Orientering om framdrift i henhold til utbyggingsavtale bredbånd mellom
Audnedal kommune og Altifiber AS
Dette dokumentet er en orientering om status og framdrift på fiberutbyggingsprosjektene i
Audnedal kommunen. Innholdet bes publisert på kommunens nettsider slik at alle berørte
husstander kan finne informasjon om fiberutbyggingen i sitt område. I tillegg til
informasjonsskrivet sendes det ut informasjon til de som har bestilt i de forskjellige
prosjektene når det skjer en endring i status. Informasjonsutsending i det enkelte
fiberprosjektet følger i utgangspunktet følgende 4 trinn:

1= Informasjon i forbindelse med oppstart av salg på det enkelte prosjekt.
2= Informasjon om at mange nok har bestilt, og at beslutning om utbygging er tatt.
3= Informasjon om at utbyggingen av fibernettet starter.
4= Informasjon om at utbyggingen til eiendommen er ferdig, og at det er klart for oppkobling.
Vi minner også om at alle som skal få fibernettet levert i bakke må sørge for å grave røret inn
til husvegg, samt melde fra til vårt kundesenter når det er gjort slik at montør kan ta kontakt
for å avtale tidspunkt for oppkobling.
Generelt om avtalen med kommunen
Avtalen mellom Audnedal kommune og Altifiber forplikter Altifiber å bygge ut fibernett til
alle fastboende innenfor de definerte prosjektene i kommunen i henhold til gitte kriterier. Frist
for ferdigstillelse av bygging til de definerte prosjektene er august 2018. Opprinnelig
framdriftsplan la opp til en salgs- og utbyggingsperiode som skulle vare til desember 2017,
slik at det var en buffersone på 8 måneder til eventuelle forsinkelser som måtte oppstå. Det er
på det rene at det er forsinkelser i forhold til den opprinnelige framdriftsplanen, og Altifiber
jobber nå etter følgende reviderte framdriftsplan:

Informasjon om de enkelte utbyggingsprosjektene
Vårdal:
Prosjektet er ferdig, og sluttrapport er levert.
Strisland/Solberg/Langnes:
Prosjektet er ferdig, og sluttrapport er levert.
Øvre Ågedal/Selandsdalen:
Prosjektet er ferdig, og sluttrapport er levert.
Vestre Sveindal / Smedsland:
Området er ferdig bygd, og kun oppkobling av de som har bestilt gjenstår. Alle vil få tilbud
om oppkobling i løpet av november måned, og prosjektet forventes ferdigmeldt før jul.
Øvre Flottorp:
Utbyggingen er godt i gang i dette området. Anleggsarbeidene forventes ferdig i løpet av
november måned, slik at fiberarbeid og kundeoppkoblinger kan starte i desember.
Grindheim/Botnan:
Altifiber er klare til å starte utbyggingen i dette området. Så snart framdrift er koordinert med
grøft som skal graves i regi av kommunen vil arbeidet kunne starte opp.
Øvre Øydna og Ås:
Utbyggingen er godt i gang i dette området. Anleggsarbeidene forventes ferdig i løpet av
november måned, slik at fiberarbeid og kundeoppkoblinger kan starte i desember.
Ytre Ågedal og Dalan:
Dette området er ferdig planlagt og klart til oppstart. Utbyggingsperioden blir i januar-mars
med oppkobling av kunder i mars-april.
Gilefoss / Listad:
Salg er gjennomført på dette prosjektet, og utbygging besluttet. Utbyggingsperioden blir i
januar-mars med oppkobling av kunder i april-mai.
Ytre Flottorp:
Salg er gjennomført på dette prosjektet, og utbygging besluttet. Utbyggingsperioden blir i
februar – april med oppkobling av kunder i mai.
Butveit:
Salg er gjennomført på dette prosjektet, og utbygging besluttet. Utbyggingsperioden blir i
mars -april med oppkobling av kunder i mai-juni.

