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Samferdselsstrategien fra 2018

Nett for alle, 
over alt, 
alltid!



Fra 2020 overtok fylkene forvaltningsansvaret for offentlig 
støtte til bredbåndsutbygging, bevilget over statsbudsjettet. 

Staten fastsetter likevel kriterier for tildeling av støtte: 
 Støtte kun når kommersiell utbygging ikke er mulig
 Teknologinøytralt (fiber og mobilt)
 Krav til «NGA»: Minimum 30/5 Mbit/s, 

tilgjengelig 95% av tiden.

Fylkeskommunene har fått større ansvar



Tildeling for 2020



Stortingsmelding 28 (2020-2021)
«Vår felles digitale grunnmur» 

96% av husstandene i tettbygde strøk og 
56% i spredtbygde strøk 
hadde tilbud om 100 Mbit/s bredbånd i 2020.



Fiber til kunder med behov for 1.000 Mbit 
og mobil/radio/5G til 100 Mbit-kunder.

Statens strategi



Kostnaden



Nåsituasjonsbeskrivelse 
Utvikling i 100 Mbit/s-dekningen på fylkesnivå for perioden 2017-2020.



Andel av 
husstander som 
hadde ≥ 30/5 

(Mbit/s) dekning i 
2020.

Alle teknologier



Andel av 
husstander 
som hadde

≥ 30/5 
(Mbit/s) 

dekning i 2020

Kun kablet





• Fremlegge et veikart for bredbånd i Trøndelag 
i løpet av 2021.

• Mål å sikre høyhastighets bredbåndsdekning eller 
tilsvarende til alle, innen utgangen av 2030.

• Utforme en gjennomføringsplan som grunnlag for 
en forpliktende langsiktig avtale med staten. 

Oppdrag fra fylkestinget



1. Hvem først og sist?
2. Innkjøpsstrategi, pr. prosjekt eller pr. geografiske område?
3. Prioritering, bolig, næring, fritid, utmark, vei eller geografisk?
4. Bygge nedenfra, fra midten eller fra toppen økonomisk?
5. Teknologivalg, mobil, fiber, satellitt eller teknologinøytralt?
6. Forhold til kommersielle utbyggere?
7. Forhold til staten og stortingsmeldingen om 5G?
8. Hvilken utbyggingskapasitet har vi?
9. Budsjett, hvor mye og når?
10.Hvilke statlige føringer vil vi bli underlagt?

Strategiske spørsmål



Prosessen med veikartet 

Periode Aktivitet

Juni/juli Analyse/dokumentasjon

August/september Mulige strategier/valg

September/oktober Forankring 

November/desember Politisk sluttbehandling
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