Info om WiMAX (trådløst bredbånd)
Avtale med Svorka er underskrevet
Den 24. mai ble avtale om utbygging underskrevet av kommunesamarbeidet og Svorka Aksess as.
Svorka vil ikke gjennomføre utbyggingen selv. Den utføres av en underleverandør, Nera Networks as.
Hvem som skal eie det ferdig utbygde nettet er gjenstand for politisk behandling. Foreløpig er to av
kommunene ferdig, og etter all sannsynlighet vil Svorka bli eier av nettet. Kommunene vi i tilfelle bidra
med en engangsstøtte, et anleggsbidrag. Svorka skal uansett ha ansvaret for drift av nettet, og de
ønsker seg en lokal partner. Hvem det blir, og hvilken rolle partene skal spille er en sak for Svorka og
den aktuelle partneren å informere om når brikkene har falt på plass.
(bilde i nettutgaven)
Master som utstyres med basestasjoner
Med utgangspunkt i foreløpig radioplanlegging planlegges følgende mastepunkter utbygget med
basestasjon (sender). Det tas forbehold om at det kan bli endringer etter at pilotutbyggingen er
gjennomført dersom det i pilotfasen påvises mangler ved radioplanleggingen.

Engerdal
Engerdal
Gløtvola
Sølenstua
Nymoen
Kvernvika
Elgå

Stor-Elvdal
Antbrua
Vollom
Gunstad
Syrkletten
Storberget
Vienga
Koppang
Gråvola
Trønnes
Imsroa
Horta

Trysil
Ossjøen
Rypåssætra
Trysilfjellet
Eltdalen
Flermoberget
Østby
Faksfjellet
Eidet2

Åmot
Rena
Solli
Granli
Jensbu
Digeråsen
Valmen

Noen av disse er nye master. Det gjelder følgende: Elgå i Engerdal og Syrkletten og Gråvola i StorElvdal. Utbygging av disse kan ta lenger tid enn de øvrige fordi det må sørges for strøm fram til
mastene.
I tillegg til mastene listet ovenfor, settes det opp reflektorer på Sølenstua i Engerdal, Vollom i StorElvdal og Faksfjellet i Trysil. Disse skal ikke ha egne basestasjoner, men brukes til å styre
radiosignalene fram til master med basestasjoner.
Det settes også opp utstyr i master utenfor våre egne kommunegrenser. Det gjøres enten fordi det er
nødvendig for å få radiosignalene inn i vårt område (Tronfjell i Alvdal), eller fordi mastene befinner seg
i et grenseområde som fanger opp innbyggere/fritidsboliger innenfor vårt område (Sjølisand i Rendalen
og Nordhue i Elverum).
Piloter
Piloter er valgt ut av Svorka, og det er bl.a. tatt hensyn til forhold av teknisk art. Det dreier seg f.eks.
om at man har valgt bort master der man må bruke flere radiohopp for å komme fram til aktuell
pilotmast. Det sparer både tid og kostnader. Det er dessuten tatt hensyn til områder som egner seg
for å teste forhold som er spesifisert i vår søknad om støtte (Norges forskningsråd/Høykom). Det er
videre tatt hensyn til markedsmessige forhold: Hvor kan man raskest mulig få en kundebase? Til sist,
så er innspill fra dere interesserte tatt med i vurderingen.
Følgende master er valgt satt opp med basestasjoner i pilotutbyggingen: Engerdal i Engerdal,
Trønnes i Stor-Elvdal, Trysilfjellet i Trysil og Solli i Åmot. Navnene som er oppgitt på mastene er

offisielle navn på disse, og ikke nødvendigvis et geografisk stedsnavn. Jeg klarer derfor ikke i alle
tilfeller å gi noen helt nøyaktig stedsangivelse i forhold til lokale geografiske stedsnavn. Det gjelder for
øvrig de fleste mastene i tabellen ovenfor.
Videre framdrift
Svorka har allerede satt i gang videre prosess med å leie seg plass i master og bestille utstyr. Selve
utbyggingsstart er satt til 22. juni. Man kan dermed ikke regne med at pilotsenderne blir operative før
etter ferien.
Henvendelser
Spørsmål og henvendelser om framdrift og dekning for deg i ditt område bes fra nå av rettet direkte til
Svorka. Det kan gjøres på følgende måter:




Nettsider: www.svorka.no
Deretter velger du ”Svorka Aksess”, og du vil finne diverse informasjon og hvordan du
forholder deg til denne. Du finner bl.a. bestillingsskjema for bredbånd.
Epost: firmapost@svorka.no
Telefon: 07165

Vi har for øvrig fått opplyst at Svorkas nettsider er under revisjon, bl.a. for å fange opp utbyggingen i
vårt område. Sidene kan derfor bli endret.
Bestilling av bredbånd
Allerede nå kan man bestille bredbånd fra Svorka. Se ovenfor om hvordan du henvender deg til
Svorka og legger inn bestilling.
Ustabilitet i byggeperioden
De som tegner abonnement i pilotfasen og i den øvrige utbyggingsfasen må regne med at nettet i
disse fasene kan være ustabilt, og at det i perioder kan kobles ut. Planlagt nedetid vil varsles av
Svorka. Svorka kan også gi ytterligere informasjon.
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