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Plan for digital infrastruktur er en tematisk plan som skal legge føringer for en 

overordnet utbyggingsplan for fast og trådløst bredbånd. Planen skal i tillegg 

inneholde en prioriteringsliste over hvilke områder kommunen spesielt vil rette sin 

innsats for både fast og trådløst bredbånd og mobiltelefoni. 

Planen skal ha en egen handlingsdel som viser hvordan arbeidet med digital infrastruktur skal følges 

opp de neste årene. Handlingsdelen skal hvert 4. år. Tiltak som krever økonomisk oppfølging fra 

kommunen, må inn i økonomiplanen for å bli gjennomført. Handlingsdelen blir koplet mot 

kommunens økonomiplan gjennom handlingsprogrammet som blir revidert årlig av kommunestyret.  

Hitra kommune har igangsatt forarbeidet med et prosjekt for å kartlegge mobil- og 

bredbåndsdekning på Hitra. Intensjonen er å få oversikt over hvilke aktører som opererer i Hitra 

kommune, dekningskart med oversikt over tilstrekkelig dekning og manglende dekning, og 

selskapenes planlagte utviklingsprosjekter for bredbånd- og mobilnett. Prosjektet har også som mål 

å avdekke lokale variasjoner som ikke fremkommer i offentlig tilgjengelig kart og statistikk.  

Det er viktig å være klar over kommunens rolle i forbindelse med mobil- og bredbåndsutbygging. 

Kommunen skal være pådriver og tilrettelegger, og kan gjerne ta initiativ til både kartlegging og 

utbygging, og bidra i del-finansiering hvis utbyggingen er samfunnsmessig nyttig. Gjennomføring 

skal settes ut til profesjonelle entreprenører og bransjeaktører. Uansett er det viktig at kommunen 

framover har fokus på og prioriterer utbyggingsoppgaver. 

Telenor har i brev av 28.01.2019 varslet om nedlegging av kobbernettet innen 2025. Det settes som 

forutsetning for denne planen at Telenor selv stiller med alternative løsninger for de berørte 

områdene. Det anbefales at en jobber aktivt opp mot Telenor og andre leverandører for å sikre at 

de områdene som blir koblet fra i første omgang i løpet av 2020 og 2021 blir ivaretatt med både 

telefoni og internett, men at det presiseres at hovedansvaret for disse områdene ligger hos Telenor. 

Dernest anbefales det at kommunen fortsetter arbeidet med å være pådriver og tilrettelegger for 

videre kommersiell utbygging. Det bør videre vurderes muligheter for offentlig medfinansiering i 

områder i nær tilknytning av de kommersielt utbygde områdene. 

IKT og bredbånd er en nøkkel til fremtidig velferd og vekst i Norge. Digitalisering bidrar til innovasjon 

og verdiskaping i alle sektorer. Både næringsliv, offentlig forvaltning og husstander er avhengig av 

tilgang til velfungerende bredbåndstjenester, noe som igjen krever god mobil- og bredbåndsdekning. 

Regjeringen har sagt at innen år 2020 skal 90 prosent av husstandene ha tilbud om minst 100 

Mbit/s. På lang sikt er målet at alle husstander skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd.  

  



 
 
 

 
Lokalt vil kommunen fremover i tid levere flere tjenester digitalt. Allerede foregår mye av 

kommunikasjonen med kommunens administrasjon digitalt. Det er også uttalt at kommunen skal 

satse på velferdsteknologi for å bidra til at flere eldre og pleietrengende kan bo lenger hjemme. Mye 

av denne velferdsteknologien vil kreve tilknytning til internett og tilsvarende godt bredbånd.  

 

 
Plan for digital infrastruktur skal være et hjelpemiddel for prioritering av kommunens innsats og 

ressursbruk. I samarbeid med Trøndelag fylkeskommune er planen et virkemiddel for å etablere, 

utvide og forbedre mobil- og bredbåndsdekningen. For å realisere kommunens mål i planen innenfor 

bredbånd og mobiltelefoni må kommunen sette av midler for å dekke opp egenandeler. Hvis ikke 

det gjøres blir utbyggingen i kommunen minimal og vil da stort sett dreie seg om «lønnsomme 

områder». 

Basisdefinisjonen av bredbånd som er benyttet er den samme som har vært lagt til grunn i andre 

tidligere tilsvarende kartlegginger av bredbåndsstatus utført av det offentlige. Definisjonen er basert 

på Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) sine krav til nedstrøms kapasiteter. Både Trøndelag 

fylkeskommune og NKOM opererer med en minimumsterskel på 30 Mbit/s nedstrøms for at det skal 

anses som høykapasitets bredbånd. Dette er også kjent som NGA (Neste Generasjons Aksess). 

NKOM opererer også med begrepet «Grunnleggende Bredbånd». Her benyttes 4Mbit/s nedstrøms 

som laveste terskel, det vil si minimum for grunnleggende bredbånd. 

Definisjonen på bredbånd er teknologinøytralt. Det vil si at det en uvesentlig om bredbånd leveres 

over kabel (fast) eller trådløst (mobilt eller radiolink). 

Vi velger å ikke ta med mobilt bredbånd som et reelt alternativ til bredbånd i denne kartleggingen. 

I sin plan for Digital Infrastruktur valgte Sør-Trøndelag fylkeskommune å ikke ta med mobilt 

bredbånd i definisjonen av bredbånd «da mobilt bredbånd påvirkes av både dekning, delt kapasitet 



 
 
 

og kvotebegrensninger, anser vi ikke dette som en fullgod bredbåndsløsning for husstander, og 

fokuserer derfor på manglende fast bredbåndsforbindelse med grunnleggende god kapasitet.» 

Hastigheten på et mobilt bredbånd vil selvfølgelig variere avhengig av hvor du er i landet, ettersom 

de forskjellige leverandørene har forskjellige dekningsgrad og infrastruktur. Mobilt bredbånd er på 

ingen måte en erstatning for bredbånd i veggen, det er i hovedsak et tilleggsprodukt for mennesker 

som ønsker seg større mobilitet. Flere operatører har også en sperre på databruk pr mnd. Det vil si 

at de struper ned abonnementet ditt etter at du har brukt en viss datamengde den inneværende 

måneden. 

På bakgrunn av dette har også Hitra kommune vurdert mobilt bredbånd som et ikke godt nok 

alternativ, og konsentrerer oss om ADSL/VDSL, Fiber, og Radiolink. Det er grunnlag for å tro at disse 

forutsetningene kan endres i løpet av planperioden, og det er derfor anmerket at mobilt bredbånd 

kan være et alternativ i områder der radiolink er vurdert som beste løsning. 

Mobiltelefoni og mobildekning defineres gjerne som «muligheten til å kommunisere med andre via 

mobiltelefonen». Et viktig moment er også at «man skal kunne bruke mobiltelefonen der man er». 

Dekning knyttes gjerne til at telefonen virker/fungerer i forhold til sine primære funksjoner og 

oppgaver i relasjon til kommunikasjon mellom to parter. Dekning knyttes i denne sammenheng til 

tale og meldinger. 

Vei, vann og bredbånd – hvordan offentlige myndigheter best kan legge til rette for 

utbygging av bredbåndsnett med høy kapasitet (2010) 

Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet 

 

 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/ikt-politikk/20100312_vei-vann-bredband.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/ikt-politikk/20100312_vei-vann-bredband.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/fe3e34b866034b82b9c623c5cec39823/no/pdfs/stm201520160027000dddpdfs.pdf


 
 
 

Kartleggingen av bredbåndsdekning fokuserer både på privatmarkedet og 

bedriftsmarkedet. Det søkes å kartlegge både de områder som ikke vil kunne få 

et tilfredsstillende minimumstilbud basert på kommersiell utbygging og drift 

(såkalte «hvite flekker») og de som ikke har dekning som tilfredsstiller 

«framtidsbehovet». 

Dekningen på mobilnett og bredbåndsnett i Hitra kommune vurderes på bakgrunn av følgende 

informasjon: 

 Fra tilbyderne i markedet 

 Kunnskaper Nye Hitra kommune besitter om egen kommune 

 Tilbakemeldinger fra private og næringsliv 

 Dekningskart, møter, og annen informasjon tilsendt fra Trøndelag fylkeskommune 

Karleggingen av mobildekning fokuserer på å få oversikt over områder med manglende, eller dårlig 

dekning. Dette gjelder både fastboende, næringsliv, og fritidsboliger.  

Nye Hitra kommune har til sammen rundt 2400 husstander og 2740 fritidsboliger. Kommunen har 

en grendestruktur med ti tyngdepunkt for bosetting; Sunde/Hemnskjela, Vågan, 

Vingvågen/Kongensvollen, Hestvika/Sandstad, Melandsjø, Kvenvær, Knarrlagsund, Dolmøy, Ansnes 

og kommunesenteret Fillan. Det er størst befolkningstetthet i kretsene Fillan, Barman og Strand. 

Her bor ca 3 500 innbyggere, det vil si omtrent 80 % av kommunes totalt 4 989 innbyggere (SSB 

2018).  

Kommunen har mye berg og daler, som gir utfordring ved graving av fiber, samt radio og 

mobildekning. Bygdene har en stor andel av eldre over 60 år som vil få behov for velferdstjenester 

og telemedisinsk oppfølging. 

I kommuneplanens arealdel er det hovedsakelig lagt til rette for utbygging av boliger på i Fillan og 

på strekningen Sandstad – Badstuvik, samt i området Sunde/Hemnskjela.  I tillegg legger 

arealplanen opp til fortetting i etablerte tettsteder, og da spesielt Knarrlagsund og Kjerringvåg – 

Nord-Dolm.  

Kommunen har 16 lokasjoner for offentlig tjenesteyting, og av disse er 1 barnehage, 5 

oppvekstsenter, 1 skole, 1 sykehjem og 1 bolig. Figuren under viser estimert bredbåndsdekning til 

husstander, virksomheter og kommunale lokasjoner i dag.

 



 
 
 

Husstander 2400       15 %  (inkl mobilnett) Ukjent 

Virksomheter med ansatte 220         5 %  Ukjent 

Lokasjoner for offentlige tjenester 16 81 %  13 

 

Kommunen legger alltid trekkrør når det graves av andre hensyn, og vi har til sammen etablert 

rundt 5 000 meter med trekkrør som kan leies ut til operatører. Kommunen eier infrastruktur til én 

basestasjon hvor hytte og mast er tilgjengelig for bredbånd og mobil, samt at ytterligere to er under 

bygging/realiseres i 2019 (Fjellvær og Kongensvoll / Åsøya).  

Det finnes to traseer for transportnett gjennom kommunen. Telenors fiber kommer inn i kommunen 

over Gammelveien mellom Akset og Fillan og videre til rådhuset og flere sendestasjoner, samt fra 

Frøya gjennom Barman og til Fillan. Det går i tillegg en fibertrasé inn gjennom Kongensvoll og til 

Vingvågen, med forgreining over leia til Lerøy Midts fabrikk på Hestvika. 

Telenor har igangsatt bygging av fibernett i deler av Fillan høsten 2018 og gjort forberedelser for 

Ansnes. I tillegg er de inne med leveranser til flere ulike næringsaktører lokalisert på ulike steder på 

Hitra.  

Sodvin har startet utbygging i Fillan høsten 2018 og er forventet å bygge ut Ansnes i løpet av 

2019/20. De har også uttalte planer om å bygge ut fiber for «hele Hitra». I tillegg har Sodvin etablert 

fibernett på Hemnskjela som sendes med radiolink fra Heim. Det planlegges også å knytte Sandstad 

til på samme forbindelse med fiber videre fra Jøsnøya til Fillan med avtapning på Sandstad, Hestvika, 

Tranvikan og flere andre steder. 

Fylkesvei 714 går gjennom kommunen og har både lokal og regional trafikk. Denne veien skal ikke 

oppgraderes i kommunen i løpet av de neste årene, men arbeidet med Lakseveien mellom Orkland 

og Hitra medfører også legging av ny stamfiber i veitraséen. 

NKOMs statistikk viser at status for Hitra i dag er at 100 % av innbyggerne har tilgang på det som i 

dag kalles Grunnleggende bredbånd, dvs bredbånd med en minimum overføringshastighet på 

4Mbit/s. Det er dog flere kjente områder (bl.a. Badstuvik boligfelt og Fillan boligfelt del IV) der det 

ikke er mulig for nye abonnenter å knytte seg til pga. at kapasiteten på tilgangspunktet er sprengt. 

Dette kommer ikke frem av statistikken, da de naboene som er tilknyttet nett har bredbånd som 

tilfredsstiller kravene. 



 
 
 

I brev av 28.01.2019 meldte Telenor at innen 2025 skal kobbernettet saneres: 

I første omgang gjelder dette sentralene Straum og Sør-Hitra innen 01.01.2020 og Furuvik, Hestnes, 

Inn-Hitra, Utset og Vingvågen innen 01.01.2021, men innen 2025 skal alle kobbersentraler være 

nedlagt. Dette gjør at utgangspunktet for å vurdere dagens tilstand endres. Kort sagt kan vi si at 

kun områder med utbygd fibernett kan med sikkerhet regnes til å dekke kravene for NGA. 

Hitra kommune har innhentet dekningskart for bredbånd- og mobildekning fra alle aktuelle 

leverandører. For å ha en god oversikt over eksisterende infrastruktur, planlagt utbygging og ønsker 

om utbedringer skal kommunen ha en samlet oversikt over bredbåndssituasjonen i kommunen til 

enhver tid. Oversikten viser grovt sett hvor ulike leverandører har tilbud og hvilken type tilbud som 

gis. Denne oversikten utgjør grunnlag ved søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging, ved 

samordning med bredbåndleverandører og ved annen planlegging som krever oversikt over 

bredbåndsinfrastrukturen. 

Utfordringen med dekningskart er at de ofte ikke er finmaskede nok til å vise lokale variasjoner, 

som i enkelte tilfeller kan være så lokale at en husstand har god mobil- eller bredbåndsdekning 

mens nærmeste nabo ikke har. Slike tilfeller er det mange av og de finnes over hele kommunen. I 

et forsøk på å kunne avdekke dette har det vært gjennomført en kartlegging i samarbeid med Hitra 

næringsforening der private husholdninger og næringsaktører har blitt oppfordret til å måle og dele 

sine resultate. Som hjelpemiddel til kartleggingen har vi benyttet NKOMs tjeneste Nettfart.no. Den 

finnes også som app for iOS og Android. Nettfart.no er et forbrukerverktøy som hjelper deg å vurdere 

din bredbåndsforbindelse. Resultatet av målingene kan gi deg en vurdering av om måleverdiene 

stemmer overens med den kapasiteten du forventer på din bredbåndsforbindelse (trådløst eller fast). 

 



 
 
 

Hvert år utarbeider Nasjonal kommunikasjonsmyndighet dekningskart for alle kommuner i Norge 

fordelt på 3 kategorier: 10 Mbit/s, 30 Mbit/s og 100 Mbit/s. Kartene er teknologiuavhengige, hvilket 

vil si at både bredbånd- og mobildekning er med i grunnlaget for kartene. Dette betyr igjen at 

områder med god mobildekning vil vises å ha god dekning på dekningskartene, selv om 

bredbåndsdekningen i samme område kan være en helt annen.  

Dekningskartet for minimum 10 Mbit/s viser at store deler av Hitra har dekning, men noen områder 

peker seg ut med spesielt dårlig dekning:  

 Valslag 

 Sunde 

 Vågan 

 Badstuvik – Børøysundet 

 Utset – Tranvikan 

 Fjellvær – Sætra 

 Eid – Glørstad 

 Volden – Vikstrøm 

 Volden – Straum – Hestnes 

 Hopsjø – Småge 

 Knutshaugen 

 Sør-Dolm 

 Sør-Hitra 



 

Dekningskartet for minimum 30 Mbit/s bekrefter de samme hovedtrekkene og viser at det 

hovedsakelig kun er abonnenter i Fillan, på Ansnes og Melandsjø som har tilgang på det som 

defineres som «Neste generasjons aksess» (NGA). 

Det er hentet inn dekningskart fra de to største leverandørene i landet, Telenor og Telia. Disse er 

delt opp i de tre gjeldende teknologiene:  

 2G (GSM): Hovedsakelig overføring av tale. 

 3G:  Tale og data, større hastighet på datatrafikk. Stenges i løpet av 2020. 

 4G/4G+: Hovedsakelig datatrafikk. Høyeste hastighet. 



 
 
 

For alle dekningskartene er det valgt å vise «meget god dekning» for å tydeligere få frem hvilke 

områder som har dårligere dekning. Det betyr at leverandørene kan har noe bedre dekning enn hva 

som fremkommer av dekningskartene. 

Det er utenkelig med dagens teknologi å skulle forvente at alle leverandører har full dekning. Fra 

kommunens ståsted må derfor fokus være på at leverandørene skal ha så god dekning som mulig 

og at alle områder med bebyggelse skal ha dekning fra minst en av leverandørene. 

 

 

 



 
 
 

Kombinert gir dekningskartene fra mobilleverandørene et bilde av hvilke områder som bør 

prioriteres: 

 Sunde – Vågan 

 Andersskogan – Forsnes (under utbygging) 

 Forsnes – Akset 

 Straum – Kvenvær 

 Mastad – Fjellvær (under utbygging) 

 

Hitra kommunes kartlegging av mobil- og bredbåndsdekning ble gjennomført i perioden 17.11.2018 

-01.01.2019. Det vises av resultatene at det har vært forholdsvis god oppslutning. Interessen og 

engasjementet viser at godt bredbånd og god mobildekning betyr mye både for næringsdrivende, 

fastboende og besøkende. 

Bredbåndsmålingen bekrefter i stor grad bildet som dannes av NKOMs dekningskart, men viser 

også at det er større variasjoner innenfor hvert område enn hva NKOMs dekningskart synliggjør. 

Variasjonen er spesielt synlig i Fillan. 

Tilbakemeldinger fra Hitras innbyggere underbygger dette og viser blant annet til et gjentagende 

problem med at ingen nye eller gamle boliger med skade på kobberkabel får tilbud om ADSL eller 

reparert kobberkablene.   

 



 
 
 

 

Målingen av mobildekning stadfester også i stor grad bildet fra leverandørenes dekningskart, men 

også her vises variasjonene tydeligere. Målingene bekrefter tidligere tilbakemeldinger om dårlig 

dekning i områder rundt Barmfjorden, samt på strekningen Volden – Hestnes. 

Som et ledd i kartleggingen er det også bedt om tilbakemelding fra Hjemmetjenesten om hvilke 

områder som oppleves som utfordrende i forhold til mobildekning. Her pekes det på områdene 

Straum – Faksvåg, Hernes – Forsnes, Kvammen, Akset, Innerdalen – Kaldklovan – Øya, Eid – 

Glørstad og Fjellværøya. 

Hjemmetjenesten melder at som en følge av nedleggelsen av kobbernettet må de over fra analoge 

til digitale trygghetsalarmer. Dette er alarmer som i motsetning til de gamle går over mobilnettet i 

stedet for kobbernettet. Totalt gjelder det 129 meldere som må skiftes og kommunen må fysisk inn 

i alle husstander for å skifte alarm. Her må det også tas forbehold om at det er en forutsetning om 

mobildekning/fiber for at de nye digitale senderne skal fungere og det kan bli behov for 

signalforsterkere enkelte steder. 

 

  

 



 
 
 

 

 



 
 
 

Plan for digital infrastruktur har følgende målsettinger for fast og trådløst bredbånd: 

 Alle husstander/fastboende og virksomheter skal minst ha et tilbud om 30 Mbit/s til en fast 

og forutsigbar kostnad 

 Innen 2029 skal 90 prosent av alle husholdninger og virksomheter i kommunen ha tilbud 

om bredbånd med minst 100 Mbit/s nedstrøms kapasitet 

 Innen 2024 skal alle kommunale lokasjoner og andre virksomheter med store databehov 

skal ha tilgang til fiberbasert bredbånd 

Plan for digital infrastruktur har følgende målsettinger for mobiltelefoni: 

 Det skal være god innendørs og utendørs mobildekning – både på tale og data – i områder 

hvor folk bor, jobber og ferdes 

o Utendørs mobildekning til mer enn 99 % av alle bygg i kommunen 

o Viktige ferdselsårer 

o Turistområder 

o Primærnæring 

o Fritidsboliger 

Områder som allerede er under utbygging er ikke tatt med i denne planen. For bredbånd gjelder 

dette i hovedsak Hemnskjela og Fillan-området, og områdene er derfor ikke medtatt i hverken 

kartlegging eller prioriteringslisten.  

Det er etablert én ny basestasjon siste år, samt at ytterligere tre er planlagt utbygd/under utbygging. 

Disse områdene (Fjellvær, Knarrlagsund, Anderskogan, Kongensvoll (Åsøya)) er derfor heller ikke 

medtatt eller vektlagt i vurderingen av mobildekning. 

Kommunen skal være pådriver og tilrettelegger, og kan gjerne ta initiativ til både kartlegging og 

utbygging, og bidra i del-finansiering hvis utbyggingen er samfunnsmessig nyttig. Gjennomføring 

skal settes ut til profesjonelle entreprenører og bransjeaktører. Uansett er det viktig at kommunen 

framover har fokus på og prioriterer utbyggingsoppgaver. Kommunen har et ansvar som 

samfunnsbygger, og kommunens prioriteringer må først og fremst være rettet mot 

samfunnssikkerhet og beredskap, i tråd med nasjonale føringer. 

Bedret dekning for mobiltelefoni handler først og fremst om sikkerhet for kommunens innbyggere. 

Med sikkerhet menes muligheten til å kontakte nødetater i tilfelle ulykke eller brann. Dette handler 



 
 
 

både om trygghet og livskvalitet for våre innbyggere. Når det gjelder fritidsboliger, så ønsker vi å 

prioritere sikkerheten før bredbåndsdekning. Derfor vil vi for fritidsboliger ha fokus på mobildekning. 

 Kost/nytte 

 Vil bli bygd ut kommersielt 

Områder som kan/vil bli bygd ut rent kommersielt regnes ikke som egnet for offentlig medfinansiering 

 Må ha tilskudd 

Områder/enkelteiendommer som ikke kan bygges uten tilskudd regnes som egnet for offentlige tilskudd 

 Samfunnssikkerhet og beredskap 

o Vær og vind-påvirkning / Stabil (kan vi akseptere risikoen ved våre valg) 

o Dekning til flest mulig over størst mulig areal 

o Problemstillinger rundt nødnett behandles i egen «prosess» ROS-analyse 

 Forventet befolkningsvekst og ny infrastruktur 

Områder med enten høy befolkningstetthet, økende befolkning eller i nærhet av ny infrastruktur 

 Kommunale tjenestesteder og tjenesteyting 

Administrasjonsbygg, velferdsteknologi og nettbaserte løsninger 

 Næringsaktivitet 

Områder med stor næringstetthet 

 Viktige områder hvor folk ferdes 

Viktige områder hvor folk ferdes og oppholder seg i regnes som aktuelt ut ifra samfunnssikkerhet 

 

 



 
 
 

For store deler av den norske befolkning er bredbåndstilgang blitt en viktig del av 

hverdagen. I fremtiden vil bredbåndstjenester kreve høyere kapasiteter enn de 

gjør i dag. Både forhold på etterspørsels- og tilbudssiden i markedet vil imidlertid 

bidra til å øke kapasitetsbehovet betydelig de nærmeste årene.  

Kommunens planer og arbeid kan gi betydelige besparelser og ikke minst åpne for løsninger på 

tilgang og båndbredde man ellers ikke ville kunne etablere. Mobiltelefoni er for lengst sterkt integrert 

i vår hverdag, og spiller en stor rolle i forhold til sikkerhet, praktiske gjøremål, kommunikasjon, bruk 

av digitale tjenester og underholdning (film, musikk og sosiale media). Dette gjelder for både 

private, offentlige og næringsdrivende/bedrifter. 

Telenor har i brev av 28.01.2019 varslet om nedlegging av kobbernettet innen 2025. Det settes som 

forutsetning for denne planen at Telenor selv stiller med alternative løsninger for de berørte 

områdene. Det anbefales at en jobber aktivt opp mot Telenor og andre leverandører for å sikre at 

de områdene som blir koblet fra i første omgang i løpet av 2020 og 2021 blir ivaretatt med både 

telefoni og internett, men at det presiseres at hovedansvaret for disse områdene ligger hos Telenor. 

Dernest anbefales det at kommunen fortsetter arbeidet med å være pådriver og tilrettelegger for 

videre kommersiell utbygging. Det bør videre vurderes muligheter for offentlig medfinansiering i 

områder i nær tilknytning av de kommersielt utbygde områdene. 

Fiberoptiske kabler er den mest fremtidsrettede bredbåndsteknologien og skal være standard ved 

utbygging og utvikling av utbyggingsområder. Kommunen opprettholder et eget fibernett til 

kommunale lokasjoner. Kommunens trekkerør kan brukes av private bredbåndleverandører ved 

ledig kapasitet, for å gi innbyggere et bedre bredbåndstilbud. 

Kommunen bør også vurdere å inngå samarbeidsavtaler med ulike bredbåndleverandører som 

leverer tjenester til innbyggere og bedrifter i kommunen. Disse samarbeidsavtalene kan avklare ting 

som: - Faste samordningsmøter (hyppighet, temaer) - Mulige felles fibertraseer/prosjekt - Prinsipper 

for bruk av kommunale trekkerør ved privat utbygging - Utveksling av informasjon knyttet til 

bredbåndsutbygging. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) forvalter en statlig tilskuddsordning for utbygging av 

bredbånd. Stønadsordningen er primært rettet inn mot utbyggingsprosjekt, hvor en ikke kan regne 

med kommersiell utbygging, og som enten gir grunnleggende bredbånd alternativt 

høyhastighetsbredbånd til husstander som i dag mangler dette. Kun kommuner og fylkeskommuner 

kan søke. Hitra kommune skal årlig identifisere aktuelle områder og legge dem ut på høring før 

søknad sendes til NKOM. Eventuelt innvilgede søknader gjennomføres som egne prosjekter i 

samarbeid med bredbåndleverandører og berørte innbyggere/bedrifter. 

 



 
 
 

Alle innbyggere og bedrifter i kommunen skal ha et tilbud om NGA-bredbånd (min. 30Mbit/s). De 

som i dag mangler et slikt tilbud skal prioriteres i forbindelse med utbygging av infrastruktur. Ved 

utbygging av ny infrastruktur forventes det høyhastighetsbredbånd – NGA. Det er de kommersielle 

aktørene som leverer bredbåndstjenester, og kommunens rolle her er å bidra til å identifisere 

områder med et dårlig tilbud overfor bredbåndleverandørene. Disse områdene vil også prioriteres i 

forbindelse med søknad om statlig tilskudd til bredbåndsutbygging. 

Dersom en bredbåndleverandør ønsker å levere bredbåndstjenester til innbyggere eller bedrifter i 

kommunen, skal kommunen kunne gi tilgang til kommunale trekkerør. Det vil da etableres en egen 

avtale mellom kommunen og bredbåndleverandørene knyttet til denne tilgangen. Når det graves 

nye grøfter (fortau, vann, avløp, vei, kabler) skal kommunen som hovedregel legge ned egne 

trekkerør. Dette gjøres om kommunen mener at trekkerørene vil kunne bli tatt i bruk i fremtiden 

enten til kommunal virksomhet eller til å levere bredbånd til innbyggere og/eller bedrifter. 

Når innbyggere eller bedrifter ønsker dialog om bredbåndsutbygging ønsker Hitra kommune primært 

å ha en samarbeidspart som møter på vegne av flere. Dette for å kunne få til bedre og enklere 

samordning og større effekt. Innbyggere som ønsker et bedre bredbåndstilbud oppfordres derfor til 

å primært henvende seg til kommunen via velforeningen sin eller via bredbåndskomiteer for det 

geografiske området det gjelder. 

Det er satt krav om at i nye arealplaner skal det legges inn krav om nedlegging av trekkerør for 

fiber. Utbyggingsavtaler skal i tillegg benyttes for å oppnå den ønskede bredbåndsutviklingen i 

kommunen. Dette innebærer at utbyggere forpliktes til å for eksempel legge ned trekkerør/fiber, og 

at det avtales på hvilke vilkår dette gjøres blant annet når det gjelder rekkefølge, tekniske krav og 

finansiering. 

Administrasjonen skal utarbeide en aktuell og prioritert 4-årig handlingsplan, basert på vedtatte 

planer og behovsanalyser. Tiltak som planlagt utbygging av VA-infrastruktur eller gravearbeid i 

forbindelse med utbygging eller vedlikehold bør eksempelvis legges inn i handlingsplanen, slik at 

bredbåndsutbygging kan skje parallelt og at de aktuelle områdene kan være formål for søknad om 

statlig eller regionalt tilskudd. 

IKT Norge utarbeidet i september 2013 en rapport «Bredbånd = verdiskapning» som omhandler 

samfunnsnytten med bredbånd. Denne konstaterer blant annet at vi er inne i en digital revolusjon, 

at IKT kan bidra til kraftig produksjonsøkning og på mange måter gi betydelige samfunnsgevinster. 

IKT er en del av vår hverdag, enten vi er på jobb, i skole, på ferie eller hjemme. Gevinstene av en 

god bredbåndsinfrastruktur gjelder mange ulike områder. Her er noen nevnt, og til felles for alle er 

at manglende tilgang til bredbånd eller dårlig kapasitet på det eksisterende nettet kan føre til at 

gevinstene uteblir. 

 



 
 
 

Innenfor helse- og velferdsteknologi blir det forventet økt digital tjenesteutvikling og innovasjon i 

årene som kommer. Hitra kommune har uttalte ambisjoner om å ta i bruk ny velferdsteknologi 

knyttet til kommunale tjenester. For sykehjem og omsorgsboliger som får tilskudd fra Husbanken, 

er det krav om at det tilrettelegges for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og 

varslingssystemer og annen velferdsteknologi. Mulighetene innenfor dette området er mange, men 

for å kunne ta teknologien i bruk kreves god bredbåndsinfrastruktur.  

Velferdsteknologiske løsninger kan bli et viktig verktøy i møtet med fremtidens demografiske 

utfordringer. Men også i det helsefremmende arbeidet og som et av flere verktøy for å forebygge 

fall, ensomhet og kognitiv svikt. Hovedgrunnene for å satse på velferdsteknologi er at 

velferdsteknologi:  

 Kan bidra til at enkeltindividet gis mulighet til å mestre eget liv og helse bedre, basert på 

egne premisser 

 Kan bidra til at personer med behov for helse og omsorgstjenester kan bo lengre hjemme 

og dermed utsette tidspunktet de ellers ville måtte flytte til sykehjem for kortere eller lengre 

tid 

 Vil kunne bygge opp under målsetningen om et universelt utformet samfunn innen 2025.  

 Kan bedre kvaliteten på tjenester, øke fleksibiliteten og bidra til bedre arbeidsmiljø 

 Kan bidra til innovasjon i helse- og omsorgstjenestene og skape nye arenaer for samvirke 

med nærmiljø, pårørende, frivillige, ideelle aktører, akademia og næringsliv 

 Kan bidra til innovasjon og bedre samvirke og oppgaveløsning mellom kommunale og andre 

velferdsaktører 

 Kan gi offentlig og privat verdiskapning og utvikle seg til en ny viktig innenlands og 

eksportnæring 

 Vil kunne gi en positiv samfunnsøkonomisk effekt 

 Kan forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt 

funksjonsevne,  

 Kan fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og 

likestilling og forebygge sosiale problemer,  

 Kan sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og 

meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,  

 Kan sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud  

 Kan sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt 

sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov,  

 Kan sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og 

verdighet og  

 Kan bidra til at ressursene utnyttes best mulig 

Digital læring er etter hvert sentralt for skolene i Hitra. Alle elever har tilgang til en digital 

læringsplattform via internett. For å kunne gjøre lekser og følge opp skoleoppgaver trenger ofte 

elevene god tilgang til internett også utenom skoletiden. Med en god bredbåndsinfrastruktur kan 

elevene bruke både dagens tjenester, og de som kommer i fremtiden.  

Med utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 

«Framtid, fornyelse og digitalisering» (2017-2021), «Meld.St. 19 Tid for lek og læring» og 

Rammeplan for barnehagen (aug 2017), etableres det en felles lokal digitaliseringsstrategi for 



 
 
 

oppvekstsektoren i Hitra kommune. Denne strategien skal bidra til at barnehagetilbudet og 

grunnopplæringen i kommunen er oppdatert og framtidsretta. 

Hovedmålene for strategien er at elevene skal ha digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å 

oppleve livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Like viktig er det 

at IKT utnyttes godt i organisering og gjennomføring av opplæringen for å øke elevenes 

læringsutbytte. Det er hensynet til barns utvikling og elevenes læring som må ligge til grunn for 

digitaliseringen og ikke omvendt. Elevene som går ut av grunnskolen skal ha gode ferdigheter og 

kompetanse i alle de grunnleggende ferdighetene, derfor legger strategien hele læringsløpet til 

grunn, fra barnehage til videregående opplæring. 

Å møte de store samfunnsendringene vi står overfor er også begrunnelsen for fornyelsen av skolens 

fag og læreplaner som nylig er påbegynt. I fagfornyelsen er det blant annet lagt vekt på at elevene 

skal få bedre muligheter til å fordype seg, nettopp fordi dybdelæring gir kompetanse som det er 

avgjørende å ha i møte med omstilling. Dybdekunnskap og erfaring blir aldri utdatert dersom man 

evner å anvende kunnskapen på nye områder. I fremtiden vil ikke endring være en engangsøvelse, 

men en normaltilstand. Å lære hvordan man kan tilegne seg stadig nye kunnskaper og ferdigheter 

gjennom et livsløp er derfor sentralt. 

Strategien peker på utfordringer og muligheter, den formidler hovedmål og skisserer overordna 

tiltak. Strategien skal fungere som et styringsdokument for ansatte. Den sier noe om de overordna 

målene, men beskriver ikke tekniske løsninger, kompetansetiltak og økonomiske prioriteringer. 

Hitra kommune har en stor andel fritidsboliger, og kommunen har fått flere henvendelser med ønske 

om godt nok bredbånd for arbeid på hytta eller hjemme. Mange arbeidsplasser tilbyr mulighet til 

hjemmekontor for sine ansatte, men det krever en viss hastighet, spesielt om man kobler til 

firmanettet via VPN. Med en god bredbåndsinfrastruktur vil Hitra stille sterkere når folk velger å 

kjøpe fritidsbolig eller fast bolig i kommunen, og spesielt hyttefolk vil kunne bruke mer tid i 

kommunen dersom de kan arbeide mens de er her. Det vil kunne gi gevinster også til turistnæring 

og andre lokale bedrifter. 

Noen av dem som har henvendt seg til kommunen med ønske om bedre bredbåndshastigheter er 

små- og mellomstore bedrifter. Digital kommunikasjon er viktig for alle typer bedrifter i dagens 

samfunn og en forbedring av bredbåndsinfrastrukturen vil kunne føre til at kommunens bedrifter i 

større grad kan benyttes seg av tjenester knyttet til internett. 

  



 
 
 

Med bakgrunn i kriteriene som fremkommer av pkt 3.4 og momentene som 

fremkommer i kapittel 4 er det utarbeidet en prioriteringsplan. Det foreslås at en 

har en noe pragmatisk tilnærming til prioriteringene slik at en kan ta de 

mulighetene som skulle dukke opp gjennom den kommersielle utbyggingen til å 

koble på nærliggende områder.  
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ADSL 

Asymmetric Digital Subscriber Line – teknologi som utnytter kobberbasert 

kabling til dataoverføring (bredbånd). Denne teknologien har høyere 

overføringshastighet ned til kunden, enn ut fra kunden. Derav asymmetrisk 

Bredbånd 
Toveis kommunikasjonsnett som kan overføre ulike former for data som 

tekst, lyd, og levende bilder 

Fiber 

Optisk system der lys ledes igjennom en fiberoptisk kabel. Denne kabelen 

har en kjerne laget av meget rent glass eller plast, og tillater en meget høy 

dataoverføring 

Grunnleggende bredbånd Bredbånd med en minimum overføringshastighet på 4Mbit/s 

GSM 

Groupe Spécial Mobile – et nettverk for 2-veis digital stemmeoverføring og 

tekstmeldinger. Signalene sendes mellom mobiltelefoner via basestasjoner 

og faste fibernett. 82 – 85% av verdens mobiltelefoner anvender GSM. Dette 

er i hovedsak et nett som brukes for taletrafikk, men også dataoverføring i 

form av EDGE. Med EDGE er makshastigheten på data 220 kbit/s. 

Høyhastighets bredbånd Bredbånd med høy overføringshastighet. Gjerne brukt om fiberteknologi 

Kapasitet 
Overføringshastighet på en datalinje. Dvs. hvor raskt man kan hente data fra 

eller til en PC 

LTE (4G) 

Long-Term Evolution – teknologi for fjerde generasjons mobiltjenester i 

mobilnett. En høyhastighets kommunikasjon som skal kunne gi mobilt 

bredbånd, og overføre høykapasitetstjenester (bl.a. mobil-TV, video, tale, og 

data) 

Mbit/s Står for «Megabit pr. sekund», og angir hastigheten på en datalinje 

Mobilt bredbånd 

Bredbånd via mobilnettet kan benyttes enten via 3G eller 4G-nett. 

Tilgjengelighet er avhengig av leverandør, da ulike leverandører (Telenor, 

Telia m.fl.) har ulik dekning. Dagens prismodeller innebærer imidlertid en 

nedlastingsbegrensning, noe en ikke har på ADSL eller fiber 

NGA 
Neste Generasjons Aksess. Bredbåndstilknytning (fortrinnsvis fast) med 

kapasitet over 30 Mbit/s 

NKOM Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, tidligere Post- og teletilsynet 

Radiolink 

Datakommunikasjon som benytter seg av radiobølger for å overføre data 

mellom to sendere (punkt-til-punkt), eller fra en sender ut til kundene 

(punkt-til-multipunkt) 

Sentral 
Der alle kabler (både fiber og kobber) fra bredbåndskundene samles, og 

knyttes opp mot stamnettet 



 
 
 

UMTS (3G) 

Universal Mobile Telecommunications System – teknologi for tredje 

generasjons mobiltjenester i mobilnett. Anvendes for å tilby overføring av 

data og bilde fra/til mobiltelefoner 

VDSL 

Very high speed Digital Subscriber Line - den ypperste av DSL-teknologiene 

hva angår hastighet, og den som gir kortest rekkevidde. Dette er en 

teknologi som er basert på ADSL men laget for linjelengder opp til 1,5 km 

VPN 

Virtual Private Network - er betegnelsen på en datateknikk som anvendes for 

å skape «punkt-til-punkt»-forbindelser. I praksis innebærer dette muligheten 

til å opprette en forbindelse til nettverket på arbeidsplass, selv om man 

fysisk befinner seg andre steder som på hytta, utlandsferie eller hos en 

annen bedrift. Man får da tilgang til filer, e-post og intranett som om man 

fysisk satt på kontoret sitt. 
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