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Estlands premiärminister inviger ny 
direktförbindelse för data mellan Estland 
och Centraleuropa  
 
 
Stockholm – Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) och Estlands 
premiärminister Taavi Rõivas inviger idag en ny 3 000 kilometer lång direktförbindelse 
för data mellan Tallinn och Frankfurt för att kunna leverera betydande hastighet och 
kapacitet.  

 
Den nya fiberoptiska dataförbindelsen kan prestera en kapacitet på 9,6 Tbit/sek och är den 
första krypterade direktförbindelsen från Estland till Centraleuropa. Tele2 Estland har byggt 
nätet på högspännings- och gasledningar och nyckelnoderna finns i Tallinn, Riga, Vilnius, 
Warszawa, Berlin och Frankfurt. I nuläget bygger även Tele2 förbindelser till Düsseldorf, 
Amsterdam, Bryssel, Paris och Helsingfors, vilket kommer att förlänga dataförbindelsen till 
totalt 4 500 kilometer.    
 
Estlands premiärminister, Taavi Rõivas, kommenterar: “Dataförbindelser är lika viktiga som 
transport- och energiförbindelser för ett land. Förutom säkerhetsaspekten så ökar den nya 
dataförbindelsen vår kontaktyta till Europa och den gemensamma marknaden. Ju fler externa 
kontakter ett land har, desto större möjligheter har dess organisationer att erbjuda sina tjänster 
i Europa och världen.”  
 
Niklas Sonkin, EVP för Centraleuropa och Eurasien på Tele2 AB, kommenterar: 
“Dataöverföring är ett strategiskt viktigt område för Tele2-gruppen, då antalet enskilda 
användare såväl som industriella datakapaciteter växer konstant. Den nya direktförbindelsen 
mellan Tallinn och Frankfurt ansluter Tele2-gruppens existerande datavägar med den 
europeiska data-hotspoten i Frankfurt.”  
 
Den nya dataförbindelsen är byggd och koordinerad av Tele2 Estland. Anslutningen mellan 
Tallinn och Frankfurt kommer att kunna överföra den månatliga internetanvändningen för alla 
Tele2 Estlands mobilkunder inom en minut och hantera 118 miljoner telefonsamtal samtidigt.  
 
För mer information, vänligen kontakta:  

Lars Torstensson, Kommunikations- och strategichef, Tele2 AB, Tele: +46 702 73 48 79.  

Viktor Wallström, Pressfrågor, Tele2 AB, Tele: +46 703 63 53 27. 

 

 

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

KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 14 miljoner kunder i nio 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 2013 omsatte bolaget 30 miljarder kronor och presenterade ett 

rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor. 


