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Node 

Sentralen for fiber skal stå ved Krøen. 

Noden vil bli installert i løpet av høsten og kobles til 
eksisterende fibernett

Noden fungerer som en sentral for fiberen og er 
"hjertet" som pulserer ut fiber til hele området.



Graving av traseer

Juli 2022

For å ferdigstille hele området er det mange 
elementer som må falle på plass. Dette gjelder særlig 
graving av traseer.

Det ble etablert traseer for strøm og fiber for noen år 
siden, men flere av disse viste seg å være i meget 
dårlig stand grunnet dårlig gravearbeid.

Dette har medført forsinkelser og høye 
ekstrakostnader



Blåsing av fiber

Juli 2022

Når det graves infrastruktur legges det ned trekkerør 
til fiber. I disse trekkerørene skal det trekkes fiber inn 
til tomtegrense og videre til hytta.

Dette gjøres ved å blåse fiberen med høy-trykk med 
hjelp fra en kompressor. Vi er da avhengig av at 
rørene er hele og uten klemskader.

I Liemarka er alt blåst i 97 % av hele området, men 
dette har tatt lengere tid grunnet mange klemskader 
som tidligere nevnt



Skjøting av fiber

Juli 2022

Når fiberen er blåst gjennom alle rør må alt sammen 
kobles og skjøtes i sammen.

Dette må gjøres mot luftnett, stamnett, aksessnett. 
Dette er tidkrevende arbeid.

Alt i aksessnett er ferdig, mangler skjøting mot Node 
og mot hovematingen inne i feltet



Installasjon i hytte

Juli 2022

Når alt det foregående er på plass er det klart for 
installasjon. Våre montører vil ta kontakt og avtale
nærmere for hver enkelt installasjon

Installasjon inkluderer:

1. Få fiber inn i hytta
2. Koble til «hjemmesentralen»
3. Du er på nett!!



Fremdriftsplan

Juli 2022

Graving av 
traseer
•mai-juli 2022

Blåsing av 
fiber
•april-august 2022

Etablere  
node
•september 2022

Skjøting av 
fiber
•august-september 

2022

Installasjon i 
hytter
•september-desember 

2022



Hva er ALTIBOX?

Juli 2022

Altibox er et konsept hvor du får både TV og internett 
i samme boks

Ulike streamingtjenester, lineær-TV og internett-
tilgang

Flekisbelt opplegg med poengbasert system som gjør 
det enkelt å svitsje mellom ulike tjenester











+

Inkludert i grunnpakken Streaming av filmer og serier

+

Valgfrie kanaler 1-3 poeng

Eksempel 1



+

Inkludert i grunnpakken Streaming av filmer og serier

+

Valgfrie kanaler 1-3 poeng

Eksempel 2



Ikke for sent..

Juli 2022

Det er fullt mulig å få fiber nå, men da må du være 
rask ellers kan vi ikke love at du får fiber på en god 
stund

Ta kontakt med oss på kundesenteret og legg inn din 
bestilling!



Nye Altibox Tv

Svein Fuglset

Prosjektleder Bruse AS

Mob: 46832959

Epost: svein.fuglset@bruse.no


