
Kunden i sentrum – hva betyr det for nettet
Toril Nag
Konserndirektør i Lyse, styreleder i Altibox



Altibox overalt

Fornybarbransjen 
er i ferd med 
å digitalisere/fiberlegge
landet 
(etter først altså å ha elektrifisert det)



Strømmen var datidens disruptive gjennombrudd
(og skapte den industrielle revolusjon)



Digitalisering
Elektrifisering
Næringsrettet infrastruktur
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Elektrisitet til Stavanger 
og Sandnes

Ny kraftstasjon i Flørli

Ny kraftstasjon I Lysebotn

Vassdragene Sira og
Kvina bygd mellom 1963 
og 1989, Lyse eier
41.1% 

Ny kraftstasjon I Ulla-
Førre

Telekom-
virksomheten starter: 
Fiber to the home

Naturgass til regionen

SkanGas AS etablert
LNG

Ny kraftstasjon i
Lysebotn påbegynnes. 
En av Norges største.

Lyse etablert i 1998 med 
16 kommuner som eiere
og 500 ansatte

2017

Salg av Altibox portal
nr. 500.000 

Smartly AS etableres
som eget selskap

Samfunnskritisk infrastruktur i mer enn 100 år





Signal 20 000 kunder!
2. mai



Altifiber 20 000 kunder!
10. oktober



Bergen Fiber 40 000 kunder!
30. desember



Viken Fiber 150 000 kunder!
23. januar



2018 2019

Eidsiva
ny Altibox-partner!
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«A business 
that makes nothing
but money is 
a poor business»
Henry Ford



Det handler 
(mest) om
hva folk vil ha



Norges mest fornøyde kunder innen bredbånd og TV –
både privat og bedrift
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25 % «Bygdefiber» 
i Altibox 2018

Nordre Eigerøy leveres av Altifiber



Med felles innsats mobiliserer et lokalsamfunn 
for å skaffe fiber, som vil bli veldig viktig 
infrastruktur framover, til hele Nordre Eigerøy.

Odd Stangeland (Ap)
Ordfører i Egersund



Flere «fiber-
kunder»?

Nye tjenester 
driver 

utbygging

Posisjon 
knyttet til 

radiositer og 
mobilitet

Der ingen skulle tru... 



En smart by tar 
utgangspunkt i innbyggernes 
behov og tar i bruk ny 
teknologi for å gjøre byen 
til et bedre sted å leve, 
bo og arbeide.



Altibox sitt 
kjernenett



11.5.1 Verdikjeder i ekom
Ekomverdikjeden strekker seg fra transport- og
transmisjonsnett, via aksessnett til tale- og
datatjenester. På toppen av datatjenestene er
såkalte Over The Top-tjenester, som gjerne tilbys
aktører som ikke tradisjonelt er regnet som en del
av ekombransjen, og som derfor kan være utenfor
direkte regulatorisk kontroll. Noen få aktører
tilbyr hele verdikjeden opp til tjenestene tale og
data. Den mest sentrale er Telenor, den
opprinnelige nasjonale teleoperatøren i Norge.
Broadnet har et tilnærmet landsdekkende
transportnett som i stor grad følger
jernbanelinjene. Altibox, som består av en
sammenslutning av flere kraftselskaper, er også
en totalleverandør med egen infrastruktur.
Aktørene handler med hverandre, de leier fiber av
hverandre, og kabler legges i samme grøft. Derfor
kan en også oppleve svikt





Hvordan unngå å bli en blindvei 
i globale nett?



NORGE



STAVANGER

NEWCASTLE
DUBLIN

OSLO

LONDON

ABERDEEN

• 40Tbps kapasitet pr. fiberpar (6 fiberpar)
• Lengde: 722 km
• Åpent system
• Altibox ruter trafikk denne veien
• Gir Norge redundans

Ekspressrute til UK, Irland og USA



Kobbernett «sunset» innen 2023!?





Modernisering
skjer gjennom 
kundedrevet

fiberutbygging 
av alle 

aktørene





Langsiktig industribygging i mer enn 100 år!


