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Om

Tilbudet oppsummert

• Det har vært stor interesse for fiberutbygging i 
Limarka etter at det det ble bygd strømnett og 
tilrettelagt med trekkrør for fiber.

• Vi ønsker nå å tilby fibertilkobling til eksisterende 
hytter som har trekkerør for fiberkabel.

• For å kunne gjennomføre prosjektet er vi 
avhengig av minst 60% oppslutning. 

• Utbyggingsprosjektet kan starte i 2021, dersom 
tilstrekkelig mange bestiller tilkobling.

• Frist for bestilling er 31.10.2020.

Se større versjon på neste side

Områdekartet er ikke helt nøyaktig. Vi kan kun levere tilkobling der det er
ferdig trekkerør på strømkabelen.



Det er tilrettelagt for trekkerør på strømkabelen

Fiberrør på strømkabelen
En del nyere hus/hytter har strømkabel med ekstra rør for fiber. Da vil fiberkabelen føres inn gjennom dette 
røret, og du trenger ikke gjøre egeninnsats.

Dersom røret er avsluttet inne i sikringsskapet må røret tas ut av sikringsskapet før installasjon av fiber kan 
gjøres. Dette må gjøres av elektriker og huseier/hytteeier må ta denne kostnaden.

I nyere hus/hytter med den tekniske standarden NEK399 skal det være rør fra utvendig 
sikringsskap/målerskap og inn til stedet der hjemmesentralen skal monteres. Vi anbefaler at den monteres 
ved innvendig sikringsskap og at det er internt datanett herifra og til TV-punkt og punkt for ekstra WIFI-
antenner. Dersom det ikke er etablert rør fra utvendig skap til innvendig tilkoblingspunkt må det gjøres av 
elektriker og hus/hytteeier må ta denne kostnaden.

Dersom dette røret har blitt skadet kan det være tett og dermed umulig å komme gjennom med fiberkabelen. 
I slike situasjoner må det forventes forsinkelser.



Tilbud til hytteeiere

Tjenestepriser pr mnd. Alle priser inkl mva. 12 mnd bindingstid. Les mer om pakkene her: https://www.bruse.no/altibox-fritid/

Altibox Fritid 100 Altibox Fritidspakke 80 Altibox Fritidspakke 150

549,- 649,- 749,-

• Fiberbredbånd 100/100 • Fiberbredbånd 80/80

• 15 TV kanaler

• Altibox Nye TV

• Opptak, Start forfra, Programarkiv

• Altibox APP (se TV overalt)

• Fiberbredbånd 150/150

• 15 TV kanaler

• Altibox Nye TV

• Opptak, Start forfra, Programarkiv

• Altibox APP (se TV overalt)

https://www.bruse.no/altibox-fritid/


Priser - oppsummert

Engangspris Pris pr 
mnd

Etablering (estimert pris før detaljprosjektering er gjort) 9 990,-

Alternativ 1: Altibox Fritid 80 (evt Fritid 150/150) 879,- 649,-

Alternativ 2: Altibox Fiberbredbånd 100/100 549,-

Alle priser er ink mva. Det er 12 mnd bindingstid på abonnementet

Bestille

Bestilling gjøres på denne 
adressen:

https://www.bruse.no/bestille-
nyttfelt-fritid/

Etter noen dager vil du få en 
ordrebekreftelse pr e-post.

https://www.bruse.no/bestille-nyttfelt-fritid/


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.



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 fiber frem til hver enkelt kunde

Velforening(er) Ansvarlig for å skaffe tilstrekkelig antall kunder for å sikre utbygging
Koordinerer informasjon til sitt område



Hvorfor fiber?

• Det er bare fiber som gir høy hastighet og 
ubegrenset datamengde. Et hjem som har fiber 
bruker mer enn 10 ganger mer data 
sammenlignet med mobilt nett. Mer nytte, mer 
underholdning og lavere kostnad.

• Vi leverer fiberen helt inn i husveggen. Alle 
boliger får en dedikert fiberlinje som ikke vil bli 
påvirket av andres nettbruk.

• Streaming av tv-programmer. Smart-tv med både 
HD og UHD krever god kapasitet for å gi bra 
bildekvalitet.

• Økt bruk av sosiale medier som Facebook o.l. 
stiller krav til lik opp- og nedlastingshastighet.

• Lagring av bilde/video i skytjenester.

• Behovet for internett og mer data vil øke 
betydelig i årene som kommer.

Symmetriske 
hastigheter

Høy kapasitet
og hastighet

Suveren 
stabilitet



Fibernett gir muligheter for økt bruk av hytta



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!



Forutsetninger

• Det må være minst 60% oppslutning før det startes bygging.

• Vi oppfordrer velforeningene til å 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


