
 

 

 

Pressmeddelande 2011-10-03 
 

Extra kapacitetsförstärkningar av 3G-nätet  

Tele2 och Telia har inom ramen för det gemensamma nätbolaget Svenska UMTS Nät 
AB beslutat om extra kapacitetsförstärkningar av 3G-nätet i Sverige.  

 
- Våra kunder är oerhört mobila i sitt beteende och förutom att vi kontinuerligt förstärker våra 
nät tar vi nu ett kraftgrepp kring vårt gemensamma 3G-nät för att ge en ännu bättre 
surfupplevelse. Samtidigt fortsätter vår aggressiva satsning och utrullning av det som kommer 
att bli Sveriges mest omfattande 4G-nät för att ytterligare möta våra kunders framtida 
surfbehov, säger Thomas Ekman, VD Tele2 Sverige.  

I planen för Tele2 och Telias gemensamma nätbolag ingår kapacitetsutbyggnad på områden 
som varit högt belastade under året samt utbyggnad på ställen med förväntade 
kapacitetsbehov. Till att börja med är det i år främst en kapacitetsförstärkning i tättbefolkade 
områden samt semesterområden inför vintersäsongen.  

Under nästa år fortsätter kapacitetsförstärkningarna i flera områden och inför 
sommarsemestern. En övergripande tidplan kommer nu att sättas och därefter kommer planen 
löpande att justeras för att snabbt kunna svara mot förändringar i kapacitetsbehovet. 

Sedan tidigare pågår mjukvaru-uppgraderingar för att trimma det befintliga 3G-nätet att klara 
högre belastning i nätet. Nu kommer även befintliga basstationer att byggas ut för att 
ytterligare förstärka kapaciteten i nätet.   

De överenskomna kapacitetsförstärkningarna ryms inom befintliga ekonomiska ramar för 
Tele2 och Telias gemensamägda nätbolag för Svenska UMTS Nät AB.  

 
För mer information, vänligen kontakta:  
Annika Kristersson, Presschef Tele2 Sverige, tel: 070-426 41 28 
 
 
TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER 
ALLTID DET BÄSTA ERBJUDANDET. Vi har 32 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 2010 omsatte bolaget 40,2 miljarder kronor och 
presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 10,3 miljarder kronor. 
 


