
Slik har OBOS Opennet AS endret måten vi tenker og bygger
Inside Telecom-konferansen 2020
Morten Aagenæs, Konserndirektør



156 3 737 45 128 

3 404 473 386 241 823

Verdijustert egenkapitalResultat før skatt (IFRS)Samfunnsbidrag

Antall solgte boliger Antall medlemmer Antall forvaltede boliger 

Før skatt MNOK

Høydepunkter 2019





• 1984: OBOS etablerer Oslo Kabelnett AS 
som en konkurrent til Janco 

• 1989: Oslo Kabelnett AS solgt til 
Televerket

• 1997: Oslo Kabelnett AS blir til Canal 
Digital AS

• I OBOS-porteføljen har Canal Digital og 
Get hatt omtrent 50% av markedet hver

• 2018: OBOS kjøper aksjene i Opennet AS
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OBOS Opennet AS’ design av fiberstruktur
● Planlegger etter ny Ekom-forskrift som bl. a 

krever flere koblingspunkter og større skap i 
boligene – pluss smarthusready.

● I større boligprosjekter bygger vi 
● Én områdesentral

● lik infrastruktur til alle boligene

● to fibertråder helt inn til leiligheten fra områdesentral.

● Rør-infrastruktur som har god kapasitet. 

● Vårt grensesnitt er fibermodemet. 

● Tjenesteleverandør leverer Wifi-ruter og TV-
dekoder.



Wifi i fellesanleggene

● Wifi i felles arealer planlegges 
inn i nybyggprosjektene som 
en del av infrastrukturen. 

● Skal dekke behovet for 
mobilsamtaler (over internett), 
kommunikasjon lading elbiler, 
ladestasjoner, dørlåser, 
infotavler, sensorer osv.



Nybyggprosess
for OBOS 
OpenNet

Kundekontakt
• Presentasjonsmøte
• Kontraktsinngåelse

Planleggingsfase
• OON planlegger teknisk 

infrastruktur og installasjon mot 
hovedentreprenør

• OON har ansvar for teknisk 
dokumentasjon

Gjennomføringsfase
• OON prosjekterer og bygger 

utvendig og innvendig infrastruktur 
på eiendom

• OON ferdigstiller alle leiligheter 
med teknisk løsning og ønskede 
tjenester til innflytting

Kommunikasjon
• OON har ansvaret for å 

gjennomføre bestillingsprosess mo 
beboer

• OON har en egen 
kundeserviceavdeling tilgjengelig 
for beboere

Service og vedlikehold
• OON overvåker nettverket og utfører døgnkontinuerlig service ved 

behov



Hva sier kundene?

• 32% velger bare bredbånd
• 37% velger TV og bredbånd
• 2% velger bare TV
• Noen har ikke bestilt noe 

enda



VIBBO og OBOS 
OpenNet
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