PRESSEMELDING

Broadnet inngår langsiktig avtale med Telia
(Fornebu, 8. mai 2017) Broadnet har inngått en omfattende avtale om nettleveranse med Telia.
Den nye avtalen, som knytter Broadnet og Telia sammen i et langsiktig perspektiv, består av to
deler: Leveranse av fiber til basestasjonene i Oslo og leveranse av Telia sine kjernenettforbindelser
i Norge. Den nye avtalen vil bidra til å gjøre mobilnettene i Norge mer robuste.
Første del av avtalen innebærer at Broadnet leverer mørk fiber til Telia sine basestasjoner i Oslo.
Leveransen vil styrke kvaliteten og kapasiteten i Telia sitt mobilnett, og klargjøre det for
oppgradering til 5G. Leveransen vil også redusere sårbarheten i Telia sitt mobilnett og bidra til økt
trygghet for mobilbrukerne, ved at Telia vil være fristilt fra Telenor som leverandør av
aksessforbindelser til basestasjonene i Oslo.
Telia har også valgt Broadnet som leverandør av sine kjernenettforbindelser i Norge. Disse
forbindelsene knytter sammen Telia sine sentrale produksjonsnoder i Norge, og har en kapasitet fra
10Gbit/s til 100Gbit/s. Her er kravet til oppetid særdeles høyt for å sikre tilgjengelighet til Telia sine
mobile tjenester til enhver tid. Leveransen av kjernenettforbindelser vil også bidra til mer robuste
mobilnett.
– Vi ser viktigheten av å redusere avhengigheten til Telenor i kjernenettet som påpekt fra flere ulike
instanser, senest i Nasjonal Transportplan 2018-2029 og i Nkoms rapport om robuste og sikre
nasjonale transportnett. Ved å velge Broadnet har vi flyttet all kjernenettrafikk over i et annet
nasjonalt stamnett og bidrar således til at den norske mobilnettinfrastrukturen blir mer robust, sier
Dag Wigum, teknisk direktør i Telia Norge.
Broadnet har de seneste årene gjort milliardinvesteringer i ny infrastruktur. Dette har resultert i et
svært fremtidsrettet, landsdekkende fibernett med alternative føringsveier. Nettet imøtekommer på
alle måter Telia sine strenge krav til kvalitet, sikkerhet og oppetid.
– Avtalen med Telia befester vår posisjon som nasjonal leverandør av fiberbasert
datakommunikasjon, og viser at Broadnet er et fullverdig alternativ til Telenors nasjonale stamnett,
sier Martin Lippert, administrerende direktør i Broadnet.
Samarbeidet mellom Telia og Broadnet er av langsiktig karakter, og vil være sentralt for begge
selskapenes utvikling og satsing i årene fremover.
– Vi er stolte og ydmyke, og tar det som en stor tillitserklæring at Telia velger oss. Avtalen viser at
Broadnet er en attraktiv partner for leverandører med svært strenge kvalitetskrav, sier Lippert.
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Broadnet AS er Norges ledende leverandør av fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter,
operatører og offentlig sektor. Selskapet eier et landsdekkende fibernett på 45 000 kilometer som
knytter sammen 90 norske byer fra nord til sør. Broadnet tilbyr også bredbånd til privatkunder via
HomeNet. Broadnet eies av EQT, Nord Europas ledende private equity-selskap.
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