Bodø 6. september 2007
PRESSEMELDING

Økt bredbåndskapasitet mellom Trondheim og Narvik:
Fire-felts bredbåndsmotorvei mellom Sør- og Nord-Norge
(Bodø, 6. september 2007): I dag ble fiberkabelkapasiteten mellom Sør- og Nord-Norge
fordoblet. Dette skjedde da Norges lengste fiberoptiske sjøkabel i dag offisielt ble åpnet.
– Vi øker nå bredbåndet til Nord-Norge fra en tofeltsvei til en firefeltsvei. Om det bare
hadde gått så greit med veier på land, sa Liv Signe Naversete under åpningen torsdag
kveld i Bodø.

Sjøkabelen som strekker seg 1005 km fra Trondheim til Narvik har tatt ett år å bygge, og den går
innom i alt 25 tettsteder og byer langs kysten, blant annet; Narvik, Lødingen, Oppeid, Bodø, Ørnes,
Nesna, Sandnessjøen, Brønnøysund, Rørvik, Ørlandet og Trondheim.
Kapasiteten fram til i dag har ikke vært tilrettelagt med tilstrekkelig tilkoblinger og avgreininger. Det
nye nettet vil å i større grad være tilpasset det spredte bosettingsmønsteret vi har, og på den måten
bidra til bedre service og sikkerhet for de mange innbyggerne langs hele kysten.
– Denne kabelen har ikke bare lokal betydning, men også nasjonal betydning. Det er stort behov for
større kapasitet og dette er en stor dag nasjonalt for styrking av bredbåndsutbyggingen, sa Naversete
under åpningen torsdag kveld.

Sør-Helgeland tilbake på bredbåndskartet
KystTele AS som eier og drifter Polarsirkelkabelen leier ut bredbåndskapasitet til store organisasjoner,
statlige foretak og lokale bredbåndsaktører langs strekningen Trondheim-Narvik. For disse
tilfredsstiller Polarsirkelkabelen et stort behov, åpner opp en flaskehals og ikke minst sørger for sikker
og rask transport av datasignaler. Siden målet til regjerningen er bredbånd til alle innen 2007, har
staten de siste årene gitt tilskudd til utbygging av bredbånd til sluttbrukere. Dette har medført en
dramatisk økning av bredbåndstrafikken mellom Sør- og Nord-Norge uten at fiberkapasiteten mellom
landsdelene er blitt tilsvarende øket.
En av de som har merket flaskehalsene er næringsrådgiver i Torga Næringshage i Brønnøysund, Knut
Horn. – Denne kabelen vil få Brønnøysund og Sør-Helgeland på bredbåndskartet igjen. Kabelen vil
bety mye for bredbåndsdekningen lokalt og allerede nå graves det i gatene for å bygge ut
bredbåndsforbindelsen til Brønnøysundregistrene, Torgar Næringshage på Toft, Brønnøysund
Videregående Skole og Studiesentret i Brønnøysund.
- Denne kabelen betyr større sikkerhet, bedre service og ikke minst bedre dekning. Slik situasjonen
har vært fram til i dag har jeg opplevd som kunde at nettet og kapasiteten har vært sprengt, sier
Horn.

Nye muligheter
Den nye kabelen vil bidra til å sikre og styrke forbindelsen mellom sør og nord.
- I tillegg betyr den mye lokalt, fordi kabelen er lagt slik at det skal bli lett å nå områder med dårlig
bredbåndstilknytning. Dette åpner for nye muligheter for lokale aktører i bredbåndsmarkedet, og ikke
minst åpner dette for konkurranse på markedet. Dette tror vi også kan bidra til gunstigere priser for
sluttbrukerne, sier Roar Eriksen, daglig leder i Kysttele.

Tett samarbeid med BaneTele
BaneTele har som største interessent inngått en leieavtale med KystTele på 20 år med opsjon på å
leie i hele kabelens levetid, som er estimert til minimum 30 år. - BaneTeles engasjement var
avgjørende for iverksettelsen av dette prosjektet, sa styreleder i KystTele, Asle Bardal. Med BaneTeles
leie av kapasitet i Polarsirkelkabelen kan de nå avslutte leieforhold i Sverige for.
- Denne utbyggingen har et godt forretningsmessig grunnlag og gjør at vi ikke lenger er avhengig av å
leie kapasitet gjennom Sverige, noe som vil gi oss mer lønnsom drift i fremtiden, sa daværende
administrerende direktør i BaneTele, da avtalen mellom partene ble signert i mai 2005.
BaneTele er også en viktig driftssamarbeidspartner, både i forhold til daglig drift og vedlikehold og i
selve oppstartsfasen. – BaneTeles kompetanse og det faktum at de opererer over hele landet gjorde
at de var en selvskreven samarbeidspartner for oss, sier Roar Eriksen.

Billigere enn forventet
En sjøkabel er rask og billig å bygge ut i forhold til tradisjonell utbygging, men til tross for dette hadde
Polarsirkelkabelen opprinnelig et budsjett på 130 millioner kroner. Sluttsummen vil havne på 115
millioner. – Lavere kostnad skyldes flere forhold. Vi var tidlig ute med anbud da det fortsatt var lav
aktivitet, noe som ga lav pris på fiber, vi gikk ut med anbudet internasjonalt, og da vi gikk ut var dette
verdens største prosjekt av sitt slag på forespørselstidspunktet, noe som gjorde dette til et
prestisjeprosjekt, sier Roar Eriksen. Polarsirkelkabelen er 100 prosent privat finansiert av næringslivet
i regionen uten noen form for offentlige tilskudd.
- Polarsirkelkabelen er et eksempel på at privat næringsliv finner det interessant å investere i e-kommarkedet. Jeg vil bruke KystTele som et eksempel til etterfølgelse for andre, fordi spleiselag er en
forutsetning for å få bygd infrastruktur i distriktene. Jeg vil berømme de regionale energiverkene som
har vært så fremtidsrettet at de har satt i gang dette, sa samferdselsminister Liv Signe Naversete.

Om KystTele AS
KystTele AS ble stiftet 26.april 2005. Eiere er Helgelandskraft AS, Salten Kraftsamband Eiendom AS og
Hålogaland Kraft AS med 1/3 hver. Aksjekapitalen er på 22,5 millioner kroner.
KystTeles formål er å bygge, eie og drifte en fiber sjøkabel mellom Narvik og Trondheim.
Forretningsideen er å tilby overføringskapasitet og ved å 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.

