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I spørsmålet om bredbåndsutbygging i distriktene taler mye for at myndighetene 
bør vente og overlate mer til markedet. Da kan en unngå kostbare feilinvesteringer, skriver
Henrik Lindhjem, Simen Pedersen og Ingeborg Rasmussen i Vista Analyse.

Unngå feilsatsing på fib

Vår rapport for Kommunal-VVog regionaldepartementet VV(KRD) og innlegg iVV
Dagens Næringsliv 7. mai om
investeringer i høyhastighets-
bredbånd i distriktene har skapt
en viss debatt. Vi er blant annet
blitt kritiserte i ulike medier og
i kommentarer i DN for å være
bakstreverske og lite fremtids-
rettete i våre analyser. Vi er også 
blitt tillagt meninger vi ikke har
og konklusjoner vi ikke har
trukket.

Vårt mandat fra KRD har
hovedsakelig vært å belyse nytte
og samfunnsøkonomisk lønn-
somhet av høyhastighetsbred-
bånd i distriktsområder. Vi har
fokusert på de områder der det
typisk ikke er bedriftsøkono-
misk lønnsomt å bygge ut i dag
– der det kanskje kan forsvares
å tilby offentlig støtte til utbyg-
ging. Vi ser både på fiber helt
frem til forbruker og andre
løsninger.

Vår første observasjon er at
det er svært lite dokumentert
kunnskap om faktiske nytteef-
fekter ved tilgang til høye 
hastigheter. Det er mange som 
har skråsikre meninger om
denne ekstranytten og som viser
til fremtidige luftslott. Vi har
hatt vansker med å få øye på 
fundamentet for disse vurderin-
gene når vi ser på de erfarin-
gene og den dokumentasjonen
som faktisk finnes. Det er i så 
måte prisverdig at KRD ønsker
mer kunnskap og åpner opp for
debatt om et tema det har vært 
politisk vanskelig å røre ved.

Vi har ikke hevdet, som noen
ser ut til å tro, at 4 Mbit/s er
tilstrekkelig hastighet for alle 
gjøremål i all fremtid. Vi har 
sagt at det ser ut til å være avta-
gende ekstranytte når en øker
hastighetene opp til 20 Mbit/s,
og særlig fra dette nivået og opp
til fiberkapasiteter på 100
Mbit/s og mer.

Fem-seks prosent av husstan-
dene, som er lokalisert i distrik-
tene, har ikke tilgang til hastig-
heter på rundt 4 Mbit/s. Som et

første steg kan det være 
fornuftig å vurdere behovet for
å gi disse husstandene hastig-
heter som kreves for ordinær
bruk. Utbygging bør starte der
skoen trykker mest. Det synes 
mer fornuftig enn å prioritere 
utbygging av de svært høye 
hastighetene som har usikker
nytte og som dessuten ofte er 
veldig dyrt.

Det er ikke automatikk i at
høye hastigheter kostnadsfritt
utløser flere internettjenester og
stor mernytte i lokalsamfunnene.

Så er det blitt nevnt at inves-
teringer som gjøres i dag må ta 
hensyn til behovene om fem til 
ti år, og lenger frem i tid, og at 
kravene til hastighet øker. Det
er riktig. Samtidig tilsier den 
raske teknologiske utviklingen 
at utbyggere også vil få tilgang 
til en mer kostnadseffektiv 
teknologi i fremtiden. Det ser vi
allerede i dag innenfor trådløse
løsninger og tildels innenfor
oppgraderinger av eksisterende
kabel- og kobbernett. Flaske-
halser flyttes, hastighetene økes 
og kostnadene går ned.

Markedet vil 
selv sørge for 
at det bygges
ut mer enn i
dag.

Hvis opti-
mistene får 
rett, vil tjenes-
tene som
krever høyere
hastigheter, 
øke i omfang. Men betalingsvil-
ligheten vil også øke og 
markedet vil trolig løse enda 
mer uten offentlig støtte.

Denne utviklingen taler for at
det har en verdi for myndighe-
tene å vente og overlate mer til
markedet. Da kan en unngå en
del kostbare feilinvesteringer i
dag, samtidig som utbyggingen
blir nøyere og mer gradvis
avstemt med faktiske behov og
betalingsvillighet.

Offentlig støtte til utbygging
av høyhastighetsbredbånd har 
avkastningskrav, i likhet med
andre offentlige investeringer.
En bredbåndsinvestering i dag
med usikker velferdsavkastning
bør veies mot alternativene,
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som er relativt sikre investe-
ringer innenfor skole-, helse- 
eller samferdselssektoren.

Feilinvesteringer reduserer
samlet velferd i samfunnet. 
Sikrere nytte i nærmeste 
fremtid bør telle mer enn 
usikker nytte langt frem i tid.

Videre er det viktig å nevne at
hvis det er næringsutvikling, 
bosetning og arbeidsplasser i 
distriktene en egentlig ønsker å 
oppnå, kan det være mer 
fornuftig med tiltak som 
fremmer disse målene direkte.   

På den andre siden finner vi
også gode indikasjoner på at 
utbyggingskostnadene for ulike 
bredbåndsløsninger kan redu-
seres. Det ligger et betydelig 

Henrik 
Lindhjem

Simen 
Pedersen

Ingeborg  
Rasmussen

��������	
�������	
�������	
�����������	
���
	
�������������������	��	��������������
����������������	
���
	
���
�������������� ��
	�������� �!"##�!"$���%&!!���"�&&#�&'&��%����(��	�����������������
��	�������������
������������	����	
��������)�	�����
����������
��������

�������	
����	������

�	
����	�����������	��	�	���
��������������	�����������	���������� 	��!"#�$%%&'

*+� ���� �� ������ ��� ���������� ��	���		� ,��		� 
��� ��� ����
� ������
��� ���	�� (+� ��	���		� ,��		� ��� ��
� 	��� �� ������
��� �+� ���		 � ����	���
������	���� ��� -�./� 0� .��1����� ��� ��2� 0� 3��	����� 0� 4��
�����	���	��

� ��� 	
������ ��� ����� ��� 
������� 0� -�����	��

� ��� 2���	�
"��
��	
�����������
��������.�	���		������������	���	
�	���	����������
������&"5�6-7��8�&!9�������&"#�627�&�9�����2��������������

���
�
	
��	��	
����+������������	
���������
���������



DAGENS NÆRINGSLIV   TIRSDAG 22. MAI 2012

DEBATT 47

ber Sikkerhet på sokkelen

Regjeringen har valgt å 
bruke et forslag til
EU-regelverk for å redu-

sere ulykkesrisikoen på 
sokkelen som markeringssak for
å avklare EØS-avtalens virkeom-
råde. I sin redegjørelse for Stor-
tinget 8. mai valgte utenriksmi-
nister Jonas Gahr Støre å varsle
at regjeringen om nødvendig vil
nedlegge veto mot å innlemme
dette regelverket i EØS-avtalen.

Det setter Norge på sidelinjen
i kampen for en sikrere olje- og
gassektor i Europa.  

Støre hevder at forordningen 
ikke vil være innenfor hverken
det geografiske eller saklige
virkeområdet til EØS-avtalen.
Det innebærer i så fall en
radikal ny tolkning av EØS-
avtalen og vil kreve reforhand-
ling av rettsakter som allerede
befinner seg i avtalen.

EØS-avtalen inneholder en 
rekke rettsakter som berører
olje- og gassutvinning. Norge
har til i dag aldri gjort krav på 
noe som helst unntak for
sokkelen for denne lovgiv-
ningen.

Tvert imot: Den norske 
forskriften om utføring av akti-
viteter i petroleumsvirksom-
heten (aktivitetsforskriften)
refererer til intet mindre enn ni
ulike EU-direktiver.

Forslaget til regelverk for

sikkerhet på sokkelen bygger
hovedsakelig på to eksisterende
direktiver. Begge er allerede
innlemmet i EØS-avtalen, uten
noe som helst unntak for
sokkelen.

Et av dem er direktiv 94/22/
EF om «vilkårene for tildeling
og bruk av tillatelser til å drive
leting etter og utvinning av 
hydrokarboner».

Mer direkte inngrep på 
sokkelen er det vanskelig å få.
Olje- og energidepartementets
egen nettside forklarer hvilke
mindre endringer i petroleums-
loven som måtte foretas da 
direktivet ble en del av norsk 
lov.

I tråd med regjeringens ambi-
sjon om en aktiv europapolitikk,
ville det foreslåtte regelverket
være en glimrende anledning til
å bidra til at andre europeiske
land drar nytte av norske erfa-
ringer, samtidig som sikker-
heten for arbeidere og miljø på 
norsk sokkel styrkes. 

 Paal Frisvold, styreleder i 
Bellona Europa.
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potensial i økt samhandling,
bedre koordinering og profesjo-
nalisering av bestillerrollen
innad i offentlig sektor. For
eksempel vil man kunne redu-
sere kostnadene ved å utnytte
allerede utbygd infrastruktur
bedre. Det ligger også et poten-

sial i å utnytte mulighetene som
storinnkjøp gir, ved å presse
frem innovative og kostnadsef-
fektive løsninger.

Uansett hva en måtte mene 
om høyhastighetsbredbånd i
distriktene, er alle tjent med et
bedre beslutningsgrunnlag for

videre offentlige støtte. Sammen
med KRD har vi forsøkt å bidra 
til dette.

Henrik Lindhjem, Simen
Pedersen og Ingeborg 
Rasmussen, samfunns-
økonomer i Vista Analyse

KOSTBART BREDBÅND. Det er ikke automatikk i at høye hastigheter kostnadsfritt utløser flere internettjenes-
ter og stor mernytte i lokalsamfunnene. Foto: Sigbjørn Sandsmark
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