
Vi leverer fast brebånd 
 



 Leverer bredbåndstjenester på alle kjente teknologier, men i 

hovedsak på egen infrastruktur via trådløs kommunikasjon 

 Satellitt og radio 

 

 Trådløse nett har kort realisingstid og krever mindre investeringer 

enn trådbundne nett, men krever fri sikt 

 

 Vi har fokus på distriktene 

 

 Bygget ut i 140 av landets 430 kommuner 

 

 Over 1200 større installasjoner i egne og andre eide master 

 

 Lokalisert i Vestby og har 37 ansatte 

 

 

Kort om Breiband.no 



 



 



 



Produkt / Hastighet  Mnd Pris  Etablering    
 
Hytte Alltid På 1000/200 kb/s  159,-  1.500,-    
Hytte Medium 2000/500 kb/s  179,-  1.500,-     
Hytte Familie 4000/1000 kb/s  219,-  1.500,- 
 
NB! Forutsatt 12 mnd bindingstid   
 

Forslag til abonnement 



 Prosjektet består av følgende hovedoppgaver med kostnader: 

 

 Ny 30 meter mast på Hemnes vannverk 

 100.000,- montering og utstyr 

 

 Stamnett til Hemnes vannverk fra Svinekleåsen eller Trippestad 

 20.000,- montering og utstyr 

 

 3 nye stolper i området rundt Lyseren 

 70.000,- montering og utstyr 

 

 3 mindre repeatere på i området rundt Lyseren 

 50.000,- montering og utstyr 

 

 Totalt er prosjektet estimert til en samlet kostnad på 240.000,- 

 

Innhold av prosjektet 



 

 Ny mast på Hemnes vannverk 

 Ferdig 18 april 

 

 Stamnett til Hemnes vannverk fra Svinekleåsen eller Trippestad 

 Ferdig 2 mai 

 

 3 nye stolper i området rundt Lyseren 

 Må befares og settes opp etter behov og fortrinnsvis på pumpestasjonene 

 Ferdig ca 13 juni 

 

 3 mindre repeatere på i området rundt Lyseren 

 Må befares og settes opp etter behov 

 Ferdig ca 13 juni 

 

 Denne planen er forutsatt behandling av byggesøknad og innplassering i 

Trippestad eller Svinekleåsen.  

 

 Kunder kobles på fortløpende mens nettet bygges ut 

 NB! Det er forutsatt fri sikt og dermed må den enkelte kunder påregne å 

fjerne noe vegetasjon om man ikke ser sendestasjonene 

 

 

Plan 



 

 Fylkeskommunen dekker inntil 50%  

 120.000,- (delvis avklart med fylket) 

 

 Minimum 200 nye kunder 

 Gitt hytteabonnementer, se neste side  

 Etablering på 1.500,- pr hytte (1.200,- eks mva) som dekker utstyret. 

 Selvmontering eller etter egen avtale.  

 

 Vil gi en samlet inntekt på 375.000,- pr år (eks etablering og mva) 

 Driftskostnader beregnes til ca 130.000,- pr år med 200 kunder 

 

 Prosjektet vil med dette være finansiert over ca 6 måneder  

 

 

Finansiering av prosjektet 


