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Dagens agenda – mai 2018

1.Status i selskapet

2.Innkjøpssamarbeid og egenregi – utfordringen

3.Regional utvikling



Introduced at Carriers Forum on May 2nd

Best Regional Carrier Carrier

The nominees have done special efforts and measures in the last 

12 months in order to increase the pace of deploying fibre in 

Norway. The nominees are:

• Bredbåndsfylket Troms

• Sognenett

• NTE



Bredbåndfylkets fibernett 



• Sikker og stabil drift av nett

• Også drift av FTTH til komm.

• Egen driftsorganisasjon med 

lang erfaring fra bransjen

• Kompetanse

• Prince 2 prosjekt metodikk 

Status

• Ny søknadsrunde om Nkom midler igangsatt – 6,6 mill

• Fylkeskommunen drar i gang ArcticRoam



Tjenestenettet



ArcticROAM - Bakgrunn

- Prosjektet er initiert av Troms Fylkeskommune sammen med 

Bredbåndsfylket

- Målet er et felles trådløst nettverk i fylket / regionen

- Sømløs «roaming» mellom trådløs soner

- Autentisering via «hjemmehørende» domenebruker

- Enkel og sikker tilgang til Internett og fagsystemer

- Målgruppe og brukere

- Ansatte

- Politikere

- Elever

- IT-samhandling i regionen innenfor trådløsnett og infrastruktur

- Bredbåndsfylket

- Fylkeskommunen

- Kommunene



ArcticROAM - Autentisering



ArcticROAM - Brukertrafikk

- Trafikk rutes korteste vei til og fra 

Internett

- Bredbåndsfylket leverer aksessen til hver 

trådløs sone via tjenestenettet (TN)  

- Trafikk til og fra klienter i ArcticROAM

droppes lokalt ned på et vlan som 

termineres på BBFT-CPE

- Sentralt brannmur-cluster ruter trafikken 

til og fra Internett



Egenregi – status omsetning

2015 2016 2017 Sum over 3 år

Ekstern omsetning: kr 5 810 250 kr 6 677 517 kr 7 383 808 kr 19 871 575

Intern omsetning: kr 23 825 407 kr 26 865 083 kr 30 361 212 kr 81 051 702

Sum omsetning: kr 29 635 657 kr 33 542 600 kr 37 745 020 kr 100 923 277

Internt salg i prosent av totalt salg: 80,4 % 80,1 % 80,4 % 80,3 %

Eksternt salg i prosent av totalt 

salg: 19,6 % 19,9 % 19,6 % 19,7 %



Nasjonal ekom infrastruktur 

er sårbar og svak nord-sør.

3. Nasjonale transportnett 

Space Norway og Svalbard

Transatlantisk fiber kabel

Nasjonal ekom-infrastruktur

‘



Den digitale industrien

Markedet trenger større kapasitet til 

å transportere denne mengden data.



Datasenter 

▪ Forstudier på tomter

– Balsfjord

– Målselv 

▪ Erfaringer

– Interesse for arealer

– Vi mangler «Klare bygg»

– Konkret case havnet i Østerrike

▪ Facebook dobler i Luleå + Danmark

▪ Google, Amazon og Alibaba velger Sverige

▪ Equinix investerer 785 mill i Stockholm

▪ Fremdeles en stor jobb å gjøre!!



Bredbåndsfylket har infrastruktur og 

kompetansemiljø.

Er en attraktiv samarbeidspartner i 

nord.

Markedskompetanse og nettverk

Kontaktflate mellom aktører og 

kommunene.

Bredbåndsfylkets rolle



Spørsmål


