
VI KURSER FREMTIDENS  
BREDBÅNDSMONTØRER



Opplæring og sertifisering for sikker 
og effektiv bredbåndsutbygging

Etterspørselen fra markedet er stort for aktører som har personale med riktig 
kompetanse. I dag har aktører som har kompetent personale, og dermed kan 
kvalitetssikre tjenestene sine, gode sjanser til å vokse og utvikle seg.

Edugrade er en uavhengig utdanningsleverandør som utdanner alle yrkesgrupper 
som skal planlegge, designe, bygge og vedlikeholde bredbåndsnett. I vårt brede 
tilbud av kurs for det norske markedet ligger tyngdepunktet innen installasjons
området, men vi tilbyr også feltsupport og veiledning på plass ute i prosjektene. 
Vi har også lang erfaring med å utforme og utføre sertifisering i henhold til ulike 
bransjestandarder og kundespesifikke krav.

Med oss som utdanningspartner kan din bedrift styrke sin posisjon som en 
attraktiv og pålitelig leverandør og dermed øke konkurransekraften sin. 

Edugrade inngår i Hexatronic Group og drives i samarbeid med konsernets 
svenske utdanningsselskap, Iftac og ICT Education.

Velkommen til Edugrade!

Fibernettene som bygges ut i rask takt i Norge og i resten 
av verden er viktige deler av samfunnsutviklingen og 
innebærer store investeringer. Mangelen på kvalifisert 
personale er åpenbar i denne tilvekstbransjen.



FELTSUPPORT OG KVALITETSSIKRING
Vi tilbyr feltsupport og praktisk veiledning i prosjektene for å 
hjelpe kundene våre å løse problemene der de oppstår.

Vi tilbyr også tjenester innen kvalitetssikring, som for eksempel 
stikkprøvekontroller og sluttbesiktigelse.

Kostnadseffektiv og kvalitetssikret utbygging av FTTx-nett er en 
kompleks oppgave med mange arbeidsmomenter og der flere 
yrkesgrupper er involvert. For å bygge et stabilt og driftsikkert  
nett kreves det at de som utfører arbeidet i prosjektet har riktig 
kompetanse og forstår hvordan alle momenter i byggekjeden 
påvirker hverandre. Vi tilbyr opplæring og support for alle  
involverte i prosjektet.

Planlegging og gjennomføring av FTTx-prosjekter

PROSJEKTLEDELSE FOR FTTX
Vår prosjektlederutdanning er skreddersydd for bygging av 
fibernett. Vi lærer dere det du trenger å vite for å kunne drive 
prosjekt og møte gjeldende krav når det gjelder sikkerhet, 
kvalitet, økonomi og levering. Kursene våre bygger på mange 
års erfaring med å utføre og drive FTTxprosjekter. 

NETTDESIGN, PROSJEKTERING  
OG DOKUMENTASJON
Vi tilbyr kundetilpassede kurs for nettdesign, prosjektering og  
dokumentasjon. Under planleggingsfasen tas beslutninger som er 
avgjørende for hele prosjektet. Med effektive metoder, godt planlagt 
gjennomføring og korrekt dokumentasjon sikres kvaliteten på 
nettene. På denne måten skapes gode forutsetninger for  
vedlikehold og ettertilkobling.



Kvalitet og effektivitet i fiberprosjekter er svært avhengig av kunnskaps nivå og yrkes-
fagkunnskap hos de som utfører installasjonene i nettet. Nøkkelen til å holde budsjett 
og tidsplan i et prosjekt er å gjøre ting riktig fra starten av og å forstå hvordan hvert 
enkelt arbeidsmoment påvirker hele byggekjeden. Våre kurs kombinerer teori med 
praktiske øvelser, og er helt uavhengige av produsenter av produkter og utstyr.

Installasjon

FIBER BASIC, 6 DAGER
Kurset er en solid grunnopplæring for deg som skal jobbe  
som fibertekniker. I løpet av kurset får du inngående teoretisk 
kunnskap og god tid til praktiske øvelser. 

Innhold: Grunnleggende teori for fiber, skøting og måling. 
Praktisk øvelse på fiberskøting og håndtering av kassetter. Arbeid 
i skjøteboks og kabelbrønner. Utføring av midspan access for 
ulike kabeltyper. Arbeid i ODF. Fordypning i måleteknikk med 
OTDRmåling, dBmåling, nivåmåling på SFP, feilsøking mellom 
knutepunkt og kunde og bruk av trafikkindikator.

SKJØTING AV FIBER OG KABEL, 3 DAGER
Kurset går gjennom alle relevante momenter for fiberskøting og 
kabelskjøting. Deltakerne får også lære seg service og vedlikehold  
av fibersveiseapparater. Grunnleggende teori blandet med  
praktisk trening. 

Innhold: Grunnleggende teori for fiber, skøting og kabelkonstruk
sjoner. Øvelse i fiberskøting og gjennomgang av sveiseapparatets 
funksjon og vedlikehold. Arbeid i skjøteboks med skjøting, forseg
ling, tetthetskontroll, dokumentasjon og egenkontroll. Merking og 
håndtering i kassetter. Arbeid i ODF 19 tommer/ETSI med 
monterings øvelser og terminering av fiber. Skjøting og terminering  
i fordelingspunkt.

FORDYPNINGSKURS MÅLING, 3 DAGER
Dette kurset er for deg som installerer og feilsøker fibernett og 
trenger mer detaljert kunnskap om måleteknikk for fiber. Du lærer 
deg måling og feilsøking med OTDR, inkludert tolking og analyse av 
målekurver og måleresultater. Kurset dekker også innmåling av 
system og optiske fiberlenker ved hjelp av stabilisert lyskilde og 
effektmålere, samt hvordan man dokumenterer måleresultatet.

Innhold: Fiber og måleteori. OTDRmåling, dBmåling, nivåmåling 
på SFP, feilsøking mellom knutepunkt og kunde og bruk av trafikk
indikator.



BYGGING AV LUFTNETT FTTH, 2 DAGER
Dette kurset fokuserer på rørbasert luftkonstruksjon innen FTTH,  
og omfatter byggeprinsipper, materialkunnskap og installasjons
teknikk. Deltageren får grunnleggende teorikunnskap i luftkonstruk
sjon og praktiske øvelser i installasjon. Kurset gir også et overblikk 
over alternativ byggemåte med tradisjonell luftkabel.

Innhold: Teoretisk gjennomgang av byggeprinsipper, alternative 
byggemåter og utfordringer for konstruksjon i luft. Gjennomgang av 
produkter og verktøy. Praktisk gjennomgang av installasjonsteknikk 
som opphenging, montering, avgrening og terminering av rør og 
fiber i skjøteskap.

KUNDEINSTALLASJON FTTH, 3 DAGER
Kurset er egnet for deg som arbeider med kundeinstallasjoner 
innen Fiber til hjemmet. Vi har lagt fokus på arbeidsmomenter 
fra fordelingspunkt til kunde og går gjennom rørskjøting, fiber
blåsing, fiberskøting, arbeid i fordelingspunkt og montering av 
utstyr inne hos kunde.

Innhold: Opplæring innen rør i henhold til ”Håndtering og 
skjøting av rør, 1 dag”. Fiber og sveiseteori. Skøting av fiber i 
fiberuttak og i kassett. Arbeid i ODF. Blåsing av kundefiber og 
nanokabel. Montering av utstyr hos kunde.

GRUNNKURS I MÅLETEKNIKK, 1 DAG
Vi tilbyr endagskurs i både dBmåling og OTDRmåling.  
På kursene blandes teori om fiber, måleteknikk, feilsøking  
og dokumentasjon med praktiske øvelser. 

INTROKURS FIBER, 2 DAGER
Dette kurset vil gi deg den grunnleggende forståelsen for 
fiberfaget som trengs for å sikre kvalitet i alle ledd av en 
installasjon. Kurset går bredt ut for å gi en overordnet for
ståelse med dypdykkinger på områder som f.eks. måling med 
og forståelse for OTDR instrumentet, skjøting av fiber, korrekt 
dokumentasjon, lovverk, standarder og veiledere.



Sertifisering
Det blir stadig vanligere at netteiere og andre aktører stiller krav  
til sertifisering i henhold til nasjonale eller kundetilpassede 
standarder for å kvalitetssikre nettene sine. Ved å sertifisere både 
individer og bedrifter sikrer man at nettene bygges og vedlike
holdes i henhold til gjeldende standard. 

Vi er autoriserte til å utdanne og til å gjennomføre tester for 
sertifisering i henhold til ulike bransjestandarder, for eksempel 
den svenske standarden Robust fiber og USAbaserte ETA.  
Vi har også erfaring med å utforme standarder og opplæring  
for sertifisering.

Robust fiber er utviklet sammen med den svenske Postoch 
telestyrelsen og andre aktører i bransjen. Målet er å gi tydelig 
veiledning til de som vil bygge eller drive anbudsprosesser for 
robuste og driftssikre fibernett. Gjennom opplæring og sertifisering 
garanterer man at bygging og vedlikehold følger en avtalt 
standard for hvordan et nett bør legges for å være robust  
og driftssikkert.

Robust fiber omfatter installasjonsteknologi innen fiber og 
kanalisering samt inspeksjon av nett. Innen robust fiber finnes 
instrukser for alt fra prosjektering og installasjons metoder til 
materialvalg og dokumentasjonsrutiner.

OPPLÆRING FOR FEILSØKING 
OG VEDLIKEHOLD AV KOBBERNETT
Kobbernettene fases gradvis ut, men det finnes fremdeles behov 
for kompetente teknikere som kan drifte og vedlikeholde nettet.

Kursene våre tilpasses til forkunnskaper og yrkesroller for personale 
innen drift og vedlikehold, og gir grunnleggende teoretiske 
kunnskaper og praktiske ferdigheten innen reparasjon, skjøting, 
måling og feilsøking. Kursene er vanligvis 5 dager, man kan  
tilpasses helt etter kundens behov.

FORLEGGING AV KABEL OG KANALISERING
Vi gir opplæring i forleggingsteknikk for alt som gjelder kanalisering 
og kabel i fibernett. Kursene våre varer vanligvis 13 dager, og 
dekker forlegging i luft, mark og vann, og kundetilpasses avhengig 
av forkunnskaper og yrkesgruppe.

HÅNDTERING OG SKJØTING AV RØR, 1 DAG 
Innhold: Teoretisk gjennomgang av forleggingsmetoder og rør. 
Teoretisk gjennomgang av installasjonsteknikk for kabel og fiber. 
Praktiske øvelser i skjøting av fiber med både tynne og tykke rør.



Kunnskap er nøkkelen til en fremtidsikker  
digital infrastruktur

Edugrade drives i nært samarbeid med Iftac og ICT 
Education som også inngår i Hexatronic Group. Sam
men har selskapene mange års erfaring med å utvikle 
og gjennomføre utdanning på ulike nivåer – fra høyere 
utdanning til kortere kurser. 

Ved å tilby utdanning i verdensklasse til personer som 
arbeider med bredbåndsutbygging, har Iftac og ICT 
Education levert kompetanse og knowhow til ledende 
netteiere, operatører, systemleverandører og installa
sjonsselskaper i mange år. Målet er alltid å minimere feil 
og optimere metoder for utbygging av kvalitetssikrede 
fibernett med høy sikkerhet og lang levetid. 

Iftac og ICT Education har i løpet av de siste 15 årene 
utdannet hundretalls bedrifter i mange ulike land.  
I Sverige har selskapene i løpet av cirka tjue år drevet 
yrkeshøyskole og arbeidsmarkedsopplæring innen IT 

og telekom. Hvert år utdannes omtrent to hundre  
teleteknikere og over 90 % går rett ut i arbeidslivet.  
Utdanningene er utformet i nært samarbeid med  
bransjen og fungerer som en viktig rekrutteringskanal.

Våre kursholdere har lang erfaring med utdanning 
både i Sverige og internasjonalt. Vi tilbyr også felt
support og veiledning på plass ute i prosjektene.

Edugrades visjon er å bli et kunnskapsnav for bred
båndsekspansjon i Europa. For å nå dit kommer vi til å 
fortsette å utvikle virksomheten vår og bygge platt
former for samarbeid med våre kunder og leverandører. 

For oss har reisen akkurat startet. Vi kommer til å fort
sette å spre kunnskapen om hvordan man bruker og 
kvalitetssikrer de fibernettene som trengs for å mulig
gjøre digitaliseringen.

I dag er høypresterende og sikre fibernett avgjørende, ikke bare  
for bedrifter og konsumenter, men også for myndigheter og  
samfunnstjenester. Et robust og kvalitetssikkert bredbåndsnett kan 
sammenlignes med ryggraden i samfunnet vårt. For å garantere 
høyeste kvalitet og sikkerhet, trengs det kunnskapsrike personer for  
å gjennomføre utbyggingen av bredbåndsnettene. 



Utdanner og sertifiserer for å 
kvalitetssikre bredbåndsutbygging
Edugrade er et søsterselskap til Iftac og ICT Education som inngår i Hexatronic Group 
og har drevet kvalifisert opplæring innen IT og telekommunikasjon siden 1997.  
Selskapene tilhører pionerene i området og har drevet med utdanning både i Sverige 
og internasjonalt i mange år. I Sverige driver selskapene yrkeshøyskole og arbeids
markedsutdanning innen IT og telekom, der et stort antall studenter går fra utdanning 
og rett ut i arbeidslivet. Utdanningene er en viktig kanal for å sikre tilgangen til  
kompetanse i en voksende bransje.

Edugrade er en uavhengig utdanningsorganisator med virksomhet i Norge og tilbyr 
teoretisk og praktisk utdanning innen planlegging, bygging, drift og vedlikehold av 
bredbåndsnett. Vi utvikler og lærer ut strukturerte og effektive arbeidsmetoder som 
oppfyller gjeldende krav og øker kvaliteten på nettene. Vi tilbyr også tjenester innen 
kvalitetssikring som for eksempel stikkprøvekontroller og besiktigelse av nett. I all vår 
virksomhet strever vi etter å bidra til en robust og holdbar ITinfrastruktur.

En del av Hexatronic Group
Hexatronic Group er et svensk konsern med fokus på system og produktløsninger 
først og fremst innen fiberkommunikasjon. Konsernet tilbyr et bredt sortiment av 
produkt og systemløsninger først og fremst innen infrastruktur for fiberoptiske 
produkter. Hexatronic kombinerer det store selskapets stabilitet og ressurser med det 
lille selskapets fleksibilitet og hurtighet. Hexatronic virker på et globalt marked, og våre 
kunder er selskaper innen telekombransjen som for eksempel operatører, telekom
selskaper, netteiere, distributører og systemintegrasjoner. Konsernet har sitt hoved
kontor i Sverige med egne salgskontor og/eller datterselskaper i Sverige, Norge,  
Finland, Kina, Storbritannia, USA og NewZealand.

Les mer om Hexatronic Group: www.hexatronicgroup.com

Edugrade  •  Nils Hansens vei 10c, 0667 Oslo  •  +47 94 17 69 27  •  info@edugrade.com  •  www.edugrade.no


