Røyken har Norges raskeste nabolag
Siden slutten av desember har 125 husstander i nabolaget Slingrebekk i Røyken
testet fiberbredbånd på 1000 megabit/s fra Altibox. Målet er at alle Altibox sine
kunder skal kunne handle gigabitlinje i 2016.
− Slingrebekk i Røyken markerer bare begynnelsen på vår fartsøkning i Norge, sier produktdirektør Øyvind
Lundbakk i Altibox.
− Vi har som mål at absolutt alle våre kunder skal ha mulighet til handle gigabit-Internett i løpet av 2016,
uansett hvor de er bosatt. Altibox ligger foran skjema og vil derfor gå til kundene våre med gigabit -Internett til
enkelte områder allerede i år, legger han til.
«Tar en Google»
125 Viken Fiber-kunder i det utvalgte feltet får prøve 1000 megabit/s (1 gigabit/s) symmetrisk hastighet fra
Altibox frem til midten av april. Husstandene får dermed tilgang til høyhastighetsbredbånd som har nær 15
ganger raskere nedlastning og 200 ganger opplastning enn produkter hos andre bredbåndsleverandører.
Etter prøveperioden får kundene tilbud om å kjøpe abonnement på 1000 megabit/s for 599 kroner per
måned.
- Vi ønsker å gjøre oss noen erfaringer med høyhastighetsbredbånd i utvalgte områder etter samme modell
som Google i Kansas City, USA. Samtidig er vi opptatt av å kartlegge hvordan fibernett skaper endring i
kundenes liv, sier Jon Birger Ellingsen, direktør kommunikasjon, marked og forretningsutvikling i Viken Fiber.
Tester trådløst utstyr
Parallelt med fartsøkningen på Internettabonnementet har de 125 husstandene fått tilbud om å delta i en
brukerundersøkelse av nytt trådløst utstyr. Dette som et ledd i Altibox sin nye satsing for å øke
trådløsopplevelsen i norske hjem.
- På Slingrebekk ønsker vi å kartlegge hvilken effekt høyhastighetsbredbånd kombinert med markedets
beste rutere har for den totale Internettopplevelsen til kundene. Altibox skal gi kundene den mest optimale
Internettopplevelsen i hjemmet uavhengig om de bruker kabel i veggen eller trådløst utstyr, sier Lundbakk.
1000 megabit/s til flere
Altibox har en teknisk fiberplattform med nær ubegrenset kapasitet, og koblet opp den første private kunden
på 1000 megabit/s allerede i 2008. Like etter jul ble de første kundene med 1000 megabit/s i Røyken
kommune koblet opp. Per i dag er Altibox den eneste Internettleverandøren i landet som tilbyr slike
hastigheter til privatkunder.
- Høye bredbåndshastigheter er ikke nytt for oss i Altibox. I samarbeid med Viken Fiber vil vi følge kundene
på Røyken tett opp for å få en forståelse av hvordan de bruker de høye hastighetene på fibernettet i
kombinasjon med det trådløse utstyret. Disse erfaringene vil vi ta med oss når vi i 2016 øker farten og tilbyr
produktet 1000 megabit/s til alle våre norske Internettkunder, sier Lundbakk.
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Fakta om Viken Fiber
Viken Fiber er Norges største fibernettselskap. Vi bygger og drifter fibernett og leverer bredbåndstjenester i
Østlandsområdet. Selskapet er en Altibox-partner, og har per i dag 100 000 kunder. Viken Fiber har rundt
135 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

