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Graving: Anders Aase Martinsen (t.v), Kai
Njærheim og Helge Arne Gudmestad
(sistnevnte ikke på bildet) har gravd grøft med
gravemaskin for å få fibernett til Søyland.

Må grave på dugnad for å
få fibernett
- Ikke økonomisk forsvarlig å grave fibernett til Søyland, sa Lyse, og avslo

søknaden. Da tok beboere saken i egen hånd.

Skrevet av: Leif Tore Sædberg - Publisert: 18.11.2013 kl 12:31 - Endret: 18.11.2013 kl

13:05

Den snart 1,1 kilometer lange grøften fra
fylkesveg 44 manglet før helgen bare rundt
100 meter før den var fremme ved sitt mål på
Søyland. Da vil en uvanlig dugnadsinnsats
være over for flere beboere i den vesle
grenden i Hå. 

Trengte fibernett

Den siste drøye måneden har de gravd
grøften på dugnad, og lagt ned rør som skal
få fibernett. Det hele begynte for to og et halvt
år siden, da Anders Aase Martinsen bosatte
seg på Søyland med familien. Han jobber for Coop Norge i Oslo, men har ofte
hjemmekontor, og arbeidet med å styre dataanleggene til kassesystemene i konsernet
krevde bedre hastighet enn ADSL kunne gi. 

Den aktuelle utbyggeren, Lyse, avslo søknaden høsten 2011, med begrunnelsen at det ikke
var økonomisk forsvarlig for dem å bygge ut med så få beboere. 

Flere beboere gikk da sammen for å skaffe seg fibernett på en annen måte, og en lang
planlegging begynte. Den siste måneden har de gravd grøft og lagt ned rør på egen hånd,
etter å ha fått klarsignal fra naboer og inngått et samarbeid med Lyse. I helgen ble grøften
fullført. 

Eneste måten

- Lyse kom etter hvert på gli da vi var villige til å gjøre mesteparten av arbeidet selv. Det
viste seg å være eneste måten å løse dette på. Vi måtte bare ta grep, sier initiativtaker
Anders Aase Martinsen, som sammen med Kai Njærheim og Helge Arne Gudmestad har
stått for det meste av arbeidet. I tillegg har de hatt noe hjelp av familie. 
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Når jobben er ferdig, vil til sammen ni beboere ha mulighet til å kople seg opp til fiber. De
som ikke har vært med på dugnaden, har hver betalt en sum for å dekke driftsutgifter, for
eksempel diesel til gravemaskinen og kabelsand. Målet er at dugnadsprosjektet skal gå i
null økonomisk. 

Lyse stiller med rør og fordelingsskap, og skal hjelpe til med veikryssingene i eksisterende
rør gjennom fylkesveien, opplyser selskapet. 

Ga seg ikke

Grunneierne i området rundt har gått med på at det har blitt gravd på deres mark. 

- Hva synes du om at dere er nødt til grave selv for å få fibernett fra Lyse? 

- De er jo en kommersiell aktør, så sånn sett har jeg en viss forståelse for at de ikke vil gå
løs på mindre prosjekter. Det er nok lite lønnsomt. Prosessen for å få til et samarbeid med
Lyse har tatt tid og vært litt frem og tilbake, men det gjelder å ikke gi seg. Til slutt kom vi til
en enighet. Det er visst blitt vanligere og vanligere med å gjøre slik graving på dugnad, blant
annet i Trøndelag. Og spesielt på landet, der det ikke er økonomi i å bygge ut fiber for store
aktører, sier Martinsen. 

Han regner med at det tidsmessig har gått med rundt ti hele arbeidsdager for å fullføre
gravingen. 

Etterlyser

- Det har gått ganske greit når vi har kommet i gang. Vi har brukt helger og kvelder, forteller
Kai Njærheim, som fører gravemaskinen, som tilhører Njærheim og familien hans. 

Dugnadsgjengen ser frem til å få fibernett, og håper det med Lyses fullføring vil være på
plass til jul. 

- Vi har ventet i to og et halvt år nå, så det blir godt å få det i orden. Litt synd at situasjonen
skal være slik for oss på mindre steder. Jeg etterlyser at Hå kommune og Lyse kunne gått
sammen og dratt i gang noe der folk bor spredt. Ikke nødvendigvis tatt det økonomiske
ansvaret, men blant annet planlegging, prosjektering og tilrettelegging. Det er mye jobb for
de uinnvidde. Utenfor Nærbø er ADSL stort sett alternativet, og det er ikke godt nok for alle,
sier Martinsen. 

– Positivt

Stian Røisland, administrerende direktør i Lyse Fiber AS, mener saken på Søyland er svært
positiv. 

– Fantastisk. Dette viser at dugnadsånden lever på Jæren, nærmest jubler Røisland. 
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Han sier at det i flere og flere tilfeller er elementer av dugnad for å få til slike utbygginger. 

– De gjør vel da mye av jobben for dere? 

– De bidrar, slik at vi kan få det til. I utgangspunktet kan alle få tilkopling til fiber. Men det
kommer an på størrelsen til etableringen. Er den liten, går våre kostnader ned dersom det er
noe egeninnsats. Lyse skal levere samfunnsutviklingsmessig, men vi skal også levere
økonomisk, svarer han. 

Røisland ønsker ikke å si hvor Lyse har bygd ut sitt fibernettverk, men opplyser at det lagt
6600 kilometer med fiber i Lyses 16 eierkommuner. 

– Må folk som bor utenfor sentrum belage seg på å grave selv for å fibernett? 

– Alternativet er at vi graver, men da blir kostnadene våre større. Det hadde vært vanskelig å
få til en del utbygginger uten en dugnadsinnsats fra de involverte. I Frafjord har folk bidratt på
en lignende måte, sier Stian Røisland.

Nyheten finner du her:
http://jbl.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=30620


