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Tele2 kopplar ihop stadsnäten i Halland 
 
Tele2 har fått i uppdrag av Region Halland att etablera ett öppet och 
konkurrensneutralt fibernät mellan kommunhuvudorterna i Halland.  
Utbyggnaden finansieras av Tele2, kommunerna och genom statligt bredbandsstöd.  
  
I flera år har Tele2 stridit för att konkurrensneutrala villkor etableras på 
bredbandsmarknaden, en ambition som också avspeglas i kundavtalen. 
- Kunderna vill ha öppna och konkurrensneutrala nät, och vårt avtal med Region 
Halland är ett viktigt led i den utvecklingen, säger Tele2 Sveriges VD, Niclas 
Palmstierna. 
 
Utbyggnaden ska vara klar till årsskiftet, och de orter som kopplas samman är 
Laholm, Halmstad, Falkenberg, Hyltebruk, Varberg och Kungsbacka. Kommunerna 
är i stort sett redan klara med sin utbyggnad, vilket innebär att 97 procent av hushållen 
nu kan få tillgång till bredband. 
 
- Nu knyter vi ihop kommunerna så att invånare och företagare får tillgång till ett 
betydligt större utbud av Internet-tjänster. Att nätet ska vara tillgängligt för flera 
leverantörer och operatörer, var en viktig del av avtalet, säger Tommy Löfquist, 
samordningsansvarig på Region Halland.  
 
Hela bredbandsutbyggnaden i Halland beräknas kosta cirka 320 Mkr, varav 115 Mkr 
är statligt stöd. Resterande del är finansierat av kommunerna och marknadens aktörer.  
 
Tele2 tog över ett liknande avtal med grannregionen Skåne i somras då E.ON:s 
bredbandsbolag förvärvades. Skåne har idag ett regionsammanbindande där 33 
kommunhuvudorter knutits samman.  
 
Den skånska modellen har rönt stor uppmärksamhet och varit en förebild för regional 
bredbandsutbyggnad inom EU-sfären.  
- Konceptet bygger på ett unikt samarbete mellan det offentliga och en privat aktör, 
där båda parter styr mot ett gemensamt mål utifrån vad som är bäst för det offentliga 
och medborgarna, säger Anders Nyman, projektchef Öppna nät på Tele2. 
_____________________________________________________________________ 
För mer information, vänligen kontakta:  
Niclas Palmstierna, 08-56 26 40 00, eller Tele2 Mediaservice 08-56 26 46 26 
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel 
telekom för alla i Europa. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har över 
30 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 erbjuder fast och mobil telefoni, bredband, datanättjänster, 
kabel-TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade bolaget 1993, har vi varit en tuff 
utmanare till de gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 
2005 omsatte bolaget 50 miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor. 


	Tele2 kopplar ihop stadsnäten i Halland

