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«Vi knytter Øvre Eiker sammen»
Øvre Eiker Fibernett AS er et heleid selskap i Øvre Eiker Energi konsernet. Øvre Eiker Fibernetts visjon er at
alle innbyggere og næringsliv over tid skal få tilbud om bredbåndstjenester gjennom selskapets fibernett.
Selskapet sammen med NextGenTel (www.nextgentel.com) som har rollen som tjenesteleverandør, er den
desidert største leverandøren i kommunen med snart 2000 aktive kunder på fibernettet som omfatter
privatmarkedet, bedrifter og offentlig sektor.. Dette er oppnådd over en periode på mindre to år. Øvre Eiker
Fibernett vil fortsette satsningen med uforminsket kraft også i 2012.
Allerede tidlig på 2000 tallet etablerte selskapet de første sambandene som bl.a skulle dekke kommunens
behov, samt noen enkeltkunder. Men det var først på slutten av 2009 man virkelig fikk fart i satsningen.
De første privatkundene kom på nett rundt påsken 2010, mens de første bedriftene fikk tilknytning ved
årsskiftet 2010/2011. Etter litt oppstartsproblemer er tilbakemeldingene i dag er meget gode hva gjelder
stabilitet, kvalitet og kapasitet.
Gjennom lokalt eierskap er kundene sikret lokalt engasjement og et langsiktig perspektiv. Dette har vært et
viktig argument for kundene fordi det inngir trygghet og langsiktighet for sin deltagelse på fibernettet. Nettet
er kommet for å bli.
Øvre Eiker Fibernetts rolle er å bygge og drifte fibernettet, mens NextGenTel er leverandør av tjenestene (TV,
telefoni og Internett). Utviklingen av nye tjenester skjer i en rivende fart, og du som kunde vil alltid kunne ta i
bruk fremtidens tjenester uten å måtte tenke på om det er kapasitet nok. Videre vil man over tid kunne
invitere flere tjenestetilbydere over nettet noe som anses som unikt i norsk fibernettsammenheng.
De første privatkundene kom på nett rundt påsken 2010, mens de første bedriftene fikk tilknytning ved
årsskiftet 2010/2011. Etter litt oppstartsproblemer er tilbakemeldingene i dag er meget gode hva gjelder
stabilitet, kvalitet og kapasitet. Vi opplever daglig forespørsler om tilknytning fra private og bedrifter noe som
er svært gledelig og som vi tar som et tegn på at satsningen er riktig.
Sammen med våre partnere føler vi en felles forpliktelse for at vi har tilfredse kunder som er grunnlaget for
videre vekst.
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