Registreringer av målinger - bredbåndshastighet – 2020
I juni og frem til 6. juli ble alle interesserte med tilknytning til Rennebu invitert til å foreta
måling av bredbåndshastighet og sende inn til kommunen. Skjemaet som lå ute på nettsider
og FB ga 24 tilbakemeldinger. Slik var teksten i det elektroniske skjemaet:

Kartlegging av status for bredbåndsdekning
Svar på spørreundersøkelsen innen mandag 6. juli
Flere områder er utbygd eller er under utbygging, men vi ønsker også innspill fra utbygde områder for å være sikre på at
tilbudet ble tilfredsstillende.

Vi er opptatt av et bra tilbud til innbyggere og hytteinnbyggere
Kommunene har ikke ansvar for utbygging av infrastruktur for bredbånd, men vi er opptatt av at tilbudet til innbyggerne skal
være bra. Vi håper fortsatt å kunne bidra til å bedre situasjonen der det trengs. Kommunen vil derfor søke tilskudd hos
Trøndelag fylkeskommune for å få økt kvaliteten i enkelte områder.

Et skjema fra hver husstand
I områder og fra enkeltadresser som har svak eller ingen dekning ønsker vi at det blir levert ett skjema fra hver husstand. Vi
håper at flest mulig svarer på og sender inn dette skjemaet, for det gir oss et bedre grunnlag for videre arbeid. På grunnlag av
tilbakemeldinger og en samlet vurdering, vil det bli en politisk prioritering av områder som skal søkes utbygd.

Personvern
Vi gjør oppmerksom på at epostadresse og telefonnummer ikke vil bli brukt i andre sammenhenger. Kontaktopplysningene
legges inn i databasen for å gjøre undersøkelsen pålitelig.

Har du spørsmål?
Har du spørsmål til utfylling eller annet vedrørende bredbånd, ta kontakt.

Kartlegging bredbåndsdekning - fyll ut elektronisk spørreskjema
E-postadresse, Fullt navn, Hvilket område tilhører du? Grindal (området er under utbygging, ligger du innenfor
utbyggingsområdet trenger du ikke svare), Voll - Stamnan – Nerskogen - Rennebuskogen, Gisnåsen og Gisnadalen - Innset
og Ulsberg – Berkåk – Nordskogen – Andre.
Adresse på målested, Telefonnummer, Hvilken leverandør har du i dag?,
Bruk "her kan du måle hastigheten"
Hastighet nedlasting, Hastighet opplasting, Tidspunkt for måling, Privatbolig, fritidsbolig eller næring/bedrift
Hvis næringsdrivende: Navn på firma, Er du interessert i å få høyere bredbåndshastighet?, Hvis ja, er du eventuelt villig til å
betale egenandel?, Annen informasjon

Utdrag av resultat sortert geografisk:
Område
Antall skjema
Voll
4
Stamnan
2
Nerskogen
2
Rennebuskogen,
Gisnåsen, Gisnadalen
6
Innset og Ulsberg
3
Berkåk
7
Nordskogen
0

Nedlasting mbit/s -snitt (fra-til)
72,8
(21,9-200)
49,8
(32,6-67)
7,5
(0-15)
14,5
16,3
93,7

(2,0-38.0)
(0-33,8)
(18-270)

Opplasting mbit/s – snitt (fra-til)
62,2
(8,1-200)
16,1
(11,8-20,3)
2,1
(0-4,2)
9,7
3,0
50,0

(0,7-28)
(0-8,4)
(2-150)

I tillegg har det vært henvendelse på annen måte som for det meste bekrefter trenden. Flere som har tilgang til
hytter og fritidsboliger har også henvendt seg og opplever det krevende med f.eks. hjemmekontorløsninger som i
noen tilfeller begrenser bruken. Det er flere usikkerheter knyttet til resultatene og årsaker til svært ulike
resultater innen samme geografiske område kan være ulike abonnement, utfordringer internt med oppsett osv.
Dette er derfor et veiledende innspill, men som tillegges vekt.

