Pressemelding, 15. oktober 2014

Broadnet har inngått ny avtale med Kystverket
Kystverket har valgt Broadnet som leverandør av WAN og internett-tjenester. Avtalen har en
tidsramme på tre år.
Kystverket er avhengig av sikker og stabil infrastruktur for å sikre effektiv, stabil og sikker sjøtransport.
Broadnet skal levere til alle Kystverkets lokasjoner, inkluderte hovedkontor, regionskontorer, losstasjoner
og VTS-lokasjoner. Totalt er leveransen på rundt 70 linjer, fordelt på IPVPN, internett og internetttjenester.
Avtalen har en tidsramme på tre år, med opsjon om utvidelse på ett år. Verdien på avtalen er på omlag 7
millioner kroner.
Kystverket er en geografisk spredt organisasjon, og fra mange av lokasjonene leveres det 24/7-tjenester
som er viktige for sjøsikkerheten i Norge. WAN og datalinje-tjenester er svært viktig for disse tjenestene.
-

Broadnets tilbud ble valgt fordi det var det mest økonomisk fordelaktige, og nærmest opptil
Kystverkets kravspesifikasjon. Kystverket ser fram til et videre godt samarbeid med Broadnet,
sier Bente Kristin Hjelle, leder for IKT og BSS i Kystverket.

-

Vi er stolte over at Kystverket velger å fortsette med Broadnet som tjenesteleverandør. Dette vil
sikre stabil og sikker sjøtransport for Kystverket, sier Knut Abrahamsen, salgssjef storkunde i
Broadnet.

Broadnet er en viktig leverandør til det offentlige. Vi leverer internett og kommunikasjonstjenester til
kraftselskap, direktorater, fylkeskommuner og annen offentlig virksomhet.
Offentlig virksomhet er gjerne svært virksomhetskritisk og stiller store krav til oss som leverandør når det
gjelder sikkerhet, stabilitet og alternative føringsveier, såkalt redundans.

For ytterligere informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Vegard Eine Østerhagen i Broadnet på:
41921012, eller Bente K. Hjelle i Kystverket på: 920 23 887

Om Broadnet
Broadnet er Norges ledende leverandør av fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter, operatører og
offentlig sektor. Broadnet eies av EQT – Nord-Europas ledende private equity-selskap.
Vi er en nasjonal aktør som med vårt eget landsdekkende fibernett har suveren dekning til bedrifter i hele
Norge. Vi kan dermed garantere maksimal sikkerhet og stabilitet hele veien til din bedrift.
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Vårt nett består av 40.000 kilometer med fiber som knytter sammen over 90 norske byer fra nord til sør.
Vi investerer også tungt i fremtiden, og er i gang med en utbygging som vil gi fiber til enda flere norske
bedrifter.
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