
Fakta ark:   

Oppsett av brannmur mot Telenor IP-telefoni (IPT) 

 

Hvor er dette aktuelt? 

Telenor tilbyr to forskjellige måter å knytte seg til IPT: 

 SIP enkeltregistrering over Internett 

 SIP trunk tilknytning over Nordic Connect (MPLS-VPN) 

Det er i første rekke ved Internett tilknytning det er aktuelt med brannmur, men det kan også være 
ønskelig å benytte dette ved Nordic Connect også.  Prinsippene for oppsett av brannmur blir likevel de 
samme. 

Alternativ A (foretrukket) 
 

 Kundens brannmur er ikke konfigurert med SIP ALG (Application Layer Gateway).  Den 
oversetter IP-adresser mellom eksternt og internt nett i ip-header, men ikke ip-adresser i 
payload (SIP-protokollen). 

 BOpprannmuren må svare på innkommende SIP meldinger fra Telenor.  Disse sendes mot 
samme ip-adresse/portnummer som kundesiden sender sine SIP meldinger fra. Telenor-siden 
vil sørge for at kundesidens SIP-klienter sender SIP Register meldinger ofte nok til at binding 
opprettholdes i brannmuren. 

 Telenor sender SIP-meldinger fra 148.122.250.0/24-nettet. Pr i dag er det kun 148.122.250.9 
adressen som er aktiv, men det kan tas i bruk flere adresser i dette C-nettet over tid. SIP-
meldinger fra Telenor sendes over UDP og benytter sourceport 5060 hvis ikke annet avtalt 
spesielt (jmfr Microsoft Lync) 

 Telenor vil sende rtp og rtcp fra 148.122.250.0/24 (148.122.250.9 pr i dag). Sourceporter vil 
ligge i range 10000 - 19999. Denne rangen kan utøkes senere. Destinasjonsporter for rtp fra 
Telenor mot kundens brannmur vil være de porter som benyttes som sourceporter for rtp fra 
kundens brannmur. NB: Telenor kan ikke sende rtp/rtcp mot kundens brannmur før den har 
mottat en rtp-pakke fra kundesiden. 

 
Dette innebærer altså at brannmuren må tillate innkommende SIP request meldinger fra 
148.122.250.0/24 (kun 148.122.250.9 pr i dag) port 5060 til ip-adresser/porter som til tidligere har 
generert SIP request meldinger, og hvor bindingstid ikke har løpt ut. 
 
 

Alternativ B (hvis A ikke lar seg gjøre) 
 

 Brannmuren bruker SIP ALG, dvs den oversetter både  ip-addresser/porter i ip-header, og 
også og i payload (SIP-protokollen). 

 Brannmuren må svare på innkommende SIP request fra Telenor-siden når de sendes mot 
samme ip-adresse og port som kundesiden sender sine SIP request fra. 

 Telenor sender SIP-meldinger fra 148.122.250.0/24-nettet. Pr i dag er det kun 148.122.250.9 
adressen som er aktiv, men det kan tas i bruk flere adresser i dette C-nettet over tid. SIP-
meldinger fra Telenor sendes over UDP og benytter sourceport 5060 hvis ikke annet avtalt 
spesielt (jmfr Microsoft Lync) 

 Telenor-siden vil sende rtp og rtcp fra 148.122.250.0/24 (148.122.250.9 pr i dag). 
Sourceporter vil ligge i range 10000 - 19999. Denne rangen kan utøkes seinere. 
Destinasjonsporter for rtp fra Telenor mot kundens brannmur vil være de porter som SIP/SDP-
signallering fra kunden gir beskjed om. 

 
Dette betyr at brannmuren må tillate innkommende SIP requestmeldinger fra 148.122.250.0/24 (kun 
148.122.250.9 pr i dag) port 5060 til ip-adress og porter som den har sendt SIP requestmeldinger fra. 


