
Nytt digitalt høyhastighetstog gir næringslivet på 
Vestlandet helt nye muligheter 
 
Tenk deg en direkte fiberlinje til London – med ekstrem hastighet på data, både inn og ut av din 
bedrift. Det er dette Xfiber nå har åpnet. Den nye datalinjen mellom Stavanger og London vil gi 
næringslivet på Vestlandet langt bedre datakommunikasjon til og fra utlandet. Dette åpner for 
helt nye tech-klynger i vår del av landet.  
 
- Dette er en historisk dag, sier CEO i Xfiber Tore Garborg. Tidligere har nesten all norsk 
internettrafikk gått omveien via Oslo og Sverige. Med vår nye nettforbindelse øker vi den norske 
leveringssikkerheten på internett, samtidig som vi åpner opp for helt nye bruksområder og 
muligheter for norske bedrifter.  
 
Mer enn halvert responstid – hvorfor er det viktig? 
Responstid, eller latency, er en svært viktig faktor for kvaliteten på bedrifters datanettverk. Den 
nye direktelinjen til mellom London og Vestlandet mer enn halverer responstiden på datatrafikken 
til mange tjenester. Selv om det bare er snakk om millisekunder, kan forskjellen mellom stor og 
liten responstid være helt avgjørende. Responstid er kanskje ikke så viktig når familien koser deg 
med Netflix, men for mange bedrifter er dette svært avgjørende for effektiviteten. For 
finansbransjen, spesielt børshandel, er responstiden en kritisk faktor. Her skjer store transaksjoner 
mange ganger i sekundet, og høy latency kan være forskjellen på en god og en dårlig dag på jobben. 
 
Raskere til de store leverandørene 
- De forbedringene på responstid vi oppnår med denne linja er veldig oppløftende med hensyn til 
skybaserte tjenester som Apple, Amazon Web Services, Microsoft Azure og Office 365, sier Garborg. 
Flere av de store tjenesteleverandørene som Microsoft, Google og Apple, er plassert i Storbritannia 
og Irland. Med den nye forbindelsen vil disse kunne nås mye raskere.    
 
- For bedrifter lokalisert på Vestlandet er effekten mest merkbar, legger Xfibers markedssjef Espen 
Ruud til. Men alle våre kunder vil merke en bedring av responsen mot flere av de største internett-
tjenestene.  
 
London et viktig knutepunkt 
 - London er et av de aller største og viktigste Internett-knutepunktene i verden, og våre målinger 
viser betydelige forbedringer til nær sagt alle land og tjenester vi tester mot, sier Ruud. I London 
ligger den viktige London Internett Exchange. Dette er en av de største nettsentralene i verden og 
knytter sammen 75 land. Med vår forbindelse reduseres antall noder eller ”veikryss” dataene må 
passere.  
 
Nye muligheter for tech-klynger 
- Vår nye forbindelse gir nye muligheter for næringslivet på Vestlandet, og kunne danne grunnmuren 
for nye tech-klynger som vil ha det absolutt raskeste nettet som er å oppdrive, fremhever Ruud. En 
solid og fremtidsrettet infrastruktur innen IT er en viktig forutsetning for den omstillingen 
næringslivet i vår region er avhengig av de kommende årene.  
 
Den nye forbindelsen vil ikke bare gjøre det mye raskere for operatører i Norge å nå utlandet. Det 
virker selvsagt også motsatt vei. En internettbruker i Storbritannia får nå kuttet responstiden mot 
norske tjenester med opptil 75%.  
 
Åpent for alle 
Ruud understreker at alle bedrifter, ikke bare de store, kan ta kontakt og koble seg på det nye 
høyhastighetstoget.  
 
- I tillegg til ekstremt raske datalinjer, har vi også en svært konkurransedyktig serviceavtale. Alle 
våre tjenester inkluderer vårt høyeste servicenivå med en oppetidsgaranti på 99,8%, sier Ruud. 
  
 



Fakta om Xfiber 
• Aktuelt: Åpner ny fiberlinje mellom Stavanger og London 
• Etablert: 1995 
• Norsk leverandør av datakommunikasjon til bedrifter  
• Leverer opp til 100 Gbps 
• ISO20000 sertifisert 2015 
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- Med vår ekstremt raske forbindelse direkte til London øker vi den norske leveringssikkerheten på 
internett, samtidig som vi åpner opp for helt nye bruksområder og muligheter for norske bedrifter, 
sier Xfibers markedssjef Espen Ruud.   
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Kontakt:  
CEO   – Tore Garborg – tg@xfiber.com - 905 77 696 
Markedssjef  - Espen Ruud - er@xfiber.com – 928 46 096 
 
www.xfiber.com – (ta kontakt på er@xfiber.com for bilder i trykkvalitet)  


