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Løsningen gir kunder tilgang til å leie 

kabling mellom eget eller andre 

tilbyderes utstyr som er lokalisert inne i et 

Telenor bygg.  

 

Det kan leveres forbindelser via ulike 

typer kabler, normalt basert på fiber-, 

kobber- eller coax- kabler. 

 

Utstyr som skal knyttes sammen kan 

enten være lokalisert i samme eller ulike 

rom, men må befinne seg på den samme 

fysiske adressen. 

 

Tjenesten leveres ofte i forbindelse med 

etablering av Telelosji, Leide samband 

eller Mørk Fiber. 

 

Målgruppe 

Produktet henvender seg til kunder som allerede har etablert telelosji, og som trenger 

å knytte seg til eget eller annen operatørs utstyr i samme Telenor bygg.  

 

Typiske anvendelsesområder 

Produktet gir mulighet til å leie kapasitet i Telenors bygg isteden for å bygge ut selv. 

Sambandet får tildelt et unikt sambandsnummer.  

Løsningen benyttes av kunder med behov for:  

 Stor kapasitet 

 Knytning mellom eget utstyr og offentlig nett 

 Knytning mellom to nettoperatører i samme Telenor bygg 

 

 

Fordeler med produktet 

Produktet er et alternativ til å bygge ut egen kapasitet i Telenors bygg.  

 

Andre produkter som ofte benyttes med dette produktet 

Telelosji 

 

Forutsetninger 

Det leveres en ren kabel-forbindelse som terminerer i et nærmere avtalt grensesnitt 

(konnektor, plint, etc).  

Det inngår ikke utstyr som muliggjør noen form for overvåkning av Kabling internt fra 

Telenors side. Eventuell feilmelding må meldes på normal måte. 

 

Annen nyttig informasjon 

Tjenesten leveres på mørk fiber, kobberpar eller coax og er uavhengig av grensesnitt. 

Tjenesten kan også termineres på for eksempel kundens DX-blokk.  

 

Mulige grensesnitt - Kabling Internt i Telenors bygg: 

Mørk fiber Kobberpar Coax 

FC/APC connector 

(på forespørsel kan andre 

konnektortyper leveres) 

Terminert på bryterblokk 

LSA-Pluss plint RJ45 

Siemens connector 

BNC connector 

G.703-75 

 

Pris er angitt i prisliste for Kapasitetsprodukt. 
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