
Fiberoppgradering Trysil



Agenda
Trysil Radisson Blu Resort, 7. April 2022, kl. 12:00

o Introduksjon Eidsiva og prosjektet (Lars Bjelvin)

o Introduksjon om totalentreprenør (Svein Grythe)

o Framdriftsplan for konverteringen, inkl. graving (Embret Østerås)

o Spørsmål og svar (Alle)

o Lunch (Alle)
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Om Eidsiva 

Norges største regionale energi- og infrastrukturselskap

Holder til i Innlandet, Oslo og Viken. Hovedkontoret på Hamar

Eidsiva Energi AS som morselskap med virksomheter som leverer strøm, fiber og 
fjernvarme: Elvia AS, Eidsiva Bredbånd AS og Eidsiva Bioenergi AS

Eidsiva Bredbånd: Har siden 2004 bygget, solgt og driftet høyhastighets bredbånd – fiber –
til privatkunder og bedriftsmarkedet i Innlandet. Holder til i Fakkelgården på Lillehammer

• Sikter mot 100% dekning i Innlandet

• Tilbyr også TV-tjenester gjennom sitt partnerskap med Altibox
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Eidsiva Bredbånd i tall

850 MNOK
Omsetning 2021

86 000
Kunder

150
Ansatte

10.000km
Fibernett

5 Mrd.
Investert i infrastruktur

84 Mill.
Driftsresultat 2021

Redundant kjernenett 
med 100Gbps kanaler



Fibernett

Bredbånd levert gjennom fiberkabel

Mer eller mindre uendelig kapasitet

Hastigheten er symmetrisk – like raskt opp som ned

Vi bygger punkt-til-punkt – du får din egen fiberkabel inn til husveggen

Eksklusiv båndbredde som ikke påvirkes av naboen
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Hva med 5G?

Lavere rekkevidde enn 4G 

Må være korte avstander mellom 5G-sendere og mastepunkter

Dette gjør det svært kostbart å bygge ut i spredtbygde områder

Kvalitet og hastighet kan påvirkes av naboens aktivitet
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Vi oppgraderer!
Vi iverksetter nå oppgradering av vårt bredbåndsnett i 
Trysil fra COAX til fiber

Planlegging og forberedelser er allerede i gang. Det blir 
entreprenøraktivitet i tiden som kommer. Vi fører 
fiberen inn i fritidsboligen og monterer nødvendig 
utstyr både utvendig og innvendig uten ekstra kostnad 
for våre kunder

Dette betyr at vi er i rute til å levere fiber som gir det 
aller beste bredbåndstilbudet
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Hva betyr dette for
deg som kunde?

• I løpet av kort tid vil vi gi deg mer informasjon om 
aktuelle produkter

• Har du Altibox tv fra før vil denne naturligvis 
videreføres, men du får også mulighet til å velge 
enda flere spennende tjenester fra Altibox sitt 
underholdningsunivers
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Dette får du med Altibox tv

All underholdning på samme sted; kanaler, sportspakker og strømmetjenester

Kanaler og strømmetjenester kan velges ut og inn med poeng

Last ned apper du ønsker fra Google Play-butikken

Mulighet for trådløs tilkobling

Start forfra, opptak, pause, velg ditt innhold
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..Og for deg som ikke er kunde?

Hytter i våre Coax-områder uten abonnement i dag vil 
også kunne få fiber kostnadsfritt og uten behov for 
egeninnsats 

Les mer her: www.eidsiva.net/fritidsfiber
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