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Hva er microtrenching

Det handler om å legge kabel i en grøft som 

bare er 13-22 mm bred og 20-30 cm dyp

Det handler om å øke gjennomføringshastigheten 

- 100-300 meter asfalt per dag

Ferdig kuttet

Spor fylt igjen og reasfaltert

Det handler om at kuttingen knapt etterlater spor, 

og tar minimalt med plass mens arbeidet pågår

Det handler om stor effektiviseringsgevinst på 

Tid 

Miljø

Økonomi 



Kostnadselementer

NOU 2013: 2 “Hindre for digital verdiskaping”:

“Angående nevnte graveregimer som kan stimulere eller bremse utbygging av
høykapasitetsnett er det verdt å merke seg at 70 til 90 prosent av totalkostnadene
for bredbåndsutbygging er knyttet til graving og framføring. Elektronikk, kabler og 
annet utstyr utgjør kun mellom 10 og 30 prosent.”

Gjennomsnittlig gevinst i forhold til grøft er ca. 30%.

Operatør starter fakturering 1 mnd. 

tidligere

Kunde opplever at tjenesten leveres

1 mnd. tidligere

Grave
entreprenør

Aktive 
komponenter

Teleteknisk 
arbeid



Nøkkeltall grøft vs mikrogrøft

Sammenligning av microtrenching og tradisjonell graving av 1000 meter i asfaltert vei med fjell under asfalt



Tradisjonell vs microtrenching

Rask gjennomføringstid

Lite inngrep i nærmiljø

Rimeligere anleggsmetode

Slipper avstengte veier

Miljøvennlig med lite utslipp



Utfordringer?



Ras i trench

Vi får ras i trench:

• Dårlig komprimert grunn

• Hulrom i grunnen

• Grunnen består av stein med lite 

finmasse innblandet



Dårlig asfalt



Dybde på rør (trenchesporet er grunt, maks 28 cm)

15 cm overdekking

Fartsdumper må fjernes og kan ikke trenches over

Dimensjonen på rørene i trenchen er små (14/10)

Begrenser seg til microrør

Elastisiteten i fugemassen har vært en utfordring

Rennende fuge

Enkelte elastisiteter sprekker i kulde

Enkelte kommuner krever fresing av asfalten på begge sider av trenchesporet for å 

lime sammen asfalten igjen med asfalt i stedet for fugemasse

Vinkel på avstikkertrencher kan ikke svinge for brått

….428 kommuner med ulik policy….

Ulemper med trenching



Graveforskrift

Ny graveforskrift gjøres kun gjeldende for landets riksveier

Forskriften inneholder ingen konkrete regler mhp gravedybde og re-

asfaltering i landets kommuner

Bransjen trenger en ”kommunal veileder”:

Gravekostnadene avhenger av grunnforhold, men i minst like stor grad av 
kommunale graveregimer

stadig strengere krav til gravedybde og lignende i mange kommuner

Noen kommuner krever at bredbåndsutbyggeren asfalterer helt frem til nærmeste kryss

Andre kommuner krever at halve veibanen asfalteres.

Noen kommuner har også krav om at bredbåndsutbyggere ikke skal legge den gamle grusen 
tilbake i grøften, men kjøre den på deponi og legge ned ny grus i grøftene

…samferdselsdepartementet åpner for forsøk på bruk av trenching på 

riksvegnettet, inkl. gang- og sykkelveier…



Så hva kan vi gjøre?



Medio 2008

Alle prater om
. Micro 
Trenching

• Ingen
nordiske

• Knapt noen i 
Europa

Slutten av 2008

• Relacom starter
pilot i Kragerø

• TeraSpan

• Husqvarna

• Kaldasfalt

• Utformer
tekniske
spesifikasjoner

• Tillatelser

• Eget prosjekt i 
Relacom for
Micro Trenching

Medio 2009

• Relacom 
videreutvikler
konsept

• Tester flere
varianter utstyr og 
materiell

• Ytterligere
erfaringer på
tillatelser

• Presenteres Globalt
i Relacom

• Estland

• Malaysia

• Pakistan

• Singapor

• Sverige

• Danmark

• Polen

• Tailand

Starten av 2010

• Enorm interesse i 
markedet

• Micro Trenching er
blitt ett begrep

• Fortsatt
utviklingspotensiale

• Opplever positivitet
fra myndigheter og 
vegeiere

• Kommuner er
positive, 
samhandling med
Relacom og 
Operatører

• PT stiller seg
positive

• Relacom har
gjennomført i by og 
land

• Vekker
internasjonal
interesse

2013

Positiv trend på vestlandet:

• Totalt har vi frest ca. 15 
km med Micro 
Trenching bare i 
Hordaland

• Vi har lagt tilførsel med 
Micro Trenching til 
2300 boliger

• Vi har benyttet Micro 
Trenching i 16 FTTH 
prosjekter

• En større og større 
andel av vår FTTH 
utbygging realiseres nå 
med Micro Trenching

• Fortsatt store regionale 
forskjeller

Micro Trenching i Norge - Relacom



Gå i dialog med veieierne

Formidle fordelene med MT.

Vær pådriver for pilotprosjekter

Kommunene kan bruke lang tid på å ta stilling til MT, jobb mot dem over tid og skap 
trygghet for at dette er en god metode

Gjennomfør sambesøk hos kommunene med en entreprenør som har gode 
referanser på tilsvarende prosjekter

Relacom tar gjerne kontakt direkte med veieier/ kommune for å selge dette inn

Vi har ofte god kontakt med graveansvarlig allerede

Dialog med veimyndigheter/ veieier



Takk for oppmerksomheten!

Kontaktinfo: www.relacom.no


