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1. Plan for digital infrastruktur 
Plan for digital infrastruktur i Hemnes kommune er en del av Kommunedelplan for Digitalisering og IKT 
og skal støtte oppunder kommunens målsetning om å gi innbyggerne et «Digitalt førstevalg», samt 
kommunens økende grad av digitalisering og automatisering av tjenestene   

 

2. Bredbånd i Hemnes – status i dag 
2.1 Innledning 

Demografi og topografi 

Hemnes har til sammen rundt 1950 husstander og en størrelse på 1600 km2. Folketallet er 4497 i 2018. 
Dette tilsvarer 2,16 beboere pr. husstand1. 15 % av befolkningen bor på landbrukseiendom. 

                                                           
1 Kilde: SSB 
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Kommunen har fem tettsteder: Korgen, Bleikvassli, Bjerka, Finneidfjord og Hemnesberget, og er i stor 
grad en landbrukskommune. I tillegg finnes næringsvirksomhet hovedsakelig plassert på 
Hemnesberget, Bjerka og Korgen. Kommunens sentraladministrasjon er plassert i Korgen, men 
kommunen har skoler og andre lokasjoner på alle tettstedene. Det finnes tilsammen 16 større 
bygninger/virksomheter med kommunalt ansatte. I tillegg kommer mindre lokasjoner som legekontor, 
helsestasjoner osv. Hemnes kommune flere hytteområder, hvorav de fleste hyttene ligger i området 
Korgen – Svenskegrensen.  Det er over 900 hytter i kommunen.  Bygdene preges av mange eldre som 
vil få behov for velferdstjenester og telemedisinsk oppfølging, men det bor også folk i bygdene som 
har behov for å drive moderne næringsvirksomhet og få tilgang til moderne skoleløsninger. I tillegg har 
landbruket over hele kommunen stort behov for nett for å drive på moderne vis. 

Kommunen har mye fjell og daler, og topografien er særs vanskelig pga. flere tverrgående og smale 
daler med høye fjell omkring. Nord-Norges høyeste fjellkjede ligger i kommunen. Topografien gir 
utfordring ved graving av fiber, samt radio og mobildekning. 

Næringsvirksomheten i kommunen har hovedvekt på landbruk, kraftproduksjon, mekanisk industri, 
trevare og båtbygging.  

 

Informasjon om ny utbygging 

Det er lagt til rette for utbygging av boliger på Hemnesberget, Finneidfjord, Korgen og Bjerka. Det 
finnes også ledige tomter i Bleikvassli. Man ser samme trend i Hemnes som i andre kommuner, at folk 
flytter inn mot sentrene. En fremtidig utbygging i nevnte områder gir behov for bredbåndsutbygging i 
boligområdene og mobildekning bør oppgraderes i samme områder. Det legges også til rette for 
næringsutvikling og hyttebygging i kommunen, noe som også krever nettilgang. . 

For tiden foregår det en oppgradering av mobilnett i Bjerkadalen og Leirskardalen (Telenor), som vil 
ferdigstilles i oktober 2018. Flere andre områder har fortsatt meget dårlig mobilnett. Turisme, 
digitalisert skolehverdag, moderne landbruk og næringsvirksomhet krever i dag en helt annen 
kapasitet på nett enn tidligere.  

 

Lokasjoner for offentlig tjenesteyting 

Figuren under viser estimert bredbåndsdekning til husstander, virksomheter og kommunale lokasjoner 
i dag: 

 

Målgruppe Antall 
(ca) 

Antatt andel med 100 
Mbit/s nedstrøms 
kapasitet 

Antall med fiber 

Husstander 1950 89 % Ukjent 

Virksomheter med ansatte (inkl. 
landbruksvirksomhet) 

150 70 % Ukjent 

Lokasjoner for offentlige tjenester 20 90 % 8 

Figur 1. Status bredbåndsdekning i dag - anslag 
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Veier og transportnett 

Det finnes flere traseer for transportnett2 gjennom kommunen. Telenors fiber kommer inn i 
kommunen over Hemnesberget og dekker opp deler av tettstedet (se over). Den «nye stamfiberen» 
som aktørene Telenor, Signal, kraftselskapene og fylket råder over kommer sjøveien fra Mo i Rana og 
opp på land ved Finneidfjord. Videre fortsetter den sjøveien til Bjerka før den følger E6 videre til Korgen 
og videre sørover. I tillegg har Villmarksnett etablert fiber mellom Korgen og Hattfjelldal med 
avtapninger flere andre steder.  

 

- Områder som i all hovedsak har fiber:  
o Villmarksnett leverer fiber på strekningen Leirskardalen – Korgen – Bleikvassli – 

Halvordalen – Bleikvassli Gruber – Kongsdalen – Røssvassbukt – Sunnsåsen.  
 
I tillegg leveres fiber til kommunale bygg i Korgen: Rådhuset, Gullblokka, samfunnshuset 
og Hesthagen.   

Noen områder får nett via radiolink fra rådhuset: Korgen Omsorgssenter, deler av 
Korgfjellet og Brygfjelldalen. En del private kunder i disse områdene får også nett via 
radiolink. Her er en kommersiell aktør involvert for å levere radiolink via kommunens egen 
fiber.  

o Kommersielle aktører lever til deler av Hemnesberget. I hovedsak nord for FV 808. 
Hemnesberget omsorgssenter får fiber gjennom dette. Derfra har kommunen egen fiber 
til barnehagen og miljøtjenesten. Så er det radiolink til Hemnes sentralskole, legekontoret 
og flyktningeskolen og Olsenhågen. Telenor har fiberlinje i Finneidfjord, men i dag er det 
kun tappet av til skole.  

 

Deler av Bjerka, og deler av Korgen får også tilgang til fiber gjennom disse linjene.  

 

Av andre konkrete områder som kan nevnes:  

o Finneidfjord: Her er det laget en fiberløsning til kun skole og barnehage, men innbyggerne 
har i dag ikke tilgang til fiber.  

o Det mangler fibernett på strekningen Korgen sentralskole – Baklandsiden – Bjerka. Dette 
er det søkt om NKOM-midler til i 2018, og er definert som kommunens prioritet 1 på 
eventuell egen utbygging.  

o Bjerkadalen har dårlig topografi for utbygging av fiber, Telenor jobber nå med å få 4G på 
plass i dalen. Dette skal stå ferdig sommeren/høsten 2018.  

o I Tustervatn er det en rekke hytter og boliger som i dag ikke har tilgang til nett. 
o v/ Nord-Røssvatn er det en rekke hytter og boliger som i dag ikke har tilgang til nett. 
o På Hemnesberget mangler fiber sør for FV 808. 

 
 

 

  

                                                           
2 Transportnett er «hovedveiene» for Internett. 
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2.2 Fast bredbånd: områder som peker seg ut som utfordrende 

Område Husstander Virksomheter Mobil dekning Fast bredbånd 

Baklandsia 75 2 LTE 

Dårlig dekning 

ICE med lav kapasitet 

Tustervatn 20 - Variabel LTE Satelitt 

Bryggfjelldal 10 - Ingen LTE Satellitt 

Nord-Røssvatn     

 

Forventet utvikling på disse områdene 

På disse områdene blir det med stor sannsynlighet ingen kommersiell utbygging.  Områdene er ikke 
lønnsomme som utbyggingsområder. For innbyggerne og næringsliv er behovet for moderne digital 
infrastruktur likevel viktig: landbruk, næringsvirksomhet, skole, tjenesteyting (velferdsteknologi, 
digital kommunikasjon), bolyst, fritidseiendom. Kommunen ved Villmarksnett er trolig eneste mulige 
utbygger, med mindre man får til innbyggerdrevne dugnadsprosjekter etter Västerbottenmetoden.  
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Eksempler på estimert kostnad for å etablere nett i disse områdene3: 

 

                                                           
3 Beregninger gjort ifbm. tidligere utbygging, gir en pekepinn på kostnadsnivå og sammenligningsgrunnlag 
mellom prosjekter. Opplegg for evt. utbygging må defineres, kostnader beregnes på nytt og anbud hentes inn 
før reell kost blir kjent.  



 

7 

 

 
  



 

8 

 

 
 

Det er vanskelig å si noe om total utbyggingskost for alle aktuelle områder. Områder nevnt i tabellen 
over er de kommunen ser på som prioriterte områder.  
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2.3 Kommunens infrastruktur for leveranse av tjenester 

 

Kommunen har selv etablert trekkrør og egen fiber mellom rådhuset og teknisk etat i Hesthagen, 
mellom lokasjoner på Aspmoen og mellom skole og barnehage i Korgen. På Hemnesberget er det lagt 
kommunal fiber mellom eldresenteret, barnehage og miljøtjenesten hvor det er opprettet 
radioforbindelse til Hemnes sentralskole, legekontor og bibliotek. Det foreligger konkrete planer for 
utbytting av gammel fiber og gammelt utstyr på enkelte strekninger, slik at kapasitet skal bli bedre.  

Kommunen ved Villmarksnett samarbeider på enkelte strekk ved hjelp av «makebytteavtaler» for 
internbytte av fiber og stolpetraseer med kommersielle aktører. Det jobbes også med å få på plass 
fiber mellom Hemnes omsorgssenter og brannstasjon, samt noe ny fiberforbindelse via radio på 
Hemnesberget.  

I tillegg pågår et omfattende arbeid med å gradvis modernisere og bytte ut innendørs infrastruktur slik 
at fiber og netthastighet kan nyttiggjøres best mulig.  

 

2.4 Bredbånd på lokasjoner for offentlige tjenester 

Fiberkapasitet på lokasjoner for offentlige tjenester pr. september 2018:   

 

Bleikvassli:  

- 200mb fiber på skole og barnehage - delt med Rådhuset. 
 

Korgen:  

- 200mb fiber delt med Korgen omsorgssenter, Hesthagen, musikkskole og Bleikvassli. Denne bør 
oppgraderes. 

- Korgen sentralskole har 100mb fiber delt med Markusmoen barnehage. Denne bør oppgraderes 
- Tømmerheia barnehage har 20mb dsl.  
- Villmoneset har 2mbit dsl. Denne bør koples til fiberstrekk Rådhuset-Hesthagen, når strekningen 

er oppgradert.  
 

Bjerka: 

- Bjerka skole har 40mb fiber og barnehagen 30mb dsl. 
 

Finneidfjord:  

- Finneidfjord skole har 40mb fiber delt med Finneidfjord barnehage. Denne bør oppgraderes.  
 

Hemnesberget: 

- Hemnes sentralskole, Hemnes omsorgssenter, legekontor, voksenopplæringen, bibliotek, 
Prestegårdshagen (miljøtjenesten) og barnehagen deler på 200mb fiber. Denne bør oppgraderes 
til 500/1000.  

- Brannstasjon har 2mbit dsl. Denne planlegges å koples inn i fellesfiberen på Hemnesberget. 
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2.5 Mobil dekning:  

I utgangspunktet er det ok mobildekning langs E6 og i de fem tettstedene (Korgen, Bjerka, Finneidfjord, 
Hemnesberget og Bleikvassli), men flere steder er det brudd i dekning, og dess lengre fra tettstedene 
man kommer, dess dårligere dekning er det. For næringsvirksomhet, landbruk, sikkerhet og turisme er 
dette en utfordring. Det er særlig i dalene hvor utbygging er nødvendig.  

De største problemområdene er områdene Nord-Røssvatn, Bjerkadalen, Leirskardal og Bryggfjelldalen 
hvor både fastboende og fritidseiendommer blir skadelidende. I de to store fjellområdene 
Okstindmassivet og Korgfjellet er det også dårlig dekning. Dette har betydning for turismen og 
sikkerhet.  

 

Det pågår nå utbygging av 4G nett i Leirskardalen og Bjerkadalen. Dette er planlagt ferdig fra Telenors 
side i oktober 2018.  

 

3. Målsettinger for digital infrastruktur i Hemnes kommune 
3.1 Overordnede målsettinger 

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

 Det skal jobbes for at 80 prosent av alle husholdninger og virksomheter i kommunen ha tilbud 
om bredbånd med minst 100 Mbit/s nedstrøms kapasitet innen 2022. 

 Alle kommunale lokasjoner og andre virksomheter med store databehov skal ha tilgang til 
fiberbasert bredbånd. 

 Det skal jobbes for god innendørs og utendørs mobildekning – både på tale og data – i områder 
hvor folk bor, jobber og ferdes. Dette betyr:  

o Utendørs mobildekning til mer enn 99 % av alle bebodde eiendommer i kommunen 
o Utendørs mobildekning i viktige ferdselsårer, primærnæringer, turistområder og 

fritidsboliger 
o Det skal jobbes for redundans på viktige områder4.:  

 Jobbes med: Villmarksnett Korgen og Trofors. Har i Mo i Rana. 
 Telenor har i dag egen redundans for sine kunder.   

o Det skal jobbes for å sikre robusthet på tettsteder, kommunal bygg og der hvor det 
ellers drives næringsvirksomhet.  

o Kommunen kan i tillegg settes krav til robusthet eller redundans på spesifikke 
strekninger. F.eks. kan det være aktuelt ifbm. nødnett (brann, politi og helse).  

 

3.2 Hvilke områder, strekninger og lokasjoner skal spesielt prioriteres for bedre dekning? 

Områdene som prioriteres først:  

1. Korgen sentralskole – Baklandsiden – Bjerka 
2. Tustervatn 

 

                                                           
4 I dag jobber Villmarksnett med å få på plass redundans mellom Korgen og Trofors. Det finnes i dag redundans 
i Mo i Rana. Telenor har i dag egen redundans for sine kunder.   
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Øvrige områder står i skrivende stund uprioritert, men vil kunne bli justert ut fra muligheter i markeder 
eller valg som andre aktører gjør og som gir Hemnes kommune mulighet til å framskynde et område.  

Kriterier som vurderes ifbm. prioriteringer 

o Befolkningsgrunnlag (fastboende, fritidsboliger) 
o Næringsaktivitet inkl. landbruk 
o Alderssammensetning 
o Sikre av at skoler og andre kommunale lokasjoner har fullgodt nett 
o Viktige områder hvor folk ferdes 
o Svakheter i transportnett (ref. robusthet & redundans) 
o Kost/nytte 
o Sammenheng med utbygging i nabokommuner og mulighet for tapping, redundans o.l. 
o Initiativ til dugnadsinnsats, f.eks. etter Västerbottenmetoden. 

 

Det er flere måter å sikre utbygging. Hemnes kommune vurderer fortløpende alle disse. 

o Egenutbygging og finansiere kommunalt – må kombineres med annen medfinansiering. 
o Tilskudd NKOM (fylke og sentralt), eventuelle andre tilskuddsordninger 
o Västerbottenmetoden; dugnad med prosjektstyring fra kommunen/Villmarksnett, slik det 

også har vært gjort i Susendalen i Hattfjelldal kommune. 
o Jobbe tett mot kommersielle aktører for å sikre mulighet for tilgang til deres nett og for å 

få de til å bygge ut der det kan være aktuelt framover (fiber, radiolink, mobil) 
 

3.3 Kostnader 

 

Tabellene under pkt. 2.2 viser kostnadsberegninger gjort ifbm. tidligere utbygging. Disse gir en viss 
pekepinn på kostnadsnivå og er et sammenligningsgrunnlag mellom prosjekter. (Opplegg for evt. 
utbygging må defineres, kostnader beregnes på nytt og anbud hentes inn før reell kost blir kjent.) 
Oversiktene viser at kostnadene ved å bygge områder med til dels lavt befolkningsgrunnlag blir svært 
høye pr. aksess. Det er likevel viktig for kommunen å se på hvilke muligheter som finnes nå og i 
framtiden for å få til en utbygging:  

o Statlige midler 
o Kommunale og fylkeskommunale midler 
o Utbygger (kommersielle) 
o Sluttkunder 

 Etableringsinntekter 
 Egeninnsats (dugnad) 

o Andre kilder (viktige bedriftskunder som ønsker å bidra) 
 

 

4. Handlingsplan 
Punktene i kapittel 4 krever søknad og behandling etter gjeldende regelverk, og angir derfor kun 
kommunens overordnede innstilling til slike saker. Kostnad i slike saker følger selvkostprinsippet med 
mindre det er vedtatt spesifikke gebyrer for tjenesten det gjelder. Da er det vedtatte gebyrer som er 
gjeldende. 
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4.1 Sikre framføringsveier for bredbånd 

For å sikre framføringsveier for bredbånd, er det viktig at man tar dette i vurderingen når annet arbeid 
skal gjøres:  

 Kommunen skal alltid vurdere å legge trekkerør for fiber når det graves av andre hensyn. 
 Utbyggere får muligheten til å melde interesse for å legge ned egne trekkerør i forbindelse 

med gravearbeid langs veganlegg eller andre offentlig anlegg.  De som ønsker å benytte rør til 
sin fiber får sjansen til å melde seg innen en gitt tidsfrist.  

 Kommunen beholder normalt eiendomsretten til fiberrør og anlegg, og 
bredbåndsutbyggere/kunder får tilgang om ikke annet er avtalt. 

 Kommunen skal søke sikre tilgang til rør for egne behov uavhengig av hvem som legger rørene. 
 Andre utbyggere kan normalt legge ned sin infrastruktur ved kommunal bredbåndsutbygging. 

 
Andre føringsveier 

 Kommunen vil som hovedregel tillate innplassering av basestasjoner og antenner i offentlig 
eide bygninger.  

 Kommunen vil tilrettelegge for utbygging av grunnanlegg til basestasjoner for mobilnett og 
annet radiobasert bredbånd i grisgrendte områder (hus/mast/strøm etc).  

 Bruk av stolper for framføring av infrastruktur er et viktig supplement til grøfter, og 
stolperekker er en akseptert (men ikke foretrukket) framføringsmetode i kommunen.  

 Når det gjelder veikrysninger, må dette behandles særskilt men kommunen skal legge til rette 
for at utbygging kan komme på plass. Kostnader vil tillegges utbygger. 
 

4.2 Tilgang til og oversikt over eksisterende føringsveier 

 Kommunen skal søke holde god oversikt over eksisterende føringsveier, og skal gi tilgang til 
føringsveiene på en god måte og så langt det lar seg gjøre. 

 Kommunale trekkerør skal dokumenteres på en måte som gjør det enkelt for kommunen og 
utbyggere i ettertid å finne ut hvor disse finnes. 

 Kommunen ønsker konkurranse blant bredbåndsutbyggere velkommen.  
 

 

4.3 Legge godt til rette for utbygging av nye føringsveier 

Når det gjelder gravedybde benytter kommunen til enhver tid gjeldende forskrifter.  

 Kommunen stiller krav til re-asfaltering, og har egen norm for dette. I den forbindelse 
aksepteres det at det kan bli fargeforskjeller mellom gammel og ny asfalt etter utbygging.  

 Kommunen aksepterer bruk av stedlige masser der denne er god nok. 
 Kommunen tilstreber en rask behandling av søknad om gravetillatelse og tillatelse til 

etablering av mobile sendestasjoner. Dette gjelder også på andre installasjoner som bruer ol.  

4.4 Behandlingstider og gebyrer 

 Kommunen skal tilby rimelig tilgang til offentlig eid grunn for rør, kabler og tilhørende 
koplingsutstyr.  
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 Kommunen skal ha en gebyrpolitikk hvor utbygger dekker merkostnader som 
bredbåndsutbyggingen medfører. Det samme prinsippet gjelder også for innplassering av 
teknisk utstyr i kommunale bygg. 

 Flytteplikten avgrenses til forhold som følger av vegloven § 32 hvor utbygger skal dekke 
kostnader forbundet med flytting når vegmessige forhold krever det. 

 

4.5 Samordning av innkjøp 

Kommunen er positiv til aggregerte og samordnende innkjøp på tvers av kommunegrenser. 
Kommunen benytter allerede inngåtte rammeavtaler og inngått innkjøpssamarbeid på de områdene 
dette er avtalt.  

 

4.6 Allianser med ildsjeler 

Ildsjeler kan mobilisere store ressurser og være en verdifull del av kommunens bredbåndsarbeid. 
Kommunen skal være en aktiv bidragsyter til å engasjere og koordinere ildsjeler og andre 
interessenters engasjement. 

 

4.7 Samarbeid 

Kommunen skal sikre godt internt samarbeid for helhetlig og gunstig utbygging av bredbånd. 
Kommunen skal jobbe konstruktivt sammen med: 

 Andre kommuner og fylkeskommuner 
 Grunneiere 
 Andre eiere av føringsveier 
 Statlige etater 
 E-verk 

 

 

5. Vedlegg og linker 

 
Vedlegg 1: Dekningskart 4, 30 og 100 Mbit/s 
 
Vedlegg 2: Dekningskart 2G/4G 
 
Linker:  
Gravemeldingstjenesten: 
https://www.hemnes.kommune.no/gravemeldingstjeneste.422331.no.html 
Villmarksnett:  www.villmarksnett.no 
Norsk kommunikasjonsmyndighet:  www.nkom.no 
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Vedlegg 1 – dekningskart 4, 30 og 100 Mbit/s NKOM5 

(det gjøres oppmerksom på at utbygging i Villmarksnett ikke er med på NKOMs oversikter for 2018, slik 
at dekningen er bedre for de strekningene som er nevnt som utbygget av Villmarksnet.) 

4 Mbit/s 

 
 

  

                                                           
5 NKOM – Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
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30 Mbit/s 
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100 Mbit/s 
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Vedlegg 2 – dekningskart 2G/4G 

 

 

 

 
  


