PRESSEMELDING

Statnett og KystTele etablerer langsiktig samarbeid
Statnett inngikk 5.2.2007 avtale med KystTele om å bli deleier i Polarsirkelkabelen, en
fiberkabel som KystTele har lagt i havet lang kysten av Trøndelag og Nordland.
Utbyggingen av det som er Norges største sjøkabelprosjekt startet i fjor sommer og ventes ferdig i
mars måned i år. Kabelen vil mer enn doble dagens fiberkapasitet mellom Sør- og Nord-Norge. Total
kabellengde vil være cirka 1000 km og kabelen vil gå innom totalt 25 tettsteder og byer langs kysten,
blant annet; Narvik, Lødingen, Oppeid, Bodø, Ørnes, Nesna, Sandnessjøen, Brønnøysund, Rørvik,
Ørlandet. Rissa og Trondheim.
Kabelen vil legge til rette for modernisering av Statnetts fjernkontrollsystemer i området og
at viktige samband fra selskapets transformatorstasjoner og regionskontorer nå kan
transporteres i sikre, optiske nett med høy kapasitet. Dette er en strategisk viktig avtale for
utviklingen av Statnetts IKT-infrastruktur. For Statnett er dette viktig da selskapets
regionkontor og stasjoner på denne måten knyttes bedre opp mot hovedkontor og
driftssenter. I tillegg får selskapet forbedret informasjonsutvekslingen mellom seg og de
lokale energiselskapene.
- Det er viktig for KystTele å få med en solid samarbeidspartner i utviklingen av fibernettet
langs kysten, uttaler daglig leder i KystTele Roar Eriksen. Vi ser også mulighet for at vi i
fremtiden kan gå sammen om å tilkoble andre områder til denne kabelen, sier Eriksen.
- Fra Statnetts side ser vi på denne type samarbeid som gunstig både driftsmessig og
kostnadsmessig, sier divisjonsdirektør i Statnetts IKT-divisjon Trygve Kierulf. Vi får etablert en
IKT-infrastruktur vi ellers ville ha måttet bruke vesentlig lengre tid på til en atskillig høyere
kostnad.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Anders Larsen, avdelingsleder IKT-divisjonen, Statnett SF, telefon 22 52 70 00
Roar Eriksen, daglig leder i KystTele AS, telefon 77 04 25 00
Leif Finsveen, styreleder i KystTele AS, telefon 75 40 22 00
Om Statnett
Statnett har som hovedmål, gjennom rasjonell og kreativ utvikling av infrastrukturen, å legge forholdene til rette for
kraftmarkedet og sørge for pålitelig overføring av elektrisk kraft. Statnett har med dette en helt sentral oppgave i
den norske energiforsyningen og det er Det er staten ved Olje- og energidepartementet som er Statnetts eier.
Ytterligere informasjon på www.statnett.no

Om KystTele
KystTele er et aksjeselskap med Salten Kraftsamband, Hålogaland Kraft og HelgelandsKraft som eiere. Selskapets
formål er å bygge, eie og drifte en fiber sjøkabel mellom Narvik og Trondheim. Forretningsideen er å tilby
overføringskapasitet og leie ut mørk fiber til bredbåndsselskaper som har behov for høykapasitets
fiberkabelforbindelse mellom Sør- og Nord-Norge samt å gi lokale bredbåndsselskaper mulighet til
bredbåndsoverføring innenfor sitt område. Ytterligere informasjon på www.kysttele.no
KystTele AS
Besøksadresse: Rødbergveien 14,
Postadresse: 9480 Harstad
Tlf. 77 04 24 00 Telefax 77 04 25 99
Org.no 988 238 880

Statnett SF
Husebybakken 28B
Postboks 5192 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf. 22 52 70 00 Telefax 22 52 70 01
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