PRESSEMELDING 6. mai 2014

Huawei skal levere til Broadnets nye kjernenett
I forbindelse med Broadnets storstilte oppgradering av sitt landsdekkende IP-nett, er Huawei valgt
som leverandør av nytt «SuperCore-nett».
For å møte morgendagens krav til kapasitet, tjenester og kvalitet, fornyer og videreutvikler Broadnet sin
infrastruktur, til det som vil bli et av Norges mest fremtidsrettede nett.
Huawei er valgt som leverandør av det nye kjernenettet, «SuperCore», som utgjør selve motorveiene i
nettet. Det nye nettet er klargjort for hastigheter på 400 Gigabit pr sek (GB). SuperCore-leveransen er del
av en rammeavtale som også dekker utstyr til bruk i Aksess- og Metronettet, samt kjøp av ulike tjenester.
Dette vil bli et av Europas største, og det første 400GB klargjorte IP Core-nettet i Norden.
-

Valget av Huawei som leverandør gir oss tilgang på det ypperste av IP-teknologi som er å
oppdrive i markedet, både hva angår kapasiteter og funksjonalitet. Det moderne utstyret har en
kostnadsprofil som gir store fordeler i driften hva angår både strømforbruk, plass og
stabilitet/kvalitet. Broadnet ser frem til et godt og langvarig samarbeid med markedslederen
Huawei som gjennom anbudsprosessen har bidratt meget bra med sin tunge tekniske
kompetanse og fremvist sin omfattende satsing på produktutvikling, sier Per Morten Torvildsen,
teknologidirektør i Broadnet.

-

Vi er stolte over å få bidra til at Broadnet får Europas største kommersielle 400G-klargjorte IP
kjernenett. Dette vil fremme og popularisere 400G-teknologi i industrien der Huawei er en
ledende aktør, sier Eric Zhang, administrerende direktør i Huawei Technologies Norge.

Broadnet bekrefter med denne satsningen sin ambisjon og posisjon som nasjonal og regional aktør.

Om Broadnet
Broadnet er Norges ledende leverandør av fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter, operatører og
offentlig sektor. Vi eier vårt eget landsdekkende fibernett på 38.000 km som knytter sammen 90 norske
byer. Broadnet har lang erfaring som leverandør av datakommunikasjon. Blant våre kunder er alt fra
småbedrifter med behov for enkel internettaksess, til store virksomheter med særlige krav til kapasitet og
kvalitet i sitt nettverk, levert til lokasjoner både i Norge og internasjonalt.
Broadnet eies av EQT, Nord-Europas ledende private equity-selskap, og har 410 ansatte og hovedkontor
på IT Fornebu.
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Om Huawei
Huawei er en ledende global leverandør av løsninger innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi
(IKT). Gjennom fokus på innovasjon, kundebehov og solide partnerskap har selskapet markert seg ved å
tilby løsninger som gir kundene unike konkurransefordeler innenfor områder som tele/datakommunikasjonsnettverk, datasenter, cloudløsninger og mobile enheter. Huawei er drevet av å
skape maksimal verdi for operatører, selskaper og forbrukere gjennom å levere konkurransedyktige
løsninger og tjenester. Disse har sålangt blitt implementert i over 170 land og betjener mer enn en tredel
av verdens befolkning.
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