
Bygdefiber - informasjon 

Viken Fiber har besluttet å bygge ut på Bjønnes, og Ula. De andre områdene vil komme etter når de får nok 
interesserte på lista. Vi er nesten i mål med antall interesserte for områdene Kjerringvik, Fjellvik, Lesteåsen og 
Svinevika.  Oppfordrer dere alle til å lese informasjonen under, her vil dere få svar på mange spørsmål!  
 
Etableringskostnad. 

- Viken Fiber dekker kr 30 000,-  av den totale etableringskostnaden, vår egenandel vil bli på inntil kr. 10 000,- 
For å kunne få til en egenandel på inntil kr. 10 000,-  må vi få med så mange som mulig i området.   

- Kostnaden dekker alt utstyr fram til hus/hyttevegg, og boksen inne i huset/hytta. Dersom det ønskes noe 
ekstra kabeltrekk inne er det tillegg. 

- Flere uttak i samme hus vil koste ekstra.  
- Viken Fiber vil ta seg av all graving fram til gressplenen/området. De siste meterne må vi grave selv. Anbefalt 

gravedybde er 30 cm på privat eiendom inntil hus/hytte, røret som skal legges er på størrelse med en tykk 
kulepenn (12mm). Når grøfta er gravd legger Viken Fiber ned røret og trekker fibertråden (dette er inkl. i 
etableringskostnaden). 

 
Legging av fiber til bolig/hytte på fjellgrunn. 

- Den kan legges i sprekker i fjellet og støpes over.  
- Noen steder har det blitt kappet to parallelle små slisser i fjellet for deretter å slå vekk materialet imellom 

disse (maskin til kuttingen kan leies). Røret ble lagt i og steinmaterialet ble knust og blandet inn i sementen. 
Blandingen ble deretter fylt over røret. Dette gir en nesten usynlig nedleggelse.  

- Andre steder har den blitt lagt rett på fjellet og deretter støpt over med sement.  
- Det eneste kravet er at den må dekkes til da materialet i røret vil forringes betraktelig fortere hvis det er 

utsatt for vær og vind. 
- Luftstrekk er ikke ønskelig fordi fibertråden består av glass og er derfor sårbar. 

 
Nedbetalingsplan. 

- Det kan avtales en betaling over  12 mnd på etableringskostnaden. 

 
Tilkobling og bruk. 

- Forutsetter en minimums bestilling av rent fiberbredbånd, Altibox Fiberbredbånd 100/100Mbps (standard) 
til kr 639,- pr mnd med 1 års bindingstid.  

- Hytter må ha løpende abonnement på internett (det kan ikke stenges av og på), men et eventuelt  
tv- abonnement kan stenges ned etter behov. Minste pakke (internett og TV) koster kr 999,- og dersom TV-
delen fryses er beløpet som må betales (for internettdelen) kr 639,-. Den enkelte avtaler hvilken pakke man 
ønsker direkte med Viken Fiber, se link om priser under. 

- Det er ingen begrensinger på hvor mye data du kan bruke ila en måned.  
- Vi vil få en dedikert fiberlinje, dvs vi vil ikke bli påvirket av naboens bruk. De garanterer at vi vil ha plass til 

det som måtte komme av løsninger og tjenester i framtiden.  
- Tjenestene må senest tas i bruk 12 måneder etter fullført installasjon av fiber.  

For informasjon om priser, se www.vikenfiber.no/priser. 
 
Veien videre. 

- Når bygdelaget (vi) har fått nok interessenter vil Viken Fiber sende ut kontrakter til den enkelte. 

- Når kontraktene er signert, detaljplanlegger Viken Fiber nettet. 

- Viken Fiber vil invitere alle beboerne/hytteierne til felles samling hvor de viser de planlagte traséene 

og fremvisning av utstyret de installerer i ditt hus/hytte. 

- Graving starter 
- De vil legge ut informasjon på sin webside www.vikenfiber.no  for å vise siste status. Her kan du skrive inn 

din adresse og få siste oppdaterte status på prosjektet. I tillegg vil de sende ut sms-meldinger som vil 
bekrefte tider når dette er klart. 

 

Noen argumenter for å bli med på utbyggingen av fiber. 

 

 

http://www.vikenfiber.no/priser
http://www.vikenfiber.no/


Økt salgsverdi på bolig/hytte. 

Ser vi på utviklingen i samfunnet de siste årene - viktigere og viktigere å ha tilgang til et stabilt og raskt 

nettverk for å få tilgang på informasjon og tjenester som leveres. Dette er derfor et viktig punkt for de som 

skal kjøpe hytte/hus, spesielt her i mindre tettbygde strøk hvor denne infrastrukturen er varierende. Det 

innebærer at en investering på NOK 10 000 kan i realiteten kan ”mangedoble seg” ved et salg. 

 
Økt bruksverdi på hytte/bolig. 

- Man har større mulighet for å jobbe fra hytte/bolig, inkl.  i fbm. ”ovale helger, ferier, etc.  
- Man kan sette opp egne løsning for å styre lys/varme, overvåkning (alarm), etc. uten å måtte gå via 

dyre leverandører (Hyttevokteren, DEFA-home, Verisure, etc.).  
- Man kan kutte ut parabol/antenne og få levert TV/Streamingløsninger via nettet. Man må ikke 

benytte seg av TV-løsningen som Viken tilbyr i tillegg til bredbånd for å se tv. 
- Man kan enklere få med seg ”ungdommen” på hytta som har et stor behov for å være på nett.  

 

Stabil mobildekning. 

- Pr i dag leverer Telenor en løsning som heter WIFI tale som er perfekt hvis du har dårlig 

mobildekning hjemme.  Andre mobilaktører vil nok også levere dette etter hvert. 

- WiFi Tale tar i bruk muligheten til å sende data over trådløst nettverk uansett leverandør. Dette 

betyr at steder hvor det ikke er mobildekning, men har innlagt fast bredbånd vil du kunne bruke 

mobilen som normalt så lenge den er tilkoblet det trådløse nettverket. Beveger du deg bort fra det 

trådløse nettverket, vil mobilen automatisk koble over til 4G-nettet. Om 4G-dekning ikke er 

tilgjengelig, vil samtalen bryte. 

 

Mulighet for å få fiber i ettertid. 

Det vil ikke bli enkelt å få mulighet til å koble seg på i ettertid.  Årsaker til dette er: 

- Krever utbyggingen at det skal graves langs eller over kommunale og/eller fylkesveier, vil dette ikke 

bli tillatt igjen på de neste 8-10 årene når arbeidet er avsluttet. De tillater selvfølgelig graving for å 

utføre reparasjoner på allerede nedlagte kabler. 

- Når Viken Fiber har koblet til alle som har sagt ja, og således er ferdig med å etablere området, vil 
det ta lang tid før de vurderer mer utbygging i området.  Det vil koste for mye å komme tilbake med 
alt utstyr og mannskap for å koble på noen få hytter/hus.  

- Området vil være utbygd, og Viken Fiber vil ikke dekke noe av etableringskostnaden. Hele kostnaden 
må betales av kunden. 

 
Plan for området Kjerringvik, Fjellvik, Lesteåsen og Svinevika er nå kommet så langt at frist for å melde seg er satt til 
 1. august 2019. Dersom tilstrekkelig antall melder seg skal prosjektet godkjennes endelig, salgskontrakter tegnes 
mellom Viken Fiber og den enkelte, og graving kan starte senhøstes. Planen er at fibernettet er klart til bruk våren 
2020. Se avsnittet over om ”Veien videre”. 

 
Ber om at all påmelding skjer skriftlig til: 
Grethe Stabæk Andersen:  mob 900 50 575 epost    gs.ander@online.no 
 
Ved påmelding trenger vi: Navn  - full adresse i Kjerringvik/omegn - antall boenheter  – mobiltlf og mailadresse.                                                           
Dere vil få bekreftelse på at dere er notert på interessentlisten 
 
Spørsmål kan også rettes til følgende kontaktpersoner for de respektive områder: 
Bent Johannessen  mob 452 06 006 (Kjerringvik)  
Linda Augland:    mob 920 53 061  ” 
Nils Fjeldvik   mob 467 63 328 (Fjellvik) 
Helge Antonsen  mob 905 48 797 (Lesteåsen) 
Mona Hamborg   mob 950 84 245 (Svinevika) 

 
Dere kan også lese mer på Facebook-siden ”Fiber til Torsøyhalvøya og omegn”, eller hjemmesiden til Viken Fiber (se link 
i notatet over). På sistnevnte er det mye info om de forskjellige pakkeløsningene med fiber og TV abonnement. 
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