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Kommunens ref.:               Vår ref.: OPL334           Dato:  22.10.2020 

 

Telemast i Gran kommune 
Kommunen etterspør i e-post 21.09.20, supplerende informasjon i søknad om oppføring av 
Telia basestasjon ved Sølvsberget. Herunder en nærmere redegjørelse for valg av plassering 
av telemast. Vi vil i hovedsak vise til svaret som er gitt til naboer, men med noe supplerende 
informasjon.  
 
 
Redegjørelse for valg av plassering 
For at antennene skal gi dekning for ønsket område, må den ha mest mulig «fri sikt» til 
ønsket dekningsområde. En rekke basestasjoner er plassert på tak av bygninger, da er de ikke 
så iøynefallende som en mast kan være. Men i dette området er det ikke egnede bygninger 
eller andre konstruksjoner der antennene kan plasseres, og derfor ingen andre alternativer til å 
bygge en ny mast. 
 
Tiltakshaver og ansvarlig søker er klar over at denne typen tiltak oppfattes som et 
fremmedelement for mange, men det er likevel slik at basestasjoner er blitt et mer vanlig syn 
mange steder, og er en nødvendig del av infrastrukturen. Det er en forventning i befolkningen 
om at det skal være god kapasitet for data og tale i områder hvor mennesker ferdes og 
oppholder seg.  
 
Det er en rekke master på forskjellige topper som er svært populære utfartsområder. Slike 
master kan sies å være prisen en må betale for å ha tilgang på blant annet telekommunikasjon 
slik vi har blitt vant med i dagens samfunn. Tiltaket opptar et lite areal, og basestasjonen vil 
være åpen for innplassering av andre telekommunikasjonsaktører, som Telenor og ICE. 
Tiltakene med basestasjon er dessuten svært små, og de trenger ikke infrastruktur som vei, 
vann etc. bare strømfremføring. 
 
I forbindelse med ønsket om oppføringen av telemast i området var det to aktuelle punkter for 
Telia for å utbedre dekningen. De to alternativene er vist i figur under: 
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Figur 1: Viser de to alternative plasseringen for utbedring av dekning i området. 

 
Som man ser av figur 1 over, er alternativ 1 på toppen av Sølvsberget. Alternativ 2 er omsøkt 
punkt. Etter en felles befaring med Innlandet fylkeskommune, Kulturhistorisk museum og 
Telia ble det besluttet at det skulle jobbes videre med alternativ 2. Dette med bakgrunn i at 
alternativ 1 ligger innenfor den automatisk fredete bygdeborgen. 
 
Basestasjonene blir ikke plassert tilfeldig. Arbeidet med plassering av basestasjoner beregnes 
ved hjelp av avanserte dataverktøy som blant annet tar hensyn til de forskjellige frekvensene 
brukt i de forskjellige teknologiene. Andre faktorer som spiller en viktig rolle i dette arbeidet 
er topografi, avstand og dekning fra andre basestasjoner i området. Med unntak av toppen på 
Sølvsberget, viser analyser at omsøkt punkt er det beste alternativet. Tiltaket vil gi bedret 
dekning og hastighet for et stort område rundt.   
 
Oppføring av basestasjon på andre plasseringer enn de to nevnte vil ikke gi ønsket dekning i 
behovsområdene, og vil medføre at det må oppføres to eller flere basestasjoner for å gi 
tilsvarende dekning som omsøkt plassering. 
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Dekningskart 

 
Figur 2: Viser dekning på L18 båndet i dag. 

 
 
Kartet over viser eksisterende dekning på L18 båndet. Deler av området har i dag dekning fra 
L8 båndet. Dette båndet er svært belastet, noe som krever en kapasitetsavlastning. Kort 
forklart vil de si at de stasjonene som dekker området i dag (OPL053 – Brandbukampen, 
OPL014 – Gran (Hvalabykampen) og OPL118 – Halvorsbøle (Onsberget) må avlastes. Alle 
kundene som henger på disse tre basestasjonene opplever som en følge av for liten kapasitet 
på båndet, svært dårlig dekning. Som nevnt i dispensasjonssøknaden er Telia er gjennom sin 
konsesjon forpliktet til å sørge for tilgang til mobile kommunikasjonstjenester der mennesker 
bor og oppholder seg. For å oppfylle dette, er det nødvendig med etablering av nye 
basestasjoner. Kartet under viser dekningen fra ny stasjon (OPL334): 
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Figur 3: Viser dekning ved bygging av ny basestasjon (OPL334). 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Espen Daae Abrahamsen 
Ansvarlig søker  
PRO INVENIA AS 


