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Tele2 och Telenor testar LTE Advanced i det gemensamma nätet 

– resultat 290 Mbit per sekund 

 
De första versionerna av LTE Advanced har testats och resulterat i mycket höga 4G-

hastigheter. Framtida versioner av LTE Advanced kommer att uppnå 1000 Mbit per sekund.  

 

-Vi vill erbjuda våra kunder den bästa användarupplevelsen och därför utvärderar och 

undersöker vi ständigt nya tekniker. Testet har gått mycket bra och vi har kommit upp i hela 

290 Mbit per sekund. LTE Advanced kommer att börja användas så snart tekniken är mogen 

och våra kunder efterfrågar det, säger Alexandra Drevenlid, CTO Tele2 Sverige.  

 

-Telenor har mycket god kapacitet i 3G- och 4G-näten idag, men i takt med att användarna i 

näten blir fler och dataanvändningen ökar, kommer ytterligare kapacitet att krävas på lite 

längre sikt. Vi vill fortsätta att erbjuda våra kunder den bästa surfupplevelsen och genom att 

kombinera ny teknik med vårt stora spektruminnehav, tar vi höjd för den ökade 

dataanvändningen, säger Magnus Zetterberg, Nätchef Telenor Sverige. 

 

Testerna genomfördes tillsammans med nätverksleverantören Huawei i 2600 Mhz-bandet. 

Tele2s 4G-nät täcker i dag 5 miljoner invånare och i slutet av 2012 är målsättningen att det 

ska täcka 99 procent av Sveriges befolkning. LTE Advanced ger möjlighet att utnyttja ett 

större frekvensband i dagens 4G-nät genom en teknik som heter Carrier Aggregation. 

 

För mer information, vänligen kontakta:  
Alexandra Drevenlid, CTO Tele2 Sverige, tel: 070-426 47 97 

Pernilla Oldmark, Informationschef, tel: 070-426 45 45 

 
TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER ALLTID DET 

BÄSTA ERBJUDANDET. Vi har 35 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom 

fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. 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 2011 omsatte bolaget 41 miljarder kronor och 

presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 11,2 miljarder kronor. 

 

 
 


