
Google fixar internet åt 3 miljarder i u-
länder, skall köpa 16 satelliter och 2 
kärnkraftverk 
Google har i dagarna aviserat en beställning av 16 
satelliter för att förse länder inom 90 breddgrader från 
ekvatorn med höghastighetsinternet. 

Det skriver Financial Times. På så sätt ska den halva av jordens 
befolkning som nu inte har bredbandsuppkoppling få det, eller 
åtminstone en förutsättning för det.  
 
Hela Afrika ligger exempelvis inom breddgradsspannet i 
fråga. Uppkopplingen ska baseras på existerande mobilmaster 
istället för på fiberkabel, och blir på så sätt billigare än 
traditionellt mark- och fiberkabelbaserat Internet. 
 
Det hela är ett led i Googles strategi att öka 
Internetanvändningen globalt. Satellitinköpet är det första 
stadiet i projektet, som tekniskt handlar om att förbinda 
mobiltelemaster med varandra och med med hjälp av 
satelliterna. 
 
Enligt Financial Times är kostnaden för projektet 750 
miljoner dollar, och hittills har Google satsat omkring 20 
miljoner dollar, liksom kabel-tv-magnaten John Malone, 
mannen bakom mediekonglomeratet Liberty Media. Utöver 
Google och Liberty Media har HSBC:s private equity-division 
satsat lika mycket i initiativet, som kallas O3B – ”Other 3 
billion”, det vill säga de resterande 3 miljarder människor som 
för närvarande saknar internet – Networks. 
 
Internet baserat på mobiltelenätet är naturligt i Afrika, 
eftersom mobiltelefonianvändningen ökar med 60 procent 
årligen där, enligt Financial Times-artikeln. Men det saknas inte 
konkurrenter från etablerade operatörer, exempelvis Globalstar 
som erbjuder satellittelefontjänster direkt till kund i stora delar 
av världen.  
Och än så länge behöver Google inte få med partners för att få 
in ytterligare 700 miljoner dollar. 
Man sitter på en mångmiljard kassa som bara ökar… 



 
 
Toni kommentar: 
…och vad har skett i bussbranschen de senaste åren? 
Branschen där man uppfunnit det totala stilleståndet. 
 
Det är några grabbar som för 12 år sedan fick en idé, fick 
fram privat investeringskapital – ännu en sökmotor, 
hahhahh, skrev den svenska eliten… med Alta Vista och 
Yahoo – var finns dom idag? 



Idag är Google man på väg att köpa 16 egna satelliter, 2 
kärnkraftverk, och revoltunera hela världen med Googles 
alla nya uppfinningar som kommer, där inte minst hela 
sjukhusvården i världen snart kommer få se något som 
bara är otroligt. 
Det som bromsar utvecklingen är tillgången till energi 
för att driva alla data hallar – därför vill man köpa några 
kärnkraftverk, bara så där i förbigående.   
 
 
 


