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UTBYGGING AV BREDBÅND.
Midtkraft planlegger utbygging av et fiberbasert bredbåndsnett på Øst-Modum fra Natvedt Camping i Vikersund til kommu-
negrensen mot Lier kommune. Utbyggingen gjennomføres i samarbeid med tjenesteleverandør, Modum Kabel-TV og RingNett 
samt ildsjeler og grendelag på Øst-Modum.

I dette utbyggingsområdet finnes det totalt 152 husstander og 194 fritidsboliger hvorav alle vil få tilbud om tilkobling og der-
med tilgang til moderne bredbåndstjenester.

Det er kjent at dette området allerede i dag mangler gode løsninger for bredbåndforbindelse. Når det i tillegg er vedtatt at 
Telenor vil legge ned sitt ADSL-tilbud i løpet av kort tid, vil situasjonen forverres ytterligere. Derfor har Modum kommune gitt 
Midtkraft i oppdrag å kunne etablere et bredbåndstilbud for Modums innbyggere innen noen år. Området på Øst-Modum er 
først ute av prosjektene i 2020 med planlagt utbyggingsstart rundt april 2020.

• Sammen med Øst-Modums ildsjeler og grendelag er det vårt mål å kunne tilby tilkobling til kr. 4 990,-. Dette forutsetter at 
minst 155 mulige kunder forplikter seg til å kjøpe bredbåndstjenester i tillegg til å få tilbud om TV-tjenester i ett år. 

• Hvis flere enn 155 forplikter seg til en leveranseavtale, vil etableringskostnaden bli redusert ytterligere. 
• Dersom så mange som 200 innbyggere ønsker tilkobling, vil etableringsavgiften bli redusert til så lite som kr. 1 000,- 

For å kunne levere tilkobling til en så lav pris utnytter vi som utbygger de investeringer og forberedelser vi har gjort gjennom 
flere år i samme område. I tillegg til dette er prisen helt avhengig av ildsjelene og grendelagene som har forpliktet seg til å 
gjøre en dugnadsinnsats til en verdi av kr. 760 000,-. I dette inngår graving på egen tomt der hvor fiberkabelen skal framføres 
i bakken.

Etableringsavgiften inkluderer framføring av fiberkabel i luft eller bakke, avhengig av hvordan strømtilførselen kommer inn i 
din bolig/ hytte, samt innvendig installasjon av fibermodem med uttak av bredbåndssignaler i nærheten av inntak. I tillegg 
inkluderes montering av 1 stk. kontakt for TV-signaler dersom TV-tjenester bestilles. 

Før utbyggingsoppstart og etableringskostnad endelig besluttes er vi avhengig av å få tilbakemelding og bestilling fra de som 
ønsker tilkobling til en forespeilet pris på kr. 4 990,-. Om flere enn 160 bestiller vil vi redusere denne summen som nevnt over.

Du vil i nærmeste fremtid bli kontaktet av Modum Kabel-TV og Ringnett som har ansvaret for kontraktsinngåelse, installasjon 
inne i boligen samt leveranse av bredbånd- og TV-tjenestene. 

Christoffer Aasen
Leder salg og kundeavdelingen
Modum Kabel-TV og RingNett AS

Stian Engen
Ansvarlig bredbånd
Midtkraft Strøm AS

BESTILLINGSFRIST:
30.03.2020

Se www.fiberutbygging.no  
for bestilling eller mer  

informasjon.

Med vennlig hilsen

BESTILLINGSFRIST: 30.03.2020. Se www.fiberutbygging.no for bestilling eller mer informasjon.



ALLE TJENESTER SAMLET I EN PAKKE

TV-kanaler Bredbånd

Strømme- og arkivtjeneste

BYGDEPAKKEN

Over 50 TV-kanaler der mange kanaler sendes i 
HD- kvalitet. Du får også valgfrihet og kan velge 15 
kanaler etter eget ønske. Informasjon om kanaler i 
grunnpakken finner du på www.mkrn.no

Stor bredbåndskapasitet på 500/500 Mbps. Nok til 
å dekke de flestes behov, enten de spiller online eller 
streamer film og serier.

Tilgang til en arkivtjeneste på Modum Kabel-TV og RingNetts nye Android HD-dekoder. Der kan du se programmer som er 
sendt en uke tilbake i tid. Du får også tilgang til MKTV-appen (for Android og iOS- baserte enheter), der du kan se direkte-TV 
og Arkiv TV på nettbrett og mobil. 

Bygdepakken fra Modum Kabel-TV og RingNett gir deg som kunde mulighet 

til å samle dine tjenester i en og samme pakke til en rabattert pris. Du 

får et godt utvalg av TV-kanaler, stor bredbåndskapasitet, tilgang til vår 

strømme- og arkivtjeneste for nettbrett og mobil, samt arkivtjenesten på 

HD-dekoder. Som et alternativ til vår HD-dekoder, kan du velge CAM-modul 

hvis du har en nyere SMART-TV. 

Bygdepakken kr. 1099,- pr. måned.

Pris gjeldende pr. januar 2020. Med forbehold om prisjustering og endring i tjenester. 
Se vår nettside www.mkrn.no for gjeldene priser og tjenestetilbud. 



FOR DEG SOM KUN BRUKER INTERNETT

Bygdebredbånd 100 (100/100 Mbps)

RASKT BREDBÅND

Våre kunders behov er forskjellig. Noen bruker internett lite og andre bruker 

internett mye. Mange samtidige brukere har behov for større kapasitet enn 

få samtidige brukere. Hva nettet brukes til, er også av betydning. Vi hjelper 

deg med å velge riktig bredbåndskapasitet dersom du ønsker dette.

Vi tilbyr forskjellige kapasiteter for deg som kun ønsker et abonnement på 

bredbånd. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har behov for veiledning i 

forbindelse med våre bredbåndskapasiteter.

Abonnement Pris pr. måned

Kr. 799,-

Bygdebredbånd 500 (500/500 Mbps) Kr. 999,-

Bygdebredbånd 1000 (1000/1000 Mbps) Kr. 1199,-

Pris gjeldende pr. januar 2020. Med forbehold om prisjustering og endring i tjenester. 
Se vår nettside www.mkrn.no for gjeldene priser og tjenestetilbud. 

Et fibermodem med innebygget trådløs router kan ha tekniske begrensinger i forhold til den trådløse 

rekkevidden i kundens bolig. Dersom kunden vil unngå slike begrensinger, anbefaler vi at kunden 

investerer i et eget trådløst system som utvider de trådløse signalene i boligen. Et system fra AirTies 

er en slik løsning. Les mer om AirTies i eget vedlegg.

Fibermodem og trådløse forventninger



AIRTIES (1 ENHET)

Med forbehold om prisendringer. Se vår nettside www.mkrn.no for gjeldene priser på AirTies WiFi-systemer.

AIRTIES BOLIGPAKKE (3 ENHETER)

Trådløse utfordringer kan oppstå hos alle. Det kan være fornuftig å investere i et profesjonelt trådløst 
hjemmenett, før problemene oppstår i boligen din. Produsenten AirTies tilbyr et av markedets mest 
moderne WiFi-systemer, og kan med dette gi et nytt liv til dødsoner i hjemmet. AirTies sørger samtidig 
for å levere et mer stabilt trådløst hjemmenett fra loft til kjeller. En eller flere aksesspunkter kan settes 
opp i et nettverk, der de opptrer som én enhet (AirTies Mesh). Dette bidrar til å gi deg bedre dekning i 
hele boligen.

AirTies Smart Wifi tilbys enkeltvis eller i en pakke bestående av 3 enheter.

AIRTIES

Et profesjonelt trådløst hjemmenett
Trådløst bredbånd
MESH WIFI

Kr. 1.990,-/ 3 stk Kr. 949,-/ 1 stk


