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Dagens bredbånd via satellitt i Nordområdene 
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~150 ansatte 

4-5 geostasjonære satellitter 

Investerer 4 milliarder NOK i 2008-2015 

~1 milliard i omsetning 
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Hva kan vi levere i dag på satellitt fra 1 West? 

7 grader elevasjon:  

• Garantert leveranse på THOR 7 Ka bånd i dag 

 

5 grader elevasjon:  

• Garantert leveranse på THOR Ku bånd 

• Sannsynlig fremtidig garantert leveranse på THOR 7 Ka bånd 

  

3 grader elevasjon: 

• Spesialsydde løsninger for enkelte type brukere/segmenter 



VSAT tjenester på THOR 7 

 

• Vanlige båndbreddeprofiler er fra 

512/128 kbps til 24/6 Mbps 

• Kan skreddersy løsninger på 100+ Mbps 

• Antenner ned til 60 cm for rask og kostnadseffektiv installasjon 

• Fleksible løsninger 

  

 

 

“Always-on satellite  

communications” 



Eksisterende løsninger dekker mestepartens av  

dagens behov, men… 

  
• Skipstrafikken 

beveger seg lenger og 

lenger nord etter som 

iskanten flytter seg, 

som f.eks 

− Fiske 

− Passasjerskip  

• Fremtidige behov 

innen olje og gass?  

• Militære behov? 

• Beredskap? 

• Autonome skip? 



Behovene utvikler seg….. 

Bandwidth 

Passenger Crew/Cockpit/Bridge Everything connected and automated 

Increased automation, drone 

ships and UAVs, aircraft is node in 

the airline network  

Connected Crew and Cockpit + 

Smart Ship Technology 

Centralized analytics of telemetry, 

real-time weather and navigation 

updates,  



Hvilke fremtidige muligheter finnes langt nord? 



Tårn og bøyer kan utvide dekningen 

 i Nordområdene på sikt… 

Telenor Maritime  

• bruker master på oljeplattformer og 

vindmølleparker for å gi 4G dekning 

på og rundt installasjonene (inntil ca 

70 km)  

• Kan utnytte «backhaul» kapasitet 

fra land* og satellitt enda bedre på 

sikt 

• Best egnet til å gi dekning rundt og 

på større installasjoner, eller «faste 

ruter» med mye trafikk  

*radiosignal dekning fra land er begrenset til ca 100km 

«The global mobile operator at sea» 



Iridium Next 

• Iridium tilbyr i dag globale tjenester 

med svært begrenset båndbredde 

• Iridium Next: Startet oppskyting av sine nye 

lavbanesatellitter i januar 2017, planlagt fullført i 

midten av 2018 med 66 satellitter 

• Maritime «bredbånds» tjenester (Iridium Certus) 

• Standard båndbreddeprofil – opp til: 700 Kbps/350 

Kbps  

• Systemet kan levere opp til 1400 Kbps 

• Begrenset antall samtidige brukere 

“I get the question a lot ‘oh, you’re going to compete with VSAT?’ – no, we’re 

not. If anything I want to be the de facto standard for L-band backup to VSAT”  
Bryan Hartin, Iridium executive vice president, sales and marketing 



Det norske initiativet - ASK 

- Space Norway  
  tidligere involverte: Norsk Romsenter, Telenor Satellite 
- To (til tre) satellitter i HEO bane  
- Sømløs overgang mellom GEO satellitter som THOR-7  

Trenger nye satellittsystemer for full  

bredbåndsdekning i Nordområdene 

- 4425 satellitter 

- Arktis dekning på lang sikt 

SpaceX: 

Telesat /  

LEO Vantage: 

LeoSat:  

OneWeb:  

- 84 Ka-bånds satellitter  

- Bestilt  to test satellitter som skal skytes opp  

i 2017  

- 80-120 Ka-bands satellitter  

- Global dekning 

- Jobber med finansiering 

- 650-900 Ku-bånds satellitter 

- Aktører: Softbank, Airbus, Virgin, Bharti,  

- De første satellittene er bestilt, skal skytes 

opp i 2018 

- Global dekning 

- Softbank bidratt med 1,2BUSD i finansiering 



Eksisterende og igangsatte løsninger som THOR 7 og Iridium Next  

vil dekke mesteparten av satellittkommunikasjonsbehovene 

i Nordområdenes de neste årene 

 

Etter hvert øker behovene 

• Eksisterende og nye brukere  

• Mer trafikk lenger nord 

Klar sammenheng mellom etterspørsel og pris 

 

Sannsynlige nye løsninger 

- Norsk HEO løsning og/eller 

- 1-2 nye globale LEO systemer 

Realisering av et nytt system tar tid…. 

 

Spørsmål? 

hege.lunde@telenor.com 
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