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– Valgfriheten i digitale tjenester for forbrukeren har 

aldri vært større! (pga stor kapasitet)

- Altiboxopplevelsen er summen av topp moderne 

høyhastighet infrastruktur og valgfrihet for innhold og 

underholdning

Det folk vil ha ---



Noen sa det var for dyrt i Norge! 
(etter at andre har tatt regningen i alle år)

 Stortingsmeldingen St.Meld.28

 Anerkjenner den norske modellen for 
ekom ved kundedrevet utbygging av 
tele-infrastruktur

 Anerkjenner prinsippet om 
teknologinøytralitet- og reell 
konkurranse mellom fiber og 5G

 Fant ikke problemer med markedet for 
Fastnett, også etter ekstern analyse

 Bransjen har gitt tydelige innspill gjennom 
IKT Norge og Abelia
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Men hva med framtiden?



Infrastruktur-
konkurranse?

Innovasjon 

Valgmuligheter 

Raskere vei til Gigabit-

samfunnet

Tilgangs-
regulering? 

(Åpning av nett)

Teknisk stagnasjon

Investeringsbrems

Konkurranse basert 

på gamle metoder



Fram til 1998 hadde Telenor

enerett på telefoni og datatrafikk

1998



Stø kurs inn i framtiden for 
innovasjon og infrastrukturvekst

Stø kurs inn i framtiden for 
innovasjon og infrastrukturvekst

2021



"Vi er hvide – vi er røde"-
og blå!

Norge
 Gravekost NOK. 35-60 000,-

 Finnmark fylke er ca like stort som 
Danmark (78 000 innbyggere)

 Generelt dårlig kobbernett – legges 
ned

 Telenor har bygd fiber i flere år, som 
resten av markedet - høy penetrasjon

 Store investeringer over flere år

Danmark
 Gravekost NOK. 15-20 000,-

 Danmark har 5.8 mill innbyggere over 
lite område

 Godt kobbernett som har vært et 
alternativ- ikke under nedlegging

 TDC har bygget lite fiber (2019/2020) 
- lav penetrasjon

 Lavere investeringer, bortsett fra spike 
i 2020



Er Danmark et godt 
eksempel?

 Danmark har ikke hatt en kundedrevet
fiberutbygging

 Lav penetrasjon i fibernett 30-40%

 Bygget av andelslag med tap

 Markedet er overopphetet, det loves og 
lyves!

 Flere tjenesteaktører selger med tap 
uten langsiktig bærekraft

 Prisene i Altibox.dk opp kr.10,-

 Store velkjente brand vinner!

Service Provider Aftale

Agent og outsourcingaftale

Tilslutningsaftale

Lyse kunne ikke bygget fiber i 

en slik modell!



"og nå skal vi til Gigabitsamfunnet!"



Endrede spilleregler?
 Nå er kunden drivkraften i 
investeringene

 Markedet selv gir gigabit

En endring av spillereglene til 
tilgangsregulert konkurranse, 
snur spillet på hodet:

 Infrastrukturen blir ikke lenger 
konkurranseutsatt 

 Investeringene vil bremse opp

 Kundetilfredsheten settes tilbake



Norges viktigste utfordrer ---



• VI har investert risikovillig i mange år 

for å komme dit vi er:

– Det er uventet, unødvendig og risikabelt 

for videre måloppnåelse innen norsk 

ekom og veien inn i Gigabitsamfunnet, å 

endre retning til omfattende regulering 

med krav om grossisttilgang






