
Vedrørende spørsmål om valg av plassering og infrastruktur som vei/strøm/ anleggsfase og driftsfase 

For gnr/bnr 227/1 

Plassering: 

Denne siter er en del av OT Hadelandprosjektet hvor målet er å gi god bredbåndsdekning for MBB til 

flest mulig av husstandene i området. Hovedtanken bak denne plasseringen var å gi mest mulig 

Høybåndsdekning til kunder som bor både sør- og vest for foreslått plassering, og den bør også sees i 

sammenheng med pågående CM0470. Flere andre plasseringer ble vurdert, men dette var den 

kandidaten som ga best helhetllig resultat. Alternativet til å bygge denne kan for bli at man må bygge 

to nye siter i stedet for en, eller at færre hustandene vil kunne få høybåndsdekning (neon vil i verste 

fall ikke kunne få lavbåndsdekning heller. 

 

Infrastruktur som vei/strøm/ anleggsfase og driftsfase:  
 
Her er det er planer om å etablere jordkabel inn til Site, her vil det da bli synlig trase et år eller to, 
ved behov for inn/uttransport av utstyr vil dette  da bli lagt til samme trase(store tunge ting blir flydd 
inn og ut med Helikopter. Videre er det ikke behov for vei inn til site, da det her skal etableres hytte, 
er det trygt å belage driften på at operatører skal gå til og fra site med nødvendig utstyr for 
vedlikehold/reparasjoner, ved behov for større vedlikeholdsoppdrag der det er behov for tyngre 
utstyr inn og ut, vil det igjen bli benyttet helikopter 
 
Konklusjonen er: i anleggsperioden vil det være synlige spor etter strømfremføring, denne blir pyntet 
og gjenplantet/isådd ved oppdragets slutt(benyttes da kun lokale varianter da det er kommentert at 
det er særegne arter i området),  i et område som dette vil det naturlig gjenplante seg selv første 
året, ser derfor at det ikke er nødvendig med noe ekstra her, ønsker heller ikke å tilføre fremmede 
arter her ved å så i med frø 
 
Mast og hytte vil bli synlige, men føringsveier vil blekne og forsvinne innen kort tid 
 


