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Utbygging av digital og mobilkommunikasjon i Tana 

 

Vedlegg 

1 Bedre muligheter for tilgang til digitaletjenester i Tana - Overordnet prosjektbeskrivelse 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

1. Tana kommune igangsetter en anskaffelsesprosess med sikte på å bygge ut fiber på strekningen 
Tana bru – Bonakas i 2013. Det tas forbehold om ekstern finansiering. Det søkes om midler fra 
FFK og/eller Høykom. 

2. Det settes av inntil 1 mill til tiltaket i 2013, midlene bevilges fra disposisjonsfondet. 
3. Tilsvarende skal det utredes muligheter for fiberutbygging fra Sandlia til Austertana/Leirpollen i 

2014.  
4. Det igangsettes utredning med tanke på å bygge ut mobildekningen både geografisk og for å 

sikre høyest mulig hastighet i mobilnettet 
 

 

Saksopplysninger 

Behovet for tilgjengelighet på stabil og tilstrekkelig kapasitet på datakommunikasjon er stadig 

økende. Likeså er behovet for tilgang til ett mobilnett som har bedre dekningsgrad og høyere 

kapasitet for datatrafikk sterkt økende.  

Dessverre så har det vist seg at bredbåndsutbyggingen som ble foretatt vha Direct Connect (DC) 

har ikke svart til forventningene, og kapasitetsbehovene til de ulike digitaletjenester som er 

tilgjengelig i dag og ikke minst framtidige dekkes ikke gjennom DC sitt nett. 

I dag så har vi fiber på strekningen Tanabru – Sirma og Sandlia – Polmak Øst, noe som gir en 

stor del av innbyggerne og næringslivet tilgang til høyhastighetsnett. 

Mobilnettet er i hovedsak basert på Edge i store deler av kommunen, med unntak av Tanabru-

/Seida-/Skippagurra- og Sirmaområdet som har tilgang til 3G+/Hspda. 

 



I NOU 22013:2 – Hindre for digital verdiskapning  er det påpekt hvilke behov og utfordringer 

samfunnet står overfor mht tilstrekkelig kapasitet i nettet i forhold til dagens eksisterende behov 

og forventet framtidig behov for båndbredde. 

Regjeringen har gjennom sin Stortingsmelding 23 – Digital Agenda for Norge lagt klare føringer 

i hvordan  de ser for seg av tjenester og løsninger på nett for innbyggerne og næringslivet, og 

som forutsetter at alle har tilgang til en eller annen bredbåndslinje. 

I tillegg har regjeringen som mål at ”Alle får tilbud om bredbånd”  gjennom diverse 

utbyggingsstimulerende tiltak. 

 

Tana kommune har de siste årene sett på mulighetene for å initiere en slik utbygging, og har 

gjennom kundeforholdet/samarbeidet vårt med Varanger Kraft utvikling bidratt til at 

bredbåndskapasiteten er blitt kraftig økt over deler av kommunen. I samme tid har vårt 

kundeforhold/samarbeid med Netcom bidratt til økning av kapasiteten og dekningsområdet for 

de av innbyggerne som er kunder hos leverandører som benytter Netcom sitt nett. 

 

Vårt prosjekt vil ha to hovedsøyler; Utbygging av fibernett og utbygging av mobilnett, som vil 

gå parallelt med forskjellige leverandører. 

 

På nåværende tidspunkt vet vi lite om de eventuelle anleggsbidrag Tana kommune vil måtte 

påregne. Dette ut i fra at dette vil utløses ut i fra hvilket utbyggingsomfang kommunen velger. I 

tillegg er det flere av utbyggingskostnadene som ikke er kjente (Bievra - Laksnes og 

mobilutbyggingen). De kostnadene som er kjente for oss er Tanabru – 

Bonakas/Landbruksskolen kr. 2.207.500, Sandlia – Leirpollen + Linjer i Leirpollen kr. 

1.850.100. og Rustefjelbma – Sjursjok kr. 8.417.300. Alle beløp er en antatt kommunal/offentlig 

andel.  

Når det gjelder utbygging av mobilnettet er disse kostnadene ikke kjente, men gjennom nye 

runder med leverandørene vil dette framskaffes på et seinere tidspunkt. 

  

Prosjektplanene har følgende mål/milepæler: 

Delmål – Fiber 

Full utbygging til hele kommunen innen 2015 

2013  -  Tana bru – Bonakas  

2014  -   Sandlia – Austertana ( Leirpollen) og Bievra - Laksnes 

2015  -  Rustefjelbma – Vestertana/Sjursjok 

  

Delmål Mobilkommunikasjon 

Fullt utbygd  3G+ (4G) i hele kommunen innen 2015 

2013 –  

3G+  (1-15 mb/s) dekning i området Rustefjelbma – Vestertana/Sjursjok 

3G+ Tanabru – Bonakas 

3G+ Tanabru – Austertana 

3G+ Tanabru – Laksnes 

3G+ Tanabru – Polmak Øst 

2014 –  

4G -  Rustefjelbma – Vestertana/Sjursjok 

4G - Tanabru – Bonakas 

2015 – 

4G - Tanabru – Austertana  

4G - Tanabru – Polmak Øst 

4G - Tanabru - Laksnes 

 

 

http://www.regjeringen.no/pages/38185244/PDFS/NOU201320130002000DDDPDFS.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-23-20122013.html?id=718084
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/pressesenter/pressemeldinger/2013/alle-far-tilbud-om-bredband.html?id=720464


 

 

I forhold til finansiering ser vi for oss å søke Høykommidler, og finansiering gjennom 

fylkeskommunens bredbåndsutbygging. 

Høykommidlene forutsetter opp til min 60% egenfinansiering av søknadsbeløpet,  

 

 

Vurdering 

Utbygging av bredbånd i Tana vil være omfattende og kostbart, likeså vil en bedring av 

dekningen og kapasiteten på mobilnettet være. Likevel er dette blitt en viktig forutsetning for 

bosetning, og ikke minst tilgang til digitale tjenester for innbyggere og næringsliv. 

For oss vil det være nødvendig å være tidlig ute i forhold til å starte arbeidet med å være i 

posisjon til å kunne få tilgang på de ressursene som regjering og storting vil komme med i 

forhold til utbygging av bredbånd. Det vil være nødvendig å stille til rådighet en kommunal 

egenandel/anleggsbidrag for å få gjennomført en utbygging. Ved å gi slike signaler så tidlig i 

prosessen sparer vi tid og vi vil komme tidligere i posisjon i forhold til søknad. 

Et slikt omfattende prosjekt forutsetter en tilslutning fra kommunestyret. 

En utbygging i Tana må tas over flere trinn og det kan være nødvendig å vurdere alternativer til 

fiber i de områdene som er de mest kostbare å bygge ut.  

Som første del av prosjektet vil det være mest realistisk å få gjennomført en utbygging av fiber 

mellom Tanabru og Bonakas/landbruksskolen, både i forhold til kostnader  og muligheter for 

gjennomføring. Når det gjelder utbygging av mobilnettet vil dette i stor grad være avhengig av 

planer hos Netcom/Telenor, men vil etter all sannsynlighet medføre et kommunalt 

utbyggingsbidrag.   

En utbygging forutsetter utlysing av konkurransen på Doffin for å sikre et best mulig tilbud. 

Det vil også være riktig å forutsette at en fiberutbygging medfører at datatrafikk internt mellom 

kommunale/fylkeskommunale virksomheter er kostnadsfrie. 

 

Alternativt kan vi avvente situasjonen for å se an saken, noe som vil medføre at prosessen blir 

grundig forsinket.  

 



BEDRE MULIGHETER FOR
TILGANG TIL DIGITALE
TJENESTER I TANA
Utbygging av fibernett og utbedring av mobilnettet i 
hele Tana kommune

Prosjektet har som mål å gi innbyggerne i Tana kommune 
muligheter til digital kommunikasjon gjennom tilgang til 
bredband over fiber, samt tilgang til god og rask 
mobilkommunikasjon over hele kommunen.
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BEDRE MULIGHETER FOR TILGANG TIL 
DIGITALE TJENESTER I TANA
Utbygging av fibernett og utbedring av mobilnettet i hele Tana kommune

FORORD
Tana kommune har i flere perioden de siste 10 årene arbeidet med å bedre 
mulighetene for innbyggerne til å ha et godt og stabilt tilbud til digital 
kommunikasjon både gjennom fiber-/trådløs- og mobilnettet. 

I Tana er det bygd ut fiberbasert aksessnett i deler av kommunen. Store 
deler har et aksessnett basert på radiolinje. Deler av kommunen har ikke 
tilgang på noen internettforbindelse.

Dagens samfunn baserer store deler av tjenestetilbudet på at 
publikum/kunder har tilgang til internett. 

Det tilbudet som finnes i store deler av Tana i dag er utilfredsstillende, lav 
kapasitet og lav tilgjengelighet er hovedårsaken.

PROSJEKTSTANKE
Vi ser for oss et prosjekt som er delt i to hovedområder;

a) Utbygging av fibernett til innbyggerne
b) Utbedring/utbygging av kapasiteten på mobilnettet 

Begge områdene vil gi innbyggerne ”Bedre muligheter for tilgang til 
digitale tjenester”.

Med digitale tjenester forstår vi det som offentlige og private tjenester som 
gis over internett. Det kan være Offentlige innrapporteringer som til AltInn, 
søknader for innbyggere og næringslivet, Tv- over fiber, telefoni , 
videokonferanser, etc. etc.
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STATUS TANA
I dag har deler av kommunen tilgang digitale tjenester via fiber. I de øvrige 
deler er det muligheter til bredband vha Wifi-nett . Mobilnettet er i hovedsak 
basert på Edge i store deler av kommunen, med unntak av Tanabru området 
som har tilgang til 3G+/Hspda. 

Fiberbasert nett 
– levert av Varanger kraftutvikling
Hvor: Sandlia – Polmak Øst og Tanabru – Sirma  

Tjenester: Internett, TV, telefoni

Status: Flere tjenesteleverandører som tilbyr internettaksess, TV og telefoni.

Radiobasert nett 
- levert av Direct Connect
Hvor: Sirma – Rustefjelbma, Austertana, Polmak – Austertana, Smalfjord, 
Torhop,Vestertana, Tarmfjord
Tjenester: Internett

Status: Dette nettet  sliter med for lav kapasitet og en leverandør som sliter 
med å følge opp kunder  ifht. feilretting. Teknologien tilfredsstiller ikke våre 
krav/forventninger om  type tjenester som skal kunne leveres over 
bredbandsnettet.

Mobil:
Netcom:

Hvor : Hele kommunen, med følgende unntak – dårlig og ingen dekning i 
områdene Smalfjord, Torhop,Tarmfjord, Sjursjok, Vestertana. Slår inn på 
finsk nett langs E6 mot Karasjok
Tjenester: I Tanabru området har store deler Turbo-3G, langs E6 mot 
Sirma har områder Turbo- 3G (men er ikke stabilt), ellers er det i 
hovedsak  Edge.

Telenor
Hvor: Hele kommunen med varierende kapasitet

Tjenester: Edge i hele kommunen. 3G i Tanabru området, med noe 
dekning ned mot Masjok og Sandlia.
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KUNDEGRUNNLAG – MULIGHETER I 
UTBYGGINGSOMRÅDENE

Begrepet kundegrunnlag vil være forskjellig i forhold til utbygging av 
fiberbaser bredband  og mobildekning. De aller fleste har en 
fibertilknytning  pr. boenhet, men de aller fleste har flere mobil/mobilt 
bredbandsabonnement pr. boenhet.
Fibertilknytning:
Sandllia – Austertana ( Leirpollen) ca. 150
Tanabru – Bonakas ca. 250
Rustefjelbma – Sjursjok ca. 100
Bievra – Laksnes ca. 10 

Mobiltilknytning:
Usikkert hvor mange nye abonnement ei utbygging vil utløse, men det er 
rimelig sikkert at et stort antall av dagen mobilabonnementer vil bytte over 
til den leverandøren som tilbyr best dekning og kapasitet.

I utbyggingsområdene er det et næringsliv, med stor variasjon i forhold til 
omfang og type. I tillegg  har kommunen virksomheter i noen av 
utbygingsområdene.

*Tanabru - Bonakas  I dette utbyggingsområdet er det et kommunalt 
oppvekstsenter, en fylkeskommunal videregående skole, samt næringsliv 
basert på landbruk, servicenæring, turisme  og entreprenørvirksomhet. 

*Sandlia - Leirpollen  I dette utbyggingsområdet er det kommunalt 
oppvekstsenter, kommunalt eldresenter, samt næringsliv basert på landbruk 
betydellig gruvevirksomhet ( Elkem), entreprenører, service, turisme

*Bievra - Laksnes Dette området har i tillegg meget dårlig Norsk 
mobildekning: Her er det i hovedsak privatekunder, samt næringsliv basert 
på landbruk og turisme. 

*Rustefjelbma - Sjursjok I dette utbyggingsområdet er det flere 
virksomheter knyttet til sjøen/fiske.  I tillegg er det flere hytteområder. 

PROSJEKTMÅL
Delmål – Fiber
Full utbygging til hele kommunen innen 2015
2013 -  Tana bru – Bonakas 
2014  -   Sandlia – Austertana ( Leirpollen) og Bievra - Laksnes
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2015  -  Rustefjelbma – Vestertana/Sjursjok

Delmål Mobilkommunikasjon
Fult utbygd  3G+ (4G) i hele kommunen innen 2015

2013 –

3G+  (1-15 mb/s) dekning i området Rustefjelbma – Vestertana/Sjursjok

3G+ Tanabru – Bonakas

3G+ Tanabru – Austertana

3G+ Tanabru – Laksnes

3G+ Tanabru – Polmak Øst

2014 –

4G -  Rustefjelbma – Vestertana/Sjursjok

4G - Tanabru – Bonakas

2015 –

4G - Tanabru – Austertana 
4G - Tanabru – Polmak Øst
4G - Tanabru - Laksnes

KOSTNADER
Kostnadene på fiberutbyggingen er estimert til vel 12.7 mill. eks. 
utbyggingen Bievra – Laksnes. Utbyggingen Rustefjelbma - Sjursjok 
alene er estimert til vel 8.4 mill, og det er realistisk å tru at utbyggingen  
Bievra – Laksnes vil bli kostbar ut i fra at det må graves hele strekningen. 
Når det gjelder  utbyggingen av mobilnettet er det usikkert hvilke 
kostnader som vil påløpe kommunen i forhold til anleggsbidrag.

FINANSIERING
Statlig (Høykom)/fylkeskommunal

Egenkapital
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