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EN DIGITAL NORD-ØST-PASSASJE

DIGITAL
NORD-ØST-PASSASJE

GIR UANTE REGIONALE OG
NASJONALE MULIGHETER I NORD

Næringsutvikling
avhenger av infrastruktur:
Digital infrastruktur en forutsetning på
lik linje med tradisjonell infrastruktur.
Det vil utløse enorme teknologiske
muligheter for de som er sentralt
plassert.

Nord-øst passasjen:
En potensiell digital trafikkåre som vil
knytte Europa og Barentsregionen i
direkte kontakt med Asia.
Digital utvikling krever stadig større
kapasitet og hurtighet fra verdensomspennende internet-trafikk. Dette løses
med et skifte fra satellitt trafikk til
undersjøiske fiberkabler.

KIRKENES

Undersjøisk internettkabel gjennom nordøstpassasjen et
prosjekt i tråd med nasjonal nordområdepolitikk:

«Mitt mål er å bidra til en
resultatorientert nordområdepolitikk
som gjør det mulig å skape flere slike
Silicon Valleys av kunnskapsbaserte
bedrifter»
Utenriksminister Børge Brende,
Nordkloden, Nordområdene 2014

Finland er verdensledende i arbeidet med digital utvikling og
digitalisering. Den finske samferdselsministeren Anne Berner
mener utviklingen krever modige og visjonære beslutninger:

«Digitalisering vil forandre livene våre
mye mer enn det som til nå er antatt»
Samferdelsminister i Finland Anne Berner

Finlands tidligere statsminister Paavo Lipponen har
allerede utarbeidet og presentert en rapport for planene
med en telekommunikasjonsmotorvei mellom Europa og
Asia via Kirkenes og Nordøstpassasjen:

«En telekabel mellom Europa og Asia
via Nordøstpassasjen vil være både
politisk og teknologisk
gjennomførbart»
Tidligere statsminister Paavo Lipponen

Kirkenes har naturgitte og
geografiske komparative fortrinn som er et
logistikk-knutepunkt i Barentsregionen
- også for digital infrastruktur.
Slik vil Kirkenes knytte sammen de digitale
motorveiene fra de globale markedene.

Forutsetninger for teknologisk og digital etablering
sammenfaller med komparative fortrinn i nord:
• Tilgang på grønn og ren energi
• Sikker el-tilgang
• Kaldt og stabilt klima
• Kompetent arbeidskraft
• Gode og forutsigbare rammevilkår for næringsutvikling

Kirkenes som digitalt knutepunkt gir store muligheter for
teknologisk nærings- og kompetanseutvikling:
•

Etablering av internasjonale datasenter

•

Utvikling av teknologibaserte næringsklynger

•

Kompetansemiljø/-institusjoner for IT

•

Regionale og lokale grønne kompetansearbeidsplasser basert på bærekraft

