Dugnad for fiberbredbånd
På Efteløt utenfor Kongsberg ønsker innbyggerne fiberbredbånd så sterkt at de nå
tar spaden i egne hender og innkaller til gravedugnad.
De rundt 300 innbyggerne hadde sett seg lei på det dårlige nettet bygda hadde og besluttet at nå måtte noe
gjøres. Etter å ha vært i kontakt med Viken Fiber har de nå fått grønt lys for å få fiberbredbånd, nå skal hele
bygda mobiliseres til graving.
- Dette er et utmerket eksempel på at det går an å få fiberbredbånd selv om man bor usentralt. Er viljen til
egeninnsats der er faktisk mulighetene til stede, sier Jon Birger Ellingsen, direktør for Kommunikasjon,
Marked og Forretningsutvikling i Viken Fiber. Han forteller videre at Efteløt Bygdelag selv har funnet tracé
der fiberen skal legges, ordnet med tillatelser fra grunneiere til graving og skaffet lister med de som ville ha.
- Efteløt har slitt med dårlig nett i mange år og med fiber rett i veggen mener de at bygda får et løft på mange
områder. Kanskje fraflyttingen blir mindre, folk kan jobbe hjemmefra i større grad og barna kan nyte godt av
raskere nett i skolearbeidet. Ellingsen legger ikke skjul på at Efteløt går foran som et godt eksempel for
andre bygdelag.
- Alle våre utbyggingsprosjekter skal være lønnsomme. Det betyr stort sett at kundene bør bo nært inntil
hverandre, i nærheten av en by eller et tettsted. Jo mindre sentralt, jo større er kravene til kunde nes
innsatsfaktor for at vi skal kunne ta utbyggingskosten. Gjør flere som Efteløt er sjansen også større for at de
får fiberbredbånd, sier han.
Fremtidens løsninger krever større kapasitet
Stadig flere mobiltelefoner, nettbrett, TV og andre produkter vil koples til nett, og fremover vil tjenester som
leveres over datanettet kreve en langt større kapasitet enn den gamle teknologien kan takle.
Fiberbredbånd er dagens og ikke minst fremtidens løsning for kommunikasjon, informasjon og
underholdning i hjemmet, sier Ellingsen.
- 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.
- Når fiber er installert, byr Altibox på et bredt spekter av tjenester innen Internett, TV- og Telefoni, sier
Ellingsen, som også kan fortelle at Altibox, ifølge nasjonale kundetilfredshetsmålinger (gjennomført av
EPSI), har de klart mest fornøyde og lojale TV- og internettkundene fjerde året på rad og er en av de største
leverandørene av fiberbredbånd på landsbasis sier han stolt.
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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
160 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

