Tilbud om utbygging av fiber og Altibox tjenester i
Natten og Tverrlia
Oppdatert 20.april 2018

Prosjektet overordnet
• Hele området Nesfjellet er inkludert i prosjektet.
• I beregning av etableringspris er det tatt høyde for at alle nye tomter/hytter blir koblet på nettet. Det er etablert
avtale med utbyggerne om dette.
• Det er lagt til grunn en prismodell som er differensiert pr område:
•
•
•
•
•

Nattten – eksisterende bebyggelse
Tverrlie – eksisterende bebyggelse
Tverrlie 5 – eksisterende bebyggelse
Nesbyen fjellandsby - eksisterende bebyggelse
Golf Alpin – eksisterende bebyggelse

• Nye felt:
• Øvre Natten/Nesfjellet Panorama
• Natten Alpin (påbegynt, og noen oppkoblinger er gjort)
• Golf Alpin K3

• I beregning av etableringspris er det tatt høyde for at alle nye tomter/hytter blir koblet på nettet. Det er etablert
avtale med utbyggerne om dette. Utbyggernes bidrag har gjort det mulig å få ned prisen på etablering betydlig.
• Totalt antall hytter/leiligheter er ca 1300 enheter (med totalt antall tomter)

Natten
Revidert tilbud vedr pris for etablering:
For å gjøre det enklere å ta stilling til tilbudet
har vi forenklet prismodellen. Prisen er lik
den som tidligere var angitt for 70%
tilslutning.
Pris for fibertilkobling: 11 900,Prisen baseres på at nedgravning av fiberrør
på egen eiendom (fra tomtegrense) gjøres
som egeninnsats. Se egen side.

Rabatt for eksisterende kunder.
Enten kabel-TV og/eller internett

- 2 000 i etablering

Øvre Natten
I dette feltet er det bygd noen få hytter, og
det er flere tomter til salgs.
Det gis derfor en fast etableringspris:
• 7 900,-

Tverrlia 1,2,3,4
Revidert tilbud vedr pris for etablering:
For å gjøre det enklere å ta stilling til tilbudet
har vi forenklet prismodellen. Prisen er lik
den som tidligere var angitt for 70%
tilslutning.

Pris for fibertilkobling: 9 490,Prisen baseres på at nedgravning av fiberrør på
egen eiendom (fra tomtegrense) gjøres som
egeninnsats. Se egen side.
Det er noen få hytter i dette området som har
fiberrør på strømkabelen. Det er da ikke mulig å
gjøre egeninnsats.

Rabatt for eksisterende kunder.
Enten kabel-TV og/eller internett

- 2 000 i etablering

Tverrlie 5
Revidert tilbud vedr pris for etablering:
For å gjøre det enklere å ta stilling til tilbudet
har vi forenklet prismodellen. Prisen er lik
den som tidligere var angitt for 70%
tilslutning.
Pris for fibertilkobling: 6 490,Det er ferdige rør inntil hver hytte, så det er
ikke aktuelt med egeninnsats.

Nesbyen Fjellandsby
Hytter
Revidert tilbud vedr pris for etablering:
For å gjøre det enklere å ta stilling til tilbudet
har vi forenklet prismodellen. Prisen er lik
den som tidligere var angitt for 70%
tilslutning.
Pris for fibertilkobling: 5 990,Det kan være behov for internkabling i
tillegg. Omfanget må kartlegges i prosjektet.
Det er ferdige rør inntil hver hytte, så det er
ikke aktuelt med egeninnsats.

Nesbyen Fjellandsby, øvre
tun, bygg 25 - 34
Revidert tilbud vedr pris for etablering:
For å gjøre det enklere å ta stilling til tilbudet
har vi forenklet prismodellen. Prisen er lik
den som tidligere var angitt for 70%
tilslutning.
Pris for fibertilkobling: 5 990,For leilighetsbyggene vil internkabling
komme i tillegg. Omfanget må kartlegges i
prosjektet.
Det er ferdige rør inntil hvert bygg, så det er
ikke aktuelt med egeninnsats.

Nesbyen Fjellandsby, Nedre
Tun, bygg 1-8
Revidert tilbud vedr pris for etablering:
For å gjøre det enklere å ta stilling til tilbudet
har vi forenklet prismodellen. Prisen er lik
den som tidligere var angitt for 70%
tilslutning.
Pris for fibertilkobling: 5 990,For leilighetsbyggene vil internkabling
komme i tillegg. Omfanget må kartlegges i
prosjektet.
Det er ferdige rør inntil hvert bygg, så det er
ikke aktuelt med egeninnsats.

Golf Alpin, K1 og K2
Revidert tilbud vedr pris for etablering:
For å gjøre det enklere å ta stilling til tilbudet
har vi forenklet prismodellen. Prisen er lik
den som tidligere var angitt for 70%
tilslutning.
Pris for fibertilkobling: 6 490,Det er ferdige rør inntil hver hytte, så det er
ikke aktuelt med egeninnsats.

Slik gjør du det:
Steg 1

Egeninnsats

Start med å rulle ut det oransje røret på bakken og legg det
der hvor du vil grave, helt frem til husveggen. Legg igjen
rørkveilen her, ikke kapp røret. Montøren sørger for å
tilpasse dette.

• Der det ikke allerede finnes rør helt
inn til veggen må det graves ned ett
fiberrør. Dette kan gjøres som
egeninnsats. Det er en enkel jobb
som kan gjøres med spade. Røret må
graves ned fra tomtegrensen og inn
til veggen.
• Dersom det ikke er ønskelig å gjøre
denne jobben selv kan det bestilles
graving. Prisen på denne kan variere
avhengig av avstand og må avtales i
hvert enkelt tilfelle (antas å ligge
mellom 3 000,- og 8 000;-)

Steg 2
Grav en grøft som er ca 30 cm dyp. Skal du grave langt, bruk
en smal spade - da går jobben raskere.
Steg 3
Når du er ferdig å grave, rydder du grøftebunnen for steiner.
Deretter plasserer du det oransje røret i grøften. Pass på at
det ikke blir knekk på røret – det må ikke krummes mer enn
omkretsen på en cd-plate.
Steg 4
Fyll grøften med samme massen som du gravde opp. Er det
mye stein i massen, kan du legge sand eller hagesingel under
og over røret.
Steg 5
Når røret er gravd frem til husveggen er din egeninnsats
ferdig! Vår montør tilpasser røret og fører dette inn en
utvendig grensesnittboks. Fra denne boksen vil det gå en
tynn fiberkabel til der du ønsker din hjemmesentral plassert.
Montøren kobler så fiberen til hjemmesentralen.

Lokal kundeservice
• Som lokal leverandør kan vi tilby
kundeservice i særklasse.
• Bruse tilbyr kundeservice alle dager,
hele tiden, 24/7. Også i helger har vi
en lokal vaktordning.
• Vi har også ordninger for pickup point
ved behov for å bytte teknisk utstyr
utenom åpningstid.

Altibox
Vi tilbyr både rent fiberbredbånd og en
hytte/fritidspakke med kombinasjon av
fiberbredbånd og Altibox Nye TV.

Fiberberdbånd 40/40: 549,- pr mnd

Fritid 80:
• Fiberbredbånd 80/80
• 15 TV kanaler
• Altibox Nye TV
• Opptak, Start forfra, Programarkiv
• Altibox APP (se TV overalt)
Etableringspris TV dekoder: 879,- engangs kostnad
Tjenester priser pr mnd, alle priser inkl mva

549,-

599,-

Følg med –
spennende
lansering i Q2

Snart kan du styre hytta eller få hytta til å styre seg
selv - via mobilen.

Følg oss på Facebook, så
viser vi deg hvordan!

Vær på hytta - også
når du er hjemme!

Forutsetninger
• Det må være minst 60% oppslutning i hvert enkelt område før det startes bygging.
• Endelig beslutning om utbygging forutsetter godkjenning i styret i Hallingdal Kraftnett.

• Velforeningene må ta en aktiv rolle i koordinering overfor hytteeierne
• Vi tar forbehold om økt pris for enkelte tilkoblinger dersom det blir stor avstand mellom
stamnett og enkeltoppkobling
• Det tas forbehold om endringer på Altibox tjenesteleveranser
• Det tas forbehold om skrivefeil i tilbud
• Vi må sammen med velforeningene bestemme en salgsperiode. Etter denne perioden vil
prisen for tilkobling øke med 30%. Årsaken til det er at det ikke skal være gunstig å vente
med å koble seg på til et senere tidsunkt

Bestilling
Online bestilling på bruse.no
Skjemaet blir klart tidlig i april.
Bestillingsfrist: 31.5

Bilde: Lyse

Rollefordeling
Sammen med Hallingdal Kraftnett bygger vi ut fibernett i Hallingdal. Dette er omfattende
og kostnadskrevende, og det krever godt samarbeid med alle involverte.
Aktør

Rolle

Bruse

Tjenesteleverandør av internett- og tv tjenester og distributør av Altibox
Koordinerer salg og kundekontakt

Hallingdal Kraftnett

Netteier og utbygger
Gjennomfører utbygging gjennom entreprenører

Entreprenør (kan være flere
selskaper)

Bygger fibernett i området og fører fiberrørene frem til hver enkelt
kunde

Velforening(er)

Ansvarlig for å skaffe tilstrekkelig antall kunder for å sikre utbygging
Koordinerer informasjon til sitt område

Bruse
Bak Bruse står de 3 Hallingdalselskapene Hemsedal Energi,
Hallingdal Kraftnett og Ustekveikja Energi. Til sammen har
vi over 100 år erfaring med å levere ren energi til hus,
bedrifter og hytter i dalen.
I Bruse går vi sammen om å levere TV-, bredbånd- og
smarthus-løsninger som skal ta Hallingdal inn i fremtiden.
Vi har et levende engasjement for naturen, miljøet og
menneskene som bor her. Derfor skal våre løsninger alltid
være bærekraftige, fremtidsrettet og berike liv.
Eller som vi sier i Bruse:
– Hei fremtid!

