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OM VITNETT
 
Vitnett AS er et lokalt eid bredbåndsselskap (Oppdal Everk AS).

Etablering av de lokale bredbåndsselskapene har for å bidra til utvikling av 
både næringsliv, befolkning og det offentlige rom. 
Vitnett skal bidra aktivt til lokal samfunnsutvikling gjennom innføring og 
tilrettelegging av framtidsrettet teknologi til hele befolkningen i  
Oppdalsregionen.

Vitnetts styrker er at vi er lokale, og gjennom dette kjenner vi lokale for-
hold og vi kan gi rask bistand ved behov. 
I tillegg har vi et eget kundemottak, verksted og vi driver også  
produktsalg. 

Vi har 11 dyktige medarbeidere, og vaktordning hvor vi også kan nåes 
utenfor kjernetiden. 
Vi har lokalkunnskap, fagkunnskap og et unikt servicetilbud. 

Kontakt oss og bli med oss inn i framtiden!
Tlf 72 42 44 44  eller kundesenter@vitnett.no



HVORFOR FIBER? 

Moderne fiberinfrastruktur er helt essensiell for  
tilrettelegging av mobilnett og samfunnsutviklingen  
generelt. 
 
Fiber fra Vitnett gir deg

HVORDAN KOMME I GANG
 
Vitnetts Fiberguide omhandler praktiske tips om  
prosessen fra bestilling til leveranse, 
og «hvem gjør hva». 

ØKONOMI
Utbygging av fibernett er kostnadskrevende, særlig i  
grisgrendte områder med lavt kundegrunnlag og lang  
avstand mellom den enkelte kunde. 
Normalt er gravekostnadene den største utgiftsposten.  
Deretter kommer elektronikk i nodene. 

Kundenes bidrag til utbyggingen, den såkalte  
«grunnlagsinvesteringen», vil variere mellom de ulike  
utbyggingsområdene. 

Fiberutbygging i grisgrendte områder er normalt ikke 
bedriftsøkonomisk lønnsom, og lar seg derfor ikke 
gjennomføre uten betydelig egeninnsats. Kunder i slike 
prosjekter må derfor være forberedt på å stille opp til 
dugnad, og f.eks utføre graving som 
egeninnsats.

STØRST fart 
STABIL linje 
FLEKSIBEL løsning
LOKAL service



KONTRAKT
Det blir gjennomført en markedskartlegging for det  
enkelte utbyggingsprosjekt, og før en oppstart av selve  
utbyggingen må det være et tilstrekkelig antall inngåtte  
kontrakter. Beboerne innenfor et ønsket  
utbyggingsområde kan selv bidra til å øke oppslutningen 
gjennom å “framsnakke” fiber, og få sine gode naboer til å 
bestille.

BYGGEBESKRIVELSE

Utbygging av fibernettet starter med at det etableres 
egnet noderom/skap i området. Noden vil inneholde  
elektronikken som vil fordele signalet ut til kundene. 
Noden tilkobles Vitnett sitt fiber hovednett. Fra noden 
må det graves grøfter der det legges ned rør som det 
senere skal blåses inn fiberkabler i. 

Når gravearbeidet og legging av rør er avsluttet,  
vil entreprenør blåse inn fiberkabler med det antall fiber 
som det er behov for, for å forsyne hver enkel kunde 
med en dedikert fiber (se skisse på neste side).

HUSK!
Skal det graves i  

offentlige veier må 
det søkes hos  

kommunen om dette.



VITNETT NODE

KABELSKAP

BOLIG / HYTTE

16 – 40 mm rør med 
peiletråd iht Vitnett rørplan

8mm rør og peiletråd

PRINSIPPSKISSE FIBERFREMFØRING



All håndtering, blåsing 
og skjøting av fiber vil 
bli utført av godkjente 

entreprenører

Ca 80 cm.

DYRKA MARK
Gravedybde skal normalt være på 80 – 100cm.  
Det skal det tas hensyn til drensgrøfter, fiberkabler/rør legges under  
drensgrøfter.
Det skal benyttes omfyllingsmasse/godkjent kabelsand (4mm) som hin-
drer fremtidig skade.
Det skal legges med peiletråd, denne tapes normalt fast til fiber-røret. 
Det skal også benyttes rødt merkebånd over sandlag. 

UTMARK OG VEG
Gravedybde skal normalt være på 40 - 50 cm.
Øvrige krav er som for dyrka mark.



20 CM

BESKRIVELSE AV EN EVENTUELL EGENINNSATS - GRAVING PÅ EGEN TOMT

• Trase legges slik at fremtidige skader unngås. Gravedybde kan normalt være mindre enn utmark, typisk 20cm. 
• Skal du grave langt, bruk en spade som er smal, da går arbeidet lettere. Du må samtidig rydde grøftebunnen for 

stener. 

• Når grøften er gravd og fri for stein, kan man legge fiberrøret du fikk av Vitnett.  
Husk å unngå knekk på røret, og det må ikke krummes mer enn  omkretsen på en cd plate. Du kan deretter fylle 
grøften med  samme masse som du gravde opp. Pass på at de 10 første cm er steinfrie. 

• Oppå den fine massen (5-10 cm over røret) legger du den gule peiletråden du fikk utlevert fra Vitnett.  
Vi måler inn røret, og registrerer dette i vårt kartsystem.  Det er da lettere å finne igjen grøften ved graving i  
fremtiden, uten å skade røret.  Deretter fyller du igjen grøften med jordmassen du har.  
 
NB! Det er lurt å lage «en liten kul» på toppen da  
massen normalt siger litt sammen etter en stund. 

• Rør-enden som vender mot husveggen skal ha cirka 
 2 meter lengde opp fra bakken.  
 
VIKTIG: Rørenden må tettes,  
slik at det ikke kommer inn støv, sand eller fukt. 



LITT OM DET PRAKTISKE RUNDT SELVE INSTALLASJONEN

Fiberkabelen fra Vitnett føres frem via fiberrøret til Fibersentralen. Dette utføres normalt 
ved at det  utvendige fiberrøret (8mm) omskjøtes til et 5mm 
hvitt rør som installeres skjult eller åpent slik som en vanlig antenneledning. Dette arbei-
det utførers av Vitnetts montør. 

Fibersentralen tilkoblingspunktet for internett, TV og telefoni. 
 
Det ideelle er derfor å plassere fibersentralen i nærheten av 
der du har de fleste tilkoblingspunktene 
F.eks i nærheten avTV’en på stua eller i teknisk rom. 

 

WiFi 
- trådløst internet

Telefon
Tilkobling for

faste datapunkter

Fibertilkobling
TV-tilkobling

ETHERNET PHONE
USB 4 3 2 1 2 1WAN RESET POWER

Internkabling

Fibersentral

Eventuell
utvendig
skjøteboks

Fiber



ØVRIG UTSTYR

VITNETT WIFI HJEMME 
Vitnett ser at behovet for raskt WiFi-nett hjemme og på hytta øker. Tjenester som Netflix og andre strømmetjenester, 
stiller store krav til kapasitet, stabilitet og hastighet. Dagens husstander har også flere enheter og utstyr koblet  
til WiFi-nettet. 

Bli kvitt dødsonene og utnytt bredbåndet ditt over hele boligen med et smart nett av trådløse  
tilgangspunkter «Vitnett WiFi Hjemme». 
 
WiFi-løsningen består av 1 til 7 trådløse tilgangspunkt,  
disse kobler seg til hverandre og oppfører seg som ett WiFi-nett.
 
Nettverket sørger for at du alltid kobler til der du får den beste ytelsen. Dermed kan du bevege deg  
rundt i boligen uten å merke at smarttelefonen eller  
laptopen skifter tilgangspunkt.
 
Vitnetts montør vil kartlegge ditt WiFi behov,  
og foreta en grundig dekningstest. 



ØVRIG UTSTYR
 
DEKODERE
En dekoderboks oversetter digitale signaler til et språk som din tv forstår og gir lyd og bilde. Dekoderne kommer i 
mange varianter med forskjellig funksjonalitet.  
For hvert tv-apparat du har i huset trenger du en dekoder - den kan være innebygget i tv-apparatet (Kortmodul) eller 
som en separat boks (dekoder).

Lyst på TV i kjellerstuen eller på barnerommet uten å trekke metervis med kabler? Da er løsningen å koble en  
Cast-enhet i hjemmenettverket ditt. Om du enten bruker en Chroemcast eller en Apple-TV boks.

Vitnett bistår deg med å velge den beste løsningen for ditt behov.  

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



AKSJONSPUNKTER



Vil du vite mer  
om fibernett?

vitnett.no

KONTAKTINFO
 
Kundemottak i Grønt Hus 
 
(E) kundesenter@vitnett.no 
(T) 72 42 44 44 
 
Følg oss på facebook  
http://www.facebook.com/vitnett 


