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Stian Larsen

Bestill: fiber.telenor.no



Deltakere på kveldens møte

Frode Nyhammer, Telenor – Prosjektleder for Hjelmeland

Remy Mjelstad, Telenor – Regional utviklingsanvarlig

Ivar Andre Berntsen, OneCo – Prosjektleder Hjelmeland

Spørsmål til dagens møte kan sendes på epost til: postmottak@hjelmeland.kommune.no
Svar legges ut på kommunens hjemmeside. 

mailto:postmottak@hjelmeland.kommune.no
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Agenda
- Produkter og tjenester med Telenor fiberbredbånd

- Hvordan bygger vi fiber i Hjelmeland?

- Så enkelt bestiller du!

- Spørsmål og svar



digitaliserer Norge

Over 100 år gammelt Digitalisert samfunn

Fremtidens 
forventninger

Stabilitet enda mer kritisk

















TV når og hvor du vil
Med T-We App får du TV og strømming på mobil, nettbrett og Apple TV. Du får tilgang til all 

underholdning overalt - enten du er hjemme, på hytta eller på ferie i Europa.











Hva gjøres i en fiberutbygging?



OT FTTH Hjelmeland
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OT FTTH Hjelmeland

• OneCo Networks AS er tildelt utbygging av fiber for Telenor til 269 adresser på Randøy, Børøy, Byrkja og Viga.

• Prosjektering ble startet sommeren 2020, og levert inn til Telenor i November. 

• Prosjektet består av 5 delprosjekt:

• Randøy Sør

• Randøy Nord

• Byrkja

• Viga

• Børøy

• Det er lagt opp til å benytte eksisterende stolper der dette finnes, og graving eller mikrotrenching der det i dag ikke finnes egnede 
stolpetraseer. 

• Gravearbeider vil utføres av Grunn-Service AS (Tidligere Rygg Maskin)

• Stolpearbeid, skogrydding og opphenging av luftkabler vil utføres av Linjeproff AS.

• Oppfølging, drift, innblåsing av fiber samt kundeinstallasjoner vil utføres av OneCo Networks AS
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OT FTTH Hjelmeland – Grunnrett og tillatelser

• Før vi kan begynne å bygge ut, er vi avhengig av nødvendige tillatelser fra 
grunneiere.

• Tillatelse er nødvendig der vi skal grave grøft, mikrotrenche, 
sette skap, eller etablere ny trase med luftkabel.

• Representant fra vår graveentreprenør vil stå for innhenting av 
tillatelser og vil kontakte de som er berørt.

• Pga Covid-19 vil en del innhenting foregå elektronisk pr epost 
dersom dette er mulig. 

• Skjemaet som vist til høyre fylles ut sammen med grunneier, eller 
signeres og returneres pr. epost.
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OT FTTH Hjelmeland – Fremdrift

• Alle datoer er tentative og endringer kan forekomme.

• Forbehold om avslag på fellesføringer og grunneier tillatelser, klimatiske forhold(vinter) samt eskalering av covid19 situasjonen.
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OT FTTH Hjelmeland – Litt praktisk informasjon

• For de som får fiber i bakken:

• Informasjonsskriv blir lagt i postkasse før gravearbeid i område startes, med kontaktinformasjon til ansvarlig graver. 

• Der hvor vi planlegger å legge fra oss kunderør (på tomtegrense) vil dette bli markert med spray. Vi forsøker å finne et egnet sted til å 
legge av rørene. Dersom dette ikke passer, ta kontakt med kontaktperson for graver som beskrevet på informasjonsskriv. Det er
begrenset hvor mye vi kan flytte plassering av rør. 

• Rørene blir lagt av med kveil som skal rekke inn til husvegg uten skjøting. Dersom røret er for kort, ta kontakt med OneCo.

• Ikke før røret lenger enn til yttervegg. Etter egeninnsats er utført har vi behov for å blåse fiber. Dersom røret er ført inn i hus eller 
garasje, vil dere måtte være tilstede når kabelen blir blåst (Dette skjer ikke på installasjonsdato).

• For de som får fiber i luft:

• Fiberkabel blir hengt opp til husvegg. 

• Du som kunde trenger ikke foreta deg noe før installasjon. 

• Kontaktinformasjon:

• For generelle spørsmål om abonnement, priser mv.  - Kontakt Telenor

• For spørsmål vedr. utbyggingen, installasjon, mv. – Kontakt OneCo Networks på 91502121. 



Forsinkelser
Prioriterte oppgaver som liv og helse(Covid-19), værutfordringer, 
søknader/godkjenninger etc, kan føre til forsinkelser i fremdrift.
Du vil da bli varslet om forsinkelsen gjennom enten brev, e-post 

eller sms. 



Oppsigelse av eksisterende 
tjenester

Når skal jeg si opp mine eksisterende tjenester?

Vi anbefaler deg å vente med å si opp eksisterende tjenester frem til 
du har avtalt installasjonsdato.
Entreprenør vil kontakte deg for avtale.



Takk for møtet!

Spm kan sendes på epost til:

postmottak@hjelmeland.kommune.no

Link til bestillingsside:

https://fiber.telenor.no/

Husk å bestille innen 31.12.2020!
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