Fiberen er tilbake i Drammen!
Etter nesten fem år på tomgang er gravemaskinene fremme og fiberen klar for å
legges ned i bakken igjen. På Austad er gravingen i full gang og nå venter flere
steder i Drammen.
-Endelig kan vi by flere drammenserne på noe veldig mange har ønsket fra oss i flere år, sier
Stian Berg, direktør for plan og utbygging i Viken Fiber. Han forteller at det er en endring i graveinstruksen
fra Drammen Kommune som nå har satt fart på fiberutbyggingen.
- Fortsatt er det kostbart å grave ned fiber i Drammen, men med den nye graveinstruksen og kommunens
fleksibilitet rundt reasfaltering, tror vi det vil bli lønnsomt å bygge ut fibernett igjen.
Siden man startet med fiberbredbånd i Drammen er over 10 000 husstander i kommunen tilkoblet, og går det
som Viken Fiber nå håper, blir det enda flere i tiden som kommer.
-Vi oppfordrer alle som ønsker fiber til å melde sin interesse på vår hjemmeside vikenfiber.no, sier Berg.
Leverer til hele Østlandet
Viken Fiber leverer fiberbredbånd til 60 kommuner i landet og opererer over store deler av Østlandet.
Selskapet ble til etter en fusjon med fire andre selskaper i fjor høst, deriblant EB Kontakt som leverte
fiberbredbånd til Drammen og omegn. Selskapet har over 100 000 kunder og målet er å vokse med mer enn
15.000 nye hvert år, også i bedriftsmarkedet.
-Etterspørselen etter fiberbredbånd er stor og med det i hus har du ubegrenset kapasitet, og garantert plass
til fremtidens bredbåndsbaserte tjenester, sier Berg. Han forteller at med stadig flere mobiltelefoner,
nettbrett, TV og andre produkter som vil koples til nett, vil tjenester som leveres over nettet kreve en langt
større kapasitet enn den gamle teknologien kan takle.
-Fiber er dagens og ikke minst fremtidens løsning for kommunikasjon, informasjon og underholdning i
hjemmet. Har man fiberbredbånd, vil det si god kapasitet uansett hvor mange som er på nettet samtidig.
Opp- og nedlastningshastighet er like rask, og dedikerte fiberlinjer gjør at tilgangen ikke blir påvirket av
naboens nettbruk, sier han.
Kontaktpersoner for media
Stian Berg, direktør for plan og utbygging tlf. 993 30 809
Fakta om Viken Fiber
Viken Fiber er Norges største fibernettselskap. Vi bygger og drifter fibernett og leverer bredbåndstjenester
på Østlandet. Selskapet er en Altibox-partner, og har per i dag 100 000 kunder. Viken Fiber har rundt 125
ansatte og hovedkontor i Drammen. Selskapet eies av Lyse Fiberinvest AS (71 prosent) og Energiselskapet
Buskerud AS (29 prosent).
Om selskapet:
Om tjenestene:

www.vikenfiber.no
www.epsi-norway.org/no/bransjestudier/telekom/bredband
www.epsi-norway.org/no/bransjestudier/telekom/digital-tv-distribusjon

