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Sak: Fiberstatus/breibandstatus i Luster

Fiberstatus/breibandstatus i Luster – ei oppdatering pr mars 2017

Luster er ein stor kommune i areal. Luster har grisgrendt busetnad med spreidde hus
og gardar både etter fjordar og innover i viker, innover i dalar og opp i sidedalar og
oppetter dal - og fjellsider. Utbygging av breiband/fiber vert såleis krevjande og
øko nomisk utfordrande. Likevel er det komme på plass mykje bra utbygging av
breibandstilbod. I Noreg er utbygging av mobiltelefoni og breiband marknadsstyrt. Det
er såleis ikkje eit kommunalt

Fiber gjev det beste breibandtilbodet. Transportfiber er etablert frå Sogndal via Gaupne,
Fortun og til Årdal (dvs frå Gaupne er det fiberveg både mot Sogndal og Årdal, frå Årdal
og Sogndal mot resten av landet og verda.). Luster energiverk er juridisk eigar av
fiberen det meste av vegen, men med fleire drifts - avtalepart ar/finansiør a r: Luster
kommune, Telenor, Sognekraft, Statkraft, Statnett, Hydro. Dette er eit system som er
bygd opp og utvikla gradvis dei siste 15 åra. Telenor har og ein del eigen fiber i
kommunen.

Det er og transportfiber frå Gaupne til Fåberg i Josted alen, og Fortun - Turtagrø. Det er
redundant fiber (dvs dobbel linje) Gaupne - Bluefjords datasenter.

Eit godt nett av fiber er også vesentleg for å ha god nok datatilgang for basestasjonar
for mobil og telefonsentralar.

Luster kommune har vore aktiv og fått på plass finansiering frå både fylkeskommunen
og staten til utbygging av breiband. Kommunen har sjølv bidrege med finansiering.

Det er på kommersielle vilkår etablert fiber til heimen i Gaupne, Galden/Hestnes, Nes,
Hafslo sentrum og noko i Solvorn av Sogne nett. Skjolden har fått fiber med statleg og
kommunal støtte, bygd av Sognenett. I Dale i Luster starta utbygging av fiber
sommaren 16 av Sognenett som vann dette anbodet (med finansiering frå stat og
kommune). Utbygginga I Dale vert ferdigstilt våren 2017 . I desse dagar vert anbodet
for utbygging av Jostedal Nord opna. Dette er ei utbygging med statleg,
fylkeskommunal og kommunal finansiering og vert gjennomførd 2017 og 2018. Hafslo
sentrum og omegn og byggjefeltet Beheim får fiber I løpet av 2017 på komm ersielle
vilkår levert av Sognenett. Det vert og etter planane til Sognenett bygd ut fiber til store
deler av Indre Hafslo og Marifjøra i 2017/18 på kommersielle vilkår.



Sognenett har og planar om fiberutbygging i området frå Hafslo Sentrum mot
Veitastrond I 2017, og området aust for Hafslo sentrum mot Hillestad/Sterri/Kjos. Det
siste området er truleg ikkje aktuelt før i 2018/19.

Det er ført fram fiber til Veitastrond av Telenor. Det er no i drøftingar med Telenor om
eit samarbeid om bygging av “fiber til heimen.” Dette er ekstra aktuelt i samband med
planane om kraftutbygging på Veitastrond.

Fiber til alle kommunale bygg er på plass i Luster kommune, med eit par unntak. Det er
fiber til alle dei største verksemdene i kommunen.

Dei mest moderne mjølkefjøsa med fleire robotar, vil vel etter kvart ha trong for god
breibandtilgang, det er ei utfordring.

Mange om råde i kommunen har ikkje fiber til heimen; sørsida av Lustrafjorden
(Sørheim, Kroken og Urnes), Fortun/Fortunsdalen, Høyheimsvik - Markstein, nedre del av
Jostedalen og Vigdalen/Leirdalen, Eikjastrondi, Mollandsmarki, Veitastrond. Sognenett
har bygt ut tilbod om radiobasert breiband til dei fleste av desse grendene. Dette er
gjort med noko støtte frå Luster Kommune.

Det siste året har Telenor særleg, men og Telia bygt ut 4G til basestasjonane i
kommunen. Begge dei to telegigantane har uttalt at dei skal tilby 4G frå alle
basestasjonane sine I løpet av 2017, det vil over tid truleg bli fiber til alle
basestasjonane. 4G gjev god ka pasitet (dvs god datafart). Pr i dag må dei s om nyttar
4G til breiband ha ab on n ement som ikkje gjev hei lt fri bruk. Med dei dyraste
ab o n nementa kan ein likevel ha svært mykje databruk før ein når grensa.

Telenor (og andre) tilbyr ADSL/VDSL på koparnettet til Telenor. Det gjev bra hastigheit
for dei som ligg nær sentralane, men det vert raskt lågare fart når ein kjem eit stykke
frå sentralen. Mange i Luster bur 3 - 4 km og meir frå sentralen, då er ADSL ikkje noko
godt alternativ. Dekninga er då under 4M B.

Fortunsdalen har dårleg bre iband. Dersom Hydro får konsesjon på kraftutbyggingane vil
dei bygge fiber fram Fortunsdalen og dei har sagt seg viljuge til å samarbeide med
kommunen for å nytte den fiberen til å gje betra breibandtilhøve for folk som bur i
området.

Det er no lyst ut e in ny runde frå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), der
kommunar kan søkje om delfinansiering av breibandutbygging , der dei kommersielle
aktørane ikkje finn det lønsamt å byggje ut. Søknadsarbeidet her vert samordna av
Sogn og Fjordane fylkeskommune. Det er fjerde runden, Luster kommune har tidlegare
fått statlege tilskot til både Skjolden, Dale i Luster og Jostedalen Nord.

I desse søknadene om statlege midlar vil ein få høgast prioritet når ein ynskjer å
byggje ut breiband til område med låg kvalitet på dagens tilbod. Det vil og vere slik at
Nkom ser på kor mange som får forbetra tilbod dvs gjennomsnittskostnaden pr bustad
må ikkje bli for høg. Ein relativt betydeleg kommunal eigendel må og reknast med.

Aktuelle prosjekt for Luster kommune å søkje st atlege midlar til i 2017:

- Fiber til Mollandsmarki og spreiing til husstandane der. Node frå Mollandsmarki til node
på Urnes. Sprei ing til husstandane på U rnes med fiber.

- Fiber til heimen på V eitastrond frå telefonsentralen, der det no vert etablert fiber . Her
må det koordinerast med planane for kraftutbygging på Veitastrondi.

- Fiber til heimen i området Nes – Markstein. Her er det relativt mange husstandar. I
dette området er sentralen I Høyheimsvik bygd ut til VDSL, som gjev godt tilbod til dei
som bur i nnan 1 km frå sentralen.
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