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Bebuarane i Orvika har
sett seg leie på å bli
nedprioriterte. No ønskjer dei svar frå kommunen om det dårlege
tilbodet på breiband.

Hamnsundsambandet
Eit vanleg kved om Hamnsundsambandet er at
det burde ha kome før Nordøyvegen. Det er ein
forståeleg og seigliva tanke at det kunne gått an
å nytte pengane avsett til Nordøyvegen på det
viset.
Nordøyvegen vert i hovudsak betalt av ferjesubsidiar
frå staten fordi vegen erstattar ferjer. Ferjesubsidiar som Hamnsundsambandet ikkje får frå
staten. Difor må ein finne pengane andre stadar.
Ein har eit godt trafikkgrunnlag for Hamnsundsambandet. I dag er årsdøgntrafikken (ÅDT)
forbi Hamnsundet 1689 bilar,
Her bør alle
ifølgje planprogrammet for
gode krefter
Hamnsundsambandet. Det er
i dag. Ein ventar seg ÅDT på
vere med
3600-4500 for Hamnsundsambandet over Kverve når bompengeperioden er overstått.
Til samanlikning ventar ein seg
ÅDT på 2300 køyretøy over
brua frå Skjeltene til Lauka om
20 år. Då er det slutt på bompengane. Det vert
den mest trafikkerte Nordøyveg-strekninga.
Om ein set seg ned og tel bilar, er nok Hamnsundsambandet meir «lønsamt» enn Nordøyvegen.
Og om ein set seg ned og tel bilar, er nær sagt
eitkvart samferdselsprosjekt på Austlandet meir
«lønsamt» enn noko elles i landet.
Og det vil ikkje bli mindre behov for ein raskare veg.
Ålesund er snart nedbygd. Du må gjerne ut med
800 000 kr for ei tomt i Tennfjord, kven hadde
gjetta det for 40 år sidan? Dersom det blir eit
kvarters køyretur frå fastlands-Haram til Ålesund,
vil det korte ned reisevegen dramatisk for mange
pendlarar, og det vil gi betre konkurransekraft til
det lokale næringslivet i Søvika.
Her bør alle gode krefter vere med. Ein treng
berre sjå på kartet for å forstå kvifor vegen bør
byggast.
Robin Røkke
robin@nordrenett.no
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Vil vere med inn
Internett
mmSidan World Wide Web

vart lansert i 1991 har internett har hatt ein enorm
auke i tal brukarar.

Ein skal ikkje lengre enn til Vatne for å finne dugande fiber som
gir hastigheiter milevis forbi
den dei har i Orvika. Bebuarane
viser til fleire kommunar som
har vore med og sponsa tilrettelegging av fiber. Så, kvifor kan
ikkje Haram kommune gjere
det same, undrar dei.
– Kommunen sparkar ballen
til Nordvest Nett, og seier dei
ikkje har noko med saka å gjere. Når vi snakkar med Nordvest Nett får vi beskjed om at:
«Ja, det er vi som bygger ut
nettet, men vi må ha grunnlag
for å gjere det», seier Torfinn
Bjørnøy.

mmI 1995 var det rundt 30

millionar brukarar på
verdsbasis. I 2000 hadde
talet auka til 250 millionar
brukarar. I 2010 var det
2,08 milliardar brukarar
på verdsbasis.

mmNoreg ligg på andreplass

i verda med 21,3 mb/s i
gjennomsnittleg internetthastigheit. Øvst tronar
Sør-Korea med eit snitt
på 29 mb/s. Sverige har
tredjeplassen med eit snitt
på 20,6 mb/s.

Kjelde: Wikipedia.

Vil legge fiber i stolpar

Det er no 40 husstandar i Orvika, og fleire er under bygging. Grunnlaget for fiber burde vere tils tades, tykkjer
innbyggjarane, men både
kommune og leverandørar seier foreløpig nei. Det vil koste i
overkant av 100 000 kroner å
legge fiber frå Vatne til Orvika,
om ein festar fiberkabelen i dei
eksisterande stolpane. Ein
overkommeleg pris for kommunen, tykkjer bebuarane.
– Eg har leita litt etter kva det
kostar å legge fiber, for det er fiber ein må ha for framtida. Telenor sine tal frå 2014 viser at
framføring via eksisterande
stolpar ikkje kostar meir enn 22
kroner per meter. Det burde ikkje vere noko problem, då det
ikkje er mange kronene det er
snakk om, seier Frank Skogvoll.
– Frå Vatne til Orvika er det
ein trasé som går heile vegen.
Det burde vere mogeleg å henge opp fiberkabelen, seier
Bjørnøy.
Om ein skal grave ned kablane, vert det straks litt verre.
Då ligg prisen på 1500 kroner
og oppover per meter. Ein vil
då hamne på ein pris godt over
7,5 millionar kroner.

Fibertilbodet forsvann

Ein av bebuarane i byggefeltet
fortel at ho har vore i kontakt
med kommunen. Der vart ho
fortald at kommunen ikkje
hadde nokon plan om å legge
fiber til bygda, dette til trass for
at Torfinn Bjørnøy for fire år si-
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dan fekk beskjed om at fiberen
skulle til Orvika innan eit år.
No er også det radiobaserte
breibandstilbodet til kommunen lagt ned, og bebuarane sit
att med ei internettlinje som
har sett sine betre dagar.
– Det var eit heller dårleg
nettverk dei leverte på det radiobaserte nettverket til kommunen, som vart lagt ned i
september. Fiberen skulle leggast hit innan eit par år, fekk eg
beskjed om for fire år sidan. Tafjord Kraft på si side ville ikkje
legge fiberen, då det var for
langt mellom koplingsboksane, seier Bjørnøy.
No vert det nytta 4G i tillegg
til den skarve internettlinja dei
har i bygda. Om mange er på
internett samtidig, merkast det
godt på kapasiteten i bygda.
– Det vi har no kan ein ikkje
kalle breiband. Vi har 4G her
også, men det er ustabilt, og ein
har kvote på kor mykje ein kan
bruke av mobilnettet. Med
ungdommar i hus brukar ein
raskt opp den kvota. Det går
meir og meir over til at ein skal
kunne sjå TV via internett.
Dette er ei utvikling som er
over heile Noreg. Tilboda kjem
etterkvart som det vert meir fiber i Noreg, seier Skogvoll.

Fredag før kl. 12.00
Onsdag før kl. 12.00

Berre 5 kilometer til fiber

Alle Nordre har vore i kontakt
med i bygda fortel om eit stusseleg internett. Ein av bebuarane fortel at han tidvis har problem med å gjere enkle ting
som å lese nettaviser og gå på
Facebook, på grunn av det dårlege nettverket.
– Det er fortvilande at kablane sluttar 5 kilometer i kvar
retning frå Orvika. Heile Rekdal er bygd ut, medan heile
Hellestranda og Vestrefjorden
står att, seier Bjørnøy.

Orvika oppfyller ikkje krava

Stein Bergheim, administrerande direktør i Nordvest Nett
AS, har tru på at det vil bli fiber
i Orvika, men per i dag går ikkje økonomien opp.
– Vi har vore i kontakt med
bebuarane i Orvika i fleire år. Vi
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