
Dugnadsfiber. 

I 2014 ble det lagt fiberbredbånd langs Gåsbuvegen, fra Vangseter til Ormseter. Dette var 
etter initiativ fra asylmottaket på Ormseter og i samarbeid med Vangsåsen vel. De øvrige 
innbyggerne i Vangsåsen hadde ikke noe slik tilbud, men interessen for å få bedre 
bredbåndsdekning var så absolutt til stede. 

En prosjektgruppe ble dannet med formål å skaffe bredbåndsdekning for så mange som mulig 
oppe i åsen. Prosjektgruppen tok kontakt med alle aktuelle leverandører av fibertjenester i 
området og startet et samarbeid med Hamar kommune som også er opptatt av 
bredbåndstjenester til kommunens ansatte og innbyggere. Det var kun en leverandør som 
ønsket dialog med prosjektgruppen, og det var Eidsiva. Etter hvert utviklet Eidsiva et konsept 
for å imøtekomme denne type utbygginger, og kalte det for Dugnadsfiber. To prosjekter i 
Vangsåsen og Øvre Vang var de første til å starte opp. 

Innbyggerne som var interessert i å få tilknytning til et evt fiberbredbånd ble oppfordret til å 
registrere sin interesse hos Eidsiva Bredbånd på www.jegvilhafiber.no. Vangsåsen vel ga sin 
støtte til prosjektet og tilbød seg å stå for det administrative med å skaffe finansiering samt 
prosjektledelse og regnskapsførsel. Prosjektet skulle gjennomføres som et 
dugnadsfiberprosjekt der de som skulle tilknyttes var villig til å stille opp og gjøre en del av 
jobben selv. 

En gjeng ildsjeler sto på både sent og tidlig, med møtevirksomhet med Eidsiva, samtaler med 
Hamar kommune, utdeling av informasjonsbrev og ikke minst dør til dør-aksjoner for å få nok 
registrerte interessenter. Det forespeilede antallet abonnenter ble sikret, og i august 2017 
lagde vi en prosjektbeskrivelse og sendte søknad om 691.175 kr til dekning av kostnadene til 
Hamar kommune. Dessverre fikk ikke alle våre medlemmer tilbud om fiber denne gangen. 
Fase 1 av prosjektet omfattet området mellom Busterud (Brennsætervegen 84) - Huse og 
Kirkebyenga. Søknaden vår ble godtatt, og nødvendige midler ble tildelt. 

Arbeidet med å legge fibernettet kom i gang i mai 2018, og i nyhetsbrevet fra oktober 2018 
står det: «Kirkebyenga er nå oppe og kjører på fiber!! HURRA!» Dugnadsgravearbeidet vest 
for Gåsbuvegen ble fullført i løpet av oktober 2018, men det gjenstod ennå mye arbeid i lufta. 
Dette arbeidet skulle utføres av Eidsiva på vinteren. Men det ble en vanskelig vinter for 
Eidsiva der andre ting måtte prioriteres. Arbeidet ble derfor ikke ferdig før sensommeren 
2019. Før julen 2019 hadde alle som meldte seg på prosjektet fiberbredbånd i hus. 

Budsjett ble justert til kr 836 346,-. Det justerte budsjettet ble godkjent av Hamar kommune.  

Finplanering etter kryssing av veger og evt annet oppryddingsarbeid blir utført våren 2020. 

Prosjektet ble fullført i henhold til budsjett, så det er vi godt fornøyd med. 

 


