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VENSTRE KREVER TO stamnett for bredbånd broadnet reagerer

Meningsløs inve

Broadnet-direktør ut mot Venstre-forslag
IT: Venstre gikk nylig ut og krevde at det skal bygges to stamnett i Norge. – Det har vi allerede,

sier Broadnet-direktør Per Morten Torvildsen, som vil ha bedre digitale lokalveier.
Sven Chr. Stenvaag
sven.stenvaag@finansavisen.no

Venstre lanserte i januar sitt forslag
til en nasjonal bredbåndsplan, som
hadde tre hovedpunkter:
 100 megabitt per sekunds bredbåndlinje til 90 prosent av folket

innen år 2020.
 Legge til rette for nytt nasjonalt
bakkebasert nett, altså en nytt
stamnett.
 Bidra til styrking av utenlandskapasitet ved å legge tilrette for etablering av nye undersjøiske kabler.

Legevakt åpent for alle
Volvat Medisinske Senter
Borgenveien 2A, 0370 Oslo
Tlf: 22 95 75 00
Åpningstider:
Hverdager 08.00-22.00
Lørdager, søndager og
helligdager 10.00-22.00
www.volvat.no

Volvat gir deg raskt den
hjelpen du trenger. Vi har
både allmennleger, barneleger,
skadebehandlingsleger, røntgen,
laboratorium og apotek.
Alt samlet på ett sted.
Ansvarlig lege: Björn Gillhagen

INNGÅR I CAPIO EUROPA

– Både fra et forbrukerperspektiv, konkurranseperspektiv og ikke
minst et sårbarhets- og sikkerhetsperspektiv er det derfor avgjørende
at det offentlige i samspill med næringen bidrar til et nasjonalt stamnett nummer 2, uttalte Venstres
nestleder Terje Breivik.
At vi bare har én sammenhengende infrastruktur gjør alle samfunnskritiske ekomtjenester samt
mobil- og nødnettstjenester sårbare,
ifølge Venstre-politikeren.
Men vi har allerede to nasjonale
stamnett, skal vi tro teknologidirektør Per Morten Torvildsen i
Broadnet.
– Vi har allerede to nasjonale
aktører i Telenor og Broadnet
med robuste, nasjonale stamnett.
Broadnet alene har 35.000 kilometer med fiber, med adskilte føringsveier mellom de 90 største byene i
Norge. Et tredje, nasjonalt stamnett vil derfor være en omfattende

ADVARER: Per Morten Torvildsen er
teknisk direktør i Broadnet. 
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og meningsløs investering for samfunnet, sier han til Finansavisen.

Digital sårbarhet
For å redusere den digitale sårbarheten mener Broadnet-direktøren
man må jobbe lokalt.
– De senere års krisehendelser,
som stormene Dagmar og Hilde,
brannen i Lærdal samt flommene på
Øst- og Sørlandet viser at det er i de
lokale infrastrukturene feil og problemer oppstår. Når en krise oppstår

lokalt, hjelper det lite at vi har flere
førsteklasses motorveier ved siden
av hverandre mellom landsdelene.
Problemet er i dag er at de lokale linjene legges rett ved siden av
hverandre, og at all kommunikasjon forsvinner når en gravemaskin først graver feil.
– I Sverige må alle som bygger
linjer melde inn til et sentralt register.
Det svenske Post- og teletilsynet stiller da krav om å velge nye, alternative
føringsveier slik at risikoen reduseres. Først skritt i Norge er altså å få en
samlet oversikt over hvor infrastrukturen ligger, sier Torvildsen.

Hver sin tue
Torvildsen mener det også haster at
offentlige innkjøp koordineres.
– I dag bygger Statnett, politiet,
forsvaret, Uninett og Helsenett hver
for seg, og helt uavhengig av hverandre. Det bygges altså parallelle nett
for å nå offentlige virksomheter og

