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Pressemelding
HomeNet inngår omfattende samarbeid med Nordkraft
I slutten av 2016 tegnet de første kundene i Finnbekken, Taraldsvik og Vassvik kontrakt for å få fiberbredbånd
fra HomeNet installert i sin bolig. Siden den gang har de fleste av husstandene i Storåsen, Jaklamyra, Narvik
Sentrum, Fagernes og Ankenes fått dette tilbudet. Nordkraft har jobbet som entreprenør for selve
fiberutbyggingen for HomeNet.
«Det er en glede å kunne meddele at vi nå har inngått en samarbeidsavtale med Nordkraft for en omfattende
fiberutbygging i Narvik. Etter lange forhandlinger har vi nå kommet frem til en god avtale som er bra for
begge parter, og ikke minst til glede for Narviks befolkning som nå kan se frem til lynraskt fiber om svært kort
tid. Utbygging av fiber på den nordlige halvkule er en omfattende prosess, vi har brukt nesten et år på å legge
en solid plan for utbyggingen» sier Nina Vesterby, daglig leder i HomeNet. «Dette er en betydelig avtale for
Nordkraft og fører til lokal verdiskapning og arbeidsplasser som vi i konsernet setter stor pris på», sier Cato
Fredriksen leder for fibervirksomheten i Nordkraft. Cato Fredriksen har vært selve drivkraften i Nordkraft helt
fra den pågående utbyggingen til HomeNet startet i Narvik, sammen med kollega Trond Hansen. I løpet av
2017 ble en solid plattform lagt for samarbeidet med Nordkraft som totalentreprenør for HomeNet i
forbindelse med utbyggingen av Finnbekken, Vassvik og Taraldsvik. Nordkraft med sitt team innhentet all
nødvendig kompetanse og har koordinert alt fra prosjektering, graveentreprenør til ferdig levert tilknytning
hos kunden.
«Nordkraft har vist seg å være en meget løsningsorientert og ansvarsfull samarbeidspartner som vi ser fram til
et langvarig samarbeid med», fortsetter Nina Vesterby. Avtalen omfatter også kjøp av Nordkrafts
fiberinfrastruktur ifm utbygging av områdene samt en driftsavtale som strekker seg ut 2027. Nordkraft og
HomeNet vil dermed ha et tett samarbeid i årene som kommer og HomeNet er stolt av å kunne bruke lokale
aktører og bidra til vekst og utvikling i regionen. Narvik-bedriften KK-maskin foretar all graving i prosjektet.
Samarbeidet mellom HomeNet og Nordkraft omfatter fiberdekning til 4792 husstander. Om lag 70 000 meter
fiberkabel skal ned i bakken for å bygge nettet. Dette er en formidabel jobb. Utbyggingen er for det meste
ferdig i Finnbekken, Taraldsvik og Vassvik og starter så raskt det lar seg gjøre i områdene Narvik Sentrum,
Skistua, Fossestua, Fagernes og på Ankenes.
«Fiber er den raskeste og beste internettløsningen vi har i dag og vil gi innbyggerne i Narvik et unikt tilbud.
Det installeres en fiberkabel helt inn i boligen, slik at husstanden blir koblet til nettet med nærmest
ubegrenset kapasitet. Kundene har gitt oss svært gode tilbakemeldinger på vårt tilbud. De får velge mellom
hele fire forskjellige tv-leverandører, i motsetning til dagens leverandører som bare gir tilgang til en. På den
måten kan man velge det TV-tilbudet som passer husstanden best. I tillegg får kundene tilgang til internett på
hele 1000 mbits kapasitet til en pris de fleste både kan og vil betale. Det er også mulig å abonnere på bare
internett, uten TV-pakke, uten at prisen av denne grunn øker. Vi vil i årene som kommer lansere mange nye

spennende tjenester og vi investerer tungt i fremtiden, for å gi enda flere kunder lynraskt fiberbredbånd», sier
Brynjar Andersen salgsdirektør i HomeNet.

Faktaboks HomeNet:
HomeNet eies av Broadnet AS som er en nasjonal aktør i det norske telecom-markedet. Broadnet eier sitt
eget landsdekkende fibernett som består av 45.000 kilometer med fiber som knytter sammen byer fra nord til
sør i hele landet vårt. HomeNet tilbyr lynraskt fibernett og xDSL til privatmarkedet og har i dag ca. 60 000
kunder og 100 ansatte. I 2016 vant HomeNet kundesenterprisen og har som mål å ha de mest fornøyde
kundene i markedet. For spørsmål om våre produkter og tjenester se https://www.homenet.no/narvik eller
ring 38 99 01 00

Faktaboks Nordkraft:
Nordkraft er et energikonsern med fokus på utvikling, utbygging, produksjon og distribusjon av helt naturlig
fornybar energi. I tillegg har konsernet eierandeler i kraftomsetning og andre energirelaterte virksomheter.
Den fornybare energiproduksjonen kommer fra magasinkraft, småkraft og vindkraft. Konsernets hovedkontor
er lokalisert i Narvik.

