Hele Norges kan fibres om det offentlige vil
Innen 2020 ønsker regjeringen å sikre at Ola og Kari har høyhastighetsbredbånd,
uansett hvor i landet de bor. Målet er en hastighet på 100 Mbps. Viken Fiber bidrar
gjerne til at målene nås, men da må forholdene legges bedre til rette.
–Norge er et langstrakt land med store variasjoner i terreng. Det å bygge fiber kan ofte være en utfordring,
men vi får det som regel til. Problemet er at graveinstruksene og dermed kostnadene på utbygging varierer
fra kommune til kommune. Forskjellen kan være på flere titalls tusen kroner i utbyggingskost pr kunde bare
fra en kommune til en annen, sier Direktør for Plan og Utbygging i Viken Fiber, Stian Berg
–Det koster å bygge fiber. Vi bygger en ny infrastruktur, men når det er så store forskjeller kan dessverre
ikke alle få. Hvis regjeringen skal klare å nå målene sine er oppfordringen fra oss at de starter med å lempe
på reglene for graving, sier Berg.
På agendaen hos IKT Norge
Regjeringen jobber i dag med Digital agenda som er den nasjonale IKT politikken. Formålet er å fornye,
forenkle og forbedre offentlig sektor gjennom bruk av IKT. IKT politikken skal legge til rette for at næringsliv
og innbyggere utnytter muligheten IKT gir for verdiskapning, innovasjon og demokratisk deltagelse.
Stian Berg kan fortelle at som et ledd i dette arbeidet arrangerer IKT Norge en serie med møter mellom
næringen og regjeringen.
–Det første møtet ble avholdt 8. juni hvor aktørene i markedet kunne møte det politiske miljøet og diskutere
utfordringer og problemstillinger knyttet til bygging av bredbånd. Viken Fiber ble invitert og jeg holdt et
foredrag om utfordringene vedrørende rammevilkår for graving i kommunene.
–Statssekretær Reynir Johannesson (Frp) var en av tilhørerne og han virket sjokkert over at kommunene har
så forskjellige praksis sier Berg som håper at snøballen nå kan begynne å rulle slik at det blir lik praksis og
enklere å bygge ut fiber.
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Fakta om Viken Fiber
Viken Fiber er Norges største fibernettselskap. Vi bygger og drifter fibernett og leverer bredbåndstjenester
på Østlandet. Selskapet er en Altibox-partner, og har per i dag 115 000 kunder. Viken Fiber har rundt 130
ansatte og hovedkontor i Drammen. Selskapet eies av Lyse Fiberinvest AS (71 prosent) og Energiselskapet
Buskerud AS (29 prosent).
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