
Telenor fiberutstyr hos kunde 

Hjemmeinstallasjon
Kunder vil bli kontaktet direkte pr. telefon for å avtale tid for hjemmeinstallasjon. Montøren vil ha med 

seg nødvendig materiell og utstyr til å gjennomføre fiberinstallasjonen (NB! gjelder ikke 

skjøteledning/forgrener til strøm; er ønsket innvendige punkter langt fra et strømuttak, må kunde 

selv besørge skjøteledning/forgrener). 

Utvendig skjøteboks 
Ved jordkabel blir stamnettfiberkabelen som kommer gjennom trekkerøret som kunde har gravd 

ned selv på egen eiendom skjøtet om til «huskabel» (hvit kabel som kommer ut av den grå boksen på 

bildet). Denne «huskabelen» er mer fleksibel enn stamnettkabelen, og er dermed mer egnet til selve 

husinstallasjonen. Skjøteboksen er passiv og krever derfor ikke strømtilkobling. «Huskabelen» vil bli 

klamret fast på utvendig kledning frem til ønsket punkt for gjennomføring av yttervegg inn i huset 

(boresgjennom yttervegg). På innsiden av huset vil denne «huskabelen» kunne klamres fast 

på vegg/lister frem til ønsket plassering av «konverteringsboksen» (se neste side). 



 

 

  

«Huskabelen» ender i en liten boks (hvit boks på bildet) som har fiberkontakt. Fra denne vil det gå 

en kort fiberkabel (patchesnor) inn i konverteringsboksen (sort boks på bildet), som konverterer det 

fiberoptiske signalet til vanlig elektrisk signal i nettverkskontakten (CAT5, RJ45 plugg). Konverterings- 

boksen krever strømtilførsel. Videre vil det da brukes vanlig nettverkskabel (patchekabel) fram 

til Router. Hvis man har bestilt TV, blir det lagt/trukket nettverkskabel fra routeren og frem til

ønsket TV-punkt (maksimum 90m kabel pr.punkt – ett TV-punkt er inkludert, ytterligere punkter

må bestilles hos Telenor på forhånd).

Kabelkonverter



Øvrig utstyr 
 

Telenor, henviser vi til Telenor kundeservice og Telenor sine nettsider: 

Telenor Kundeservice tlf: 91509000 

https://www.telenor.no/privat/kundeservice/bredbandshjelp/utstyr/wifi-ruter/ 

https://www.telenor.no/privat/tv/t-we/dekoder/ 

 

NB! Den faktiske installasjonen tilpasses hver enkelt bolig og kan avvike noe fra denne beskrivelsen 

grunnet div. forskjeller i hus, bebyggelse, topografi m.m. 

For mer informasjon om øvrig utstyr, som f. eks den nye bredbåndsrouteren og TV-dekoder fra 

https://www.telenor.no/privat/kundeservice/bredbandshjelp/utstyr/wifi-ruter/
https://www.telenor.no/privat/kundeservice/bredbandshjelp/utstyr/wifi-ruter/
https://www.telenor.no/privat/tv/t-we/dekoder/
https://www.telenor.no/privat/tv/t-we/dekoder/



