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IKKE BARE STRØM: Adm. direktør Geir Bergflødt og avdelingsleder Arild Nilsen (bakerst) i nervesenteret til Austevoll Kraftlag. Fra dette datarommet drives datalagring,
servertjenester, internett og telefonitjenester. Kunder fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør blir betjent fra maskinene i dette rommet i Austevoll. FOTO: ROAR CHRISTIANSEN

De skal gjøre Austevoll trådløs
Austevoll var blant de første kommunene som bygget ut fibernett til innbyggerne. Nå blir hele kommunen trådløs.
Magne Gaasemyr
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Om få måneder skal alle kunne koble seg trådløst til internett på fergekaier, butikker, spisesteder, idrettsplasser, på typiske steder der folk ferdes.
 Med dette tilbudet ønsker vi å legge til rette for en moderne utvikling, og at Austevoll skal være en attraktiv kommune å etablere seg i, både for private og bedrifter, sier Geir
Bergflødt, adm. direktør i Austevoll Kraftlag.
Fra kontorvinduet i kraftlagsbygget på enden av Huftarøy, like ved Selbjørn bro, kan han på finværsdager nesten skimte nøstene på Shetland. En egen konsertsal i kraftlagsbygget
vitner også om at dette er et selskap som har tatt mål av seg til å være noe langt mer enn en kjedelig strømleverandør i kommunen.

Første på Vestlandet
I desember vedtok styret i Austevoll Kraftlag å bygge ut trådløst nettverk, som gjør det mulig for innbyggerne å koble seg på internett uansett hvor de er i kommunen.
 Dette er ingen revolusjon. Men vi tar dette skrittet før de fleste andre. I Trondheim har de flere år drevet prosjektet «Trådløse Trondheim». Vi gjør det på vår måte, og jeg kjenner
ikke til andre kommuner på Vestlandet der innbyggerne kan koble seg trådløst til internett.

Høyhastighets bredbånd er vår tids VVS og elektrisk strøm
Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT Norge
Det sier Arild Nilsen, avdelingsleder og primus motor for den trådløse satsingen til Austevoll Kraftlag.

1500 bredbåndskunder
Allerede i 1999 la kraftlaget en fiberkabel i sjøen fra Os til Austevoll, og etter det begynte utbyggingen av bredbånds fibernett til innbyggerne.
 I 2002 etablerte vi Lysglimt som egen bredbåndsavdeling, og vi har i dag 1500 husholdninger og bedrifter som bredbåndskunder, sier Nilsen.
Med bakgrunn fra Forsvaret, og som tidligere sikkerhetssjef i Nera, er han opptatt av at brukerne skal føle seg trygge.
 Siden 2004 har vi også tilbudt trådløst nett til syvåtte gjestehavner. Det vi nå gjør er å oppgradere og utvide dette, slik at alle våre bredbåndskunder kan være på nett samme hvor
de befinner seg i kommunen.
Dagens bredbåndkunder betaler 450 kroner i måneden eller mer, avhengig av hastighet. Trådløs tilgang vil være en ekstratjeneste som trolig vil koste 40 kroner mer i måneden.

Internasjonale bedrifter
Kritiske røster har satt spørsmålstegn ved kraftlagets bredbåndssatsing som hittil har kostet 70 millioner kroner. Verken Bergflødt eller Nilsen er i tvil om svaret.
 Austevoll har bedrifter som opererer over hele verden, for eksempel DOF og rederiet North Sea Shipping.Alle Austevollbedrifter har over 30.000 ansatte. De kunne umulig hatt
hoved
kontor og styrt virksomheten herfra uten et av landets mest moderne fiberbaserte bredbåndsnett, sier Bergflødt.
Selv om det ikke er laget noe samfunnsregnskap, er det ingen tvil om at det ville gå i pluss, legger Nilsen til.

Vil ha fergen med
I løpet av første kvartal skal det settes opp 180 såkalte aksesspunkter, eller små radio
sendere, rundt om i kommunen.
 Vi ønsker også å sette opp sendere på fergekaien på Krokeide, og håper etter hvert å få med fergeselskapet. Alle våre kunder vil da kunne jobbe som om de var på kontoret eller
hjemme på hele overfarten. For pendlere vil det bety halvannen time hver dag, sier Nilsen.
Han opplever debatten om fiber kontra mobile løsninger som et blindspor.
 I Austevoll har vi for eksempel dårlig utbygget 3Gnett. Slik jeg ser det, er det ikke snakk om enten eller, men både òg. Det vi gjør, er å tette hullene mellom fiber og mobil, sier han.

 Foregangskommune
Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT Norge er begeistret over nyheten fra Austevoll.
 Jeg vet om noen kommuner som har bygget ut trådløse nett der det har vært vanskelig å få lagt ut fiberkabler. Når Austevoll gjør begge deler, og kombinerer trådløst nett med
fibernett, blir de uten tvil en foregangs
kommune.
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 Høyhastighets bredbånd er vår tids VVS og elektrisk strøm. Austevoll vil bli en mer attraktiv kommune både for dem som ønsker å bo der, for bedrifter og for hytteeiere, sier Hoff.

 Fantastisk
For teknisk sjef Harald Torbjørn Klepsvik i offshorerederiet North Sea Shipping er trådløs nettilgang en god nyhet.
 Det er fantastisk. I denne bransjen må du være tilgjengelig 24 timer i døgnet. Derfor vil det bli et pluss når vi kan ta data
maskinen med hvor vi vil, og likevel være i kontakt med
kundene.
Rederiet hadde tidligere kontor på Sotra.
 To forhold gjorde at vi kunne flytte virksomheten til Austevoll. Det ene var broene som ble bygget. Det andre var utbyggingen av fiberkabel. Vi er helt avhengig av raskt internett,
sier Klepsvik.
AUSTEVOLL KRAFTLAG SA:
Etablert i 1946 som kundeeid partlag. Siden 2012 organisert som samvirkelag, eid av kunder som til sammen har 3695 parter i laget.
Kjernevirksomheten er distribusjon av elektrisk strøm til 3800 kunder.
Gjennom bredbånds
avdelingen Lysglimt tilbyr laget fiberbasert bredbåndsnett til over 90 prosent av Austevolls innbyggere. Via dette nettet får husholdninger, private og
offentlige bedrifter levert internett, IPtelefoni og digitalTV.
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