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Til husstander langs deler av Rødenessjøen     
 
VIKTIG INFORMASJON: Tilbud om fiber bredbånd.  
 
GP Nett har vunnet en av Marker kommune sine anbudskonkurranser om å levere fiberbasert 
bredbånd til en del områder langs Rødenessjøen.  Vi starter nå en salgsprosess for å få klarlagt hvem 
som ønsker dette slik at vi kan planlegge hvor vi skal bygge.  
 
Bakgrunn: Marker kommune har søkt nasjonale myndigheter (NKOM) om støtte til utbygging av 
bredbånd. Støtten som er innvilget er tilstrekkelig til å starte en utbygging for deler av området. 
Områdene som er valgt er basert på prinsippet om å få koblet opp flest husstander per krone.  I tillegg 
til husstandene som er omfattet av tilbudet lanserer vi også muligheten for nærliggende områder til å 
danne dugnadslag som kan bli koblet opp i samtidig.  
 
Dette anlegget vil bli et hybridanlegg hvor vi fører fiberkabel både på eksisterende strømmaster og 
graver noe i bakken. Normalt vil du som får strøm via luft også få fiber via luft. Fiberkabel som 
strekkes i lufta er tynn (6.5 mm) og vil i de fleste tilfeller bli mer eller mindre «usynlig». Det hele kobles 
sammen via sjøkabel som kommer fra Ørje sentrum.  
 

Anleggets utforming.  
Det er vedlagt et utkast til hvordan et slikt anlegg kan se ut, vi gjør oppmerksom på at dette på ingen 
måte er noen ferdig tegning. Avhengig av hvem som bestiller og hva befaringer viser vil det bli 
endringer på dette.  Grunneiere hvor kabel kommer i land vil bli kontaktet for befaring og diskusjoner 
om eventuelle tilpassinger.  
 
Vedlagte regneark viser status på den enkelte adresse, det kommer også frem på bestillingskjema 
hvordan din husstand skal få nett. På vedlagte kart er heldekkende linje kabel i luftstrekk og stiplet 
linje strekk som må graves.  
 
Noen av huseierene må grave inn til huset selv. Dette er som oftest relativt enkelt da røret ikke 
trenger å ligge dypt. Diameter på dette røret er 14mm.  

Dugnadslag 
Der det er indikert at det må dannes dugnadslag ønsker vi at det utpekes en kontaktperson som står 
ansvarlig for kontakt med GP Nett og som sørger for å organisere arbeidet. Denne personen vil 
normalt få gratis etablering av fiber til sin bolig som kompensasjon for arbeidet. Modellen med dugnad 
har vi har med stort hell gjennomført i ander deler av Marker kommune og kan gjerne vise til 
kontaktpersoner som har gjennomført dette for erfaringsutveksling.  
 
Ønsker du å bestille fiber må du legge inn en bestilling. Dette gjøres på nett via adressen 
https://fiber.gp.no – Du kan også ringe oss på telefon Tlf.: 69 18 30 00 for å legge inn bestilling. 
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Vi gjøre oppmerksom på at bestillinger som ikke blir inkludert i denne utbyggingen vil måtte påregne 
en markant høyere etableringskostnad ved bestilling senere og at verdien på din eiendom normalt 
øker med mange ganger det en etablering koster. Så det anbefales på det sterkeste å bestille fiber 
via dette prosjektet. Alle dokumenter angående denne utbyggingen finnes også på www.gp.no/marker 
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