Alle steder som i dag har 4G, skal ha full 5G-dekning innen utgangen av 2024. Har du 4G ved hytta i dag, så vil du også ha 5G der i
løpet av noen år,
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Slik får du bredbånd på hytta
(Fornebu, 12. juli 2021) Det finnes tusenvis av hytter, feriehus, rorbuer, koier
og fritidsboliger i Norge. I sommer vil nok de fleste av dem bli godt benyttet.
Uavhengig om du befinner deg på hytta i skogen, på fjellet eller langs kysten,
ønsker de aller fleste tilgang til internett.Slik får du god WiFi, selv uten fiber i
hytteveggen.
I Norge finnes det over 440 000 fritidseiendommer, ifølge SSB. Én av to
hytter befinner seg i områder uten nære naboer og de færreste har dermed
tilgang til fiber. Med Trådløst Bredbånd trenger det slettes ikke være et
problem.

– Med trådløst bredbånd klargjort for 5G-nettet blir det mulig å få
høyhastighets internett på steder der det tidligere ikke har vært mulig.
Antennene er bedre på å ta inn signaler og kan monteres i høyden. Det
gjelder også for de som ønsker egen bredbåndinstallasjon på hytta.
Løsningen fungerer også på 4G-nettet, og gir dermed kundene en smidig
overgang til raskt bredbånd, i takt med Telenors 5G-utrulling, sier Camilla
Amundsen, leder i Telenor TV og bredbånd.

Stadig flere nordmenn jobber fra hytta. Da er det avgjørende at de har tilgang til
godt bredbånd også der, sier
Camilla Amundsen, leder i Telenor TV og bredbånd. Foto: Martin Fjellanger.
«Alle» har 4G ved hytta
Ifølge Nkom, hadde 96,3 prosent av alle landets hytter og fritidsboliger 4Gdekning utendørs ved utgangen av 2018. Antallet har økt siden den tid og de
aller fleste hytteeiere kan dermed nyte godt av Trådløst Bredbånd.
– Vi anslår at rundt 90 prosent av landets fritidseiendommer dekkes av
Telenors mobilnett, så sannsynligheten er stor for at du kan få god
bredbåndsdekning på hytta. Alle steder som i dag har 4G, skal ha full 5G-

dekning innen utgangen av 2024. Med andre ord, har du 4G ved hytta i dag,
så vil du også ha 5G der i løpet av noen år, sier Amundsen, og legger til:
– For oss i Telenor er Trådløst Bredbånd mer enn bare bredbånd. Det er en
viktig del av Telenors arbeid med å oppgradere kundene til ny og bedre
teknologi, og sammen med fiber skal Trådløst Bredbånd erstatte det gamle
kobbernettet. Nå som 5G er på frammarsj, vil høye hastigheter bli viktigere
når flere er tilkoblet nettet samtidig og stadig flere maskiner og digitale ting
skal «snakke sammen». Derfor investerer Telenor over fem milliarder kroner i
2021 alene for å levere på dagens og fremtidens kundebehov.
Bredbånd over mobilnettet
Telenor bygger ut fiber i hele landet, men for enkelte husstander,
fritidseiendommer eller bedrifter er ikke dette et alternativ. Det finnes to
løsninger for bredbånd over mobilnettet, trådløst bredbånd eller mobilt
bredbånd. Trådløst bredbånd bruker en utendørs antenne med den nyeste
teknologien og høyeste hastigheten, og leveres til en fast adresse. Det betyr
at du får svært gode signaler og ubegrenset databruk. Mobilt bredbånd er en
enklere løsning som ikke krever en antenneinstallasjon. Du må ha en egen
miniruter med sim-kort og velger selv størrelsen på datapakke.
– Bredbånd er avgjørende for at hverdagen skal gå rundt for folk i hele
landet. For både privatpersoner og bedrifter kan derfor bredbånd over
mobilnettet være et godt alternativ til fiber. Vi lover å sørge for at kundene
opplever trådløst bredbånd som en robust, stabil og fremtidsrettet
bredbåndstjeneste med god installasjonshjelp og rask levering, sier
Amundsen.
God dekning 1007 meter over havet
I Norge har vi svært god mobildekning, men likevel er det noen som faller
utenfor når det kommer til bredbånd. For Furuhaugli Fjellhytter, som befinner
seg 1007 meter over havet i Dovrefjellene, har hverken innlagt fiber eller
kobber, og trådløst bredbånd har vært redningen for å sikre god og effektiv
drift av motellet.
– Selv om vi selvsagt ønsker at gjestene våre skal kunne koble av når de
overnatter hos oss, er det helt avgjørende for driften av hyttene å ha tilgang

internett. Før måtte vi ha ansatte stående i resepsjonen hele kvelden, bare i
tilfelle noen kom for å sjekke inn. Det skjedde rett som det er at det sto folk
nede i veien som hadde booket rom uten at vi fikk beskjed, kanskje fordi vi
var noen meter utenfor dekningsområdet. Med trådløst bredbånd er vi sikret
god internettforbindelse på hele Furuhaugli, sier Jo Andre Haugen, daglig
leder for Furuhaugli Fjellhytter.
Fakta:
Trådløst bredbånd
Trådløst bredbånd sendes via mobilnettet til en fast adresse. Trådløst
bredbånd bruker en utendørs antenne med den nyeste teknologien og
høyeSoste hastigheten. Det betyr at du får svært gode signaler, bedre enn for
eksempel mobilt bredbånd. Du får også ubegrenset databruk.
Mobilt bredbånd
Er en fleksibel løsning du kan ta med deg til og fra hytta ved hjelp av en
mobilruter med sim-kort. Eller til andre hytter eller steder det er dekning.
Krever ingen antenneinstallasjon, men du trenger en egen miniruter. Du
betaler for størrelsen på datapakker.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Henriette Frølich Holte, informasjonssjef i Telenor Norge. Telefon: 977 53
622,
e-post: Henriette-Frolich.Holte@telenor.com, eller ring pressetlf. på 800 80
900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter

Telenor Norge AS er landets største leverandør av telekommunikasjon og
digitale tjenester. Vår infrastruktur er grunnmuren i digitaliseringen av Norge
med dekning og hastigheter i verdensklasse. Våre tjenester og produkter
bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår
sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge
våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn
og unge på nett.

Vi har 3300 medarbeidere fordelt på rundt 20 kontorer i hele Norge, og vi er
en del av Telenor Group, som har virksomhet i ni land. Hovedkontoret vårt
ligger på Fornebu i Bærum.
Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no

