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Søknad om tilskudd til etablering av bredbånd i Torsbustaden
Lag og foreninger i Torsbustaden har problemer med manglende bredbåndsdekning. Dette gjør både
driften tungvint (manuelle betalingssystemer, påmelding og resultatlister for konkurranser), dårlig
sikkerhet pga det mangler også mobildekning og en dårligere opplevelse for brukerne av området –
de kan f.eks. ikke dele opplevelser med andre på sosiale medier.
For Levanger Jeger- og Fiskerlag er behovet ekstra stort nå på grunn av at vi arrangerer NM Leirdue i
juli.
Det har vært utredet en rekke alternativer for fremføring av fiber til området, men så langt uten
resultat på grunn av kostnadene ved tiltaket (størrelsesorden 200.000,- pluss påkobling). Det har
vært antydet at det kan komme fiber i forbindelse med at Skognallmenningen planlegger å overta
driften av veien til Torsbustaden og sette opp en bomstasjon – men dette regner vi som et meget
usikkert (og omstridt) tiltak som det er lite sannsynlig at vil bli gjennomført i hvertfall i løpet av de
nærmeste to-tre årene.
Vi har nå funnet en løsning som er godt innenfor fornuftige økonomiske rammer, der hele tiltaket er
kostnadsberegnet til i underkant av 50.000,-. Dette baserer seg på at det settes opp «speil» på
henholdsvis vanntårnet i Holåsen og et lite stykke opp i alpinbakken tilknyttet NTE-BB. Dette vil gi
gode signalforhold, med ca 200 Gb/sek på vanlige dager – altså mer enn tilstrekkelig for både drift og
annen bruk. Anlegget vil bli bygget av kvalifisert bredbåndsentreprenør.
Løsningen vil kunne etableres i løpet av mai, og er robust nok både teknisk og kapasitetsmessig til å
kunne betjene hele området i flere år.
Kostnadene for bruk av anlegget vil bli et normalt NTE-BB abonnement.
Vi søker på bakgrunn av dette om tilskudd for å få dekket en størst mulig andel av kostnadene – både
som et tilskudd til alle foreningene i området og som et særtilskudd i forbindelse med NMarrangementet.
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