PRESSEMELDING 29. april 2014

Broadnet med Norges råeste nett
Broadnet er i gang med en storstilt oppgradering av sitt landsdekkende nett. Dette vil gi et
fremtidsrettet nett, med svært høy hastighet, omfattende dekning med redundans og
markedsledende sikkerhet.
Broadnet har i dag et robust, nasjonalt stamnett. Nettet består av ca. 38.000 km fiber med adskilte
føringsveier mellom de 90 største byene i Norge. Nettene til blant annet BaneTele, Enitel, Ventelo,
Pronea og Hafslund Fiber er i dag inkludert i Broadnets nett. Broadnet har bygd fiber i 178 kommuner de
siste to årene, og investert i overkant av 500 millioner per år i utbygging. I dag er dette nettet det andre
nasjonale stamnettet i Norge.
For å møte morgendagens krav til tjenester og kvalitet, strukturer vi nå nettet ytterligere og starter
implementering og utvikling av Norges mest fremtidsrettede nett. Dette innebærer utskifting av våre
aksess-plattformer (DSLAM), for å sikre at vi i fremtiden har transparente aksesser for fiber og kobber
med maksimale hastigheter. Samtidig vil det det bli bygget et nytt SuperCore-nett, altså selve
motorveiene i nettet, som er klart for 400 GB hastighet.
Begge disse prosjektene er igangsatt, og vil være ferdigstilt ved utgangen av året. I tillegg utføres det en
modernisering i de 125 metroringene rundt om i landet, både med ny IP-teknologi og bruk av den nyeste
bølgelengdeteknologien (ROADM).
Med denne satsningen bekrefter Broadnet sin ambisjon og posisjon som nasjonal og regional aktør. Både
med tanke på tjenestetilbud, kapasitet, robusthet og stabilitet i nettet. Investeringene som nå gjøres vil
ytterligere bidra til å redusere sårbarheten i vår nasjonale, digitale infrastruktur.
Per Morten Torvildsen, teknologidirektør i Broadnet er veldig fornøyd med moderniseringen som nå
gjøres:
-

Denne utviklingen av nettet vil gjøre oss mer konkurransedyktige og sette oss bedre i stand til å
nå våre mål, og ikke minst sørge for at vi får en rask takt på lansering av nye tjenester. I tillegg vil
det nye nettet være svært robust med høy grad av sikkerhet, og med morgendagens
kapasitetsbehov ivaretatt.

Broadnet er i sluttforhandlinger med flere kjente, internasjonale leverandører for moderniseringen av de
ulike plattformene og nettverkselementene. Disse vil bli annonsert i løpet av kort tid.
-

Når vi er ferdig med dette programmet vil vi ha det råeste nettet i Norge, avslutter Torvildsen.
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For ytterligere informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Vegard Eine Østerhagen på 41921012 eller
teknologidirektør Per Morten Torvildsen på 91174030.

Om Broadnet
Broadnet er leverandør av datakommunikasjon til bedrifter, operatører og offentlig sektor. Vi eier vårt eget
landsdekkende fibernett på 38.000 km som knytter sammen 90 norske byer.
Broadnet eies av EQT, Nord-Europas ledende private equity-selskap, og har 410 ansatte og hovedkontor
på IT Fornebu.
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