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Tele2 och Telenor ska bygga gemensamt 
5G-nät 
 
Stockholm - Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B). Tele2 
och Telenor tecknar avtal om att bygga ett gemensamt rikstäckande nät med 5G-
teknologi. Ambitionen är att ge de första kunderna tillgång till 5G med full funktionalitet 
redan i  2020. Företagen delar redan 2G- och 4G-nät i det gemensamma bolaget 
Net4Mobility.  

 

2009 bildade Tele2 och Telenor det gemensamma bolaget Net4Mobility för att gemensamt 
bygga och drifta det nationella 4G-nätet. Tack vare samarbetet var bolagen först i Sverige med 
ett rikstäckande 4G-nät som täcker 99 procent av Sveriges befolkning. När nu standarden för 
5G-tekniken inte är långt borta så väljer Tele2 och Telenor att fortsätta och fördjupa sitt 
samarbete. Detta är en naturlig väg framåt för båda parter eftersom det gemensamma 4G-
nätet kommer att utgöra en mycket god grund för en 5G-utbyggnad. 
 
– Det samarbete vi haft med Telenor i Net4Mobility har gjort att vi i dag har ett 4G-nät i 
världsklass. Fördelarna med att vara två aktörer i satsningen på 5G-nätet är inte bara 
ekonomiska. Det ger oss också stora fördelar i hur snabbt och flexibelt vi kan jobba när nätet 
faktiskt ska rullas ut, säger Samuel Skott, vd på Tele2 Sverige. 
 
5G-nätet är en förutsättning och möjliggörare för det allt mer uppkopplade samhället. Kraven 
på 5G-nät är högt ställda och den nya generationens nät kommer att erbjuda högre 
hastigheter, kortare svarstid, större robusthet och hantera fler och tätare uppkopplingar. 
 
– Sverige har en stor andel personer och företag som är avancerade användare av digitala 
tjänster. Med en tidig utrullning av 5G kan vi tillgodose ett behov av hög prestanda och 
kapacitet och se till att Sverige fortsatt ligger i teknikens framkant, säger Patrik Hofbauer, vd 
på Telenor Sverige. 

 
För mer information, vänligen kontakta:  

Angelica Gustafsson, Pressfrågor, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 41 42 
Kristoffer Carleskär, Investerarfrågor, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 45 19 
 
 
 

 

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA 

KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 17 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter 

och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV, innehållstjänster samt IoT-lösningar. Ända sedan 

Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra 

etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2015 omsatte bolaget 27 miljarder kronor och 

presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,8 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidan i 

årsredovisningen 2015. 
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