Danmarks dyreste internet?
Grundlæggeren Søren Steen lægger ikke skjul på, at en af de største udfordringer, de har kæmpet med
i firmaets 10-årige historie slet ikke handler om pumper og grundvand, men om internetforbindelse.
Nordjysk Grundvandssænkning er hjemmehørende i landlige omgivelser på kommunegrænsen mellem
Aalborg og Jammerbugt. Den dårlige internetforbindelse i området blev et stigende problem, fordi alle
tilbud, licitationsmaterialer, plantegninger m.v. efterhånden udveksles digitalt over internettet. Det
samme gælder store dele af overvågningen på pumper, materiel og køretøjer.
-

Vi stod i kø på kontoret, når vi skulle på internettet, siger Else Marie Steen.
Det kunne kun klare, at én medarbejder var logget på ad gangen, og det kunne vare dage at
downloade udbudsmaterialer og projekter.

Forhandlinger med myndigheder og internetudbydere førte ikke til løsning på virksomhedens
udfordringer. Til sidst stod valget mellem at flytte firmaet til et byområde – eller selv at bekoste en god
internetforbindelse. Nordjysk Grundvandssænkning valgte det sidste.

God forbindelse og glade naboer
I 2013 indgik Nordjysk Grundvandssænkning en kontrakt med
Bredbånd Nord om at etablere fiberbredbånd til virksomheden.
Prisen for den løsning blev omkring 350.000 kr. Det er formentlig
en af Danmarks dyreste internetforbindelser.
Søren Steen siger, at investeringen var det hele værd:
-

Det var altafgørende for virksomheden, og så fik vi oven i
købet 12 glade naboer, der også fik fordel af vores fiberbredbånd. Betalingen er over 5 år, og de er snart gået.

Søren Steen understreger, at nok ligger virksomheden i landlige
omgivelser, men der er kun få kilometer til Aalborg, og
motorvejene ligger lige i nærheden. Lufthavnen er næsten lige
uden for døren og har gode internationale forbindelser. Det nyder
pumpeleverandører og serviceteknikere godt af. Der er heller
ikke langt til færgerne til Norge og Sverige. Alt i alt er placeringen
perfekt, når bare der også er en god internetforbindelse.

