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Historiska rekord på Tele2 Arena när
Swedish House Mafia återförenades
I helgen återförenades Swedish House Mafia på Tele2 Arena. De tre spelningarna under
torsdag, fredag och lördag drog tillsammans en rekordpublik på drygt 114 000
personer, som totalt använde 11,2 TB mobildata. Under lördagen uppmättes hela 4 TB,
vilket är ett nytt surfrekord på arenan.
Swedish House Mafia slog publikrekord på Tele2 Arena i helgen då konsertserien lockade
114 629 personer. Publiken fick se houseduon återförenas för att spela sina största hits, och
under de tre spelningarna delade besökarna med sig rekordmängder av höjdpunkter via sina
mobiltelefoner. Hela 11,2 TB data förbrukades, vilket motsvarar nära 19 års konstant
musikstreaming på Spotify.
Under lördagens spelning uppmättes det nya rekordet i Tele2 Arenas världsledande mobilnät.
Totalt användes 4 TB data, vilket är drygt 18 procent högre datavolym än det tidigare rekordet
från 2016 då Justin Biebers publik nådde i 3,4 TB.
– Att kunna dela och dokumentera är en stor och viktig del av konsertupplevelsen idag. Det är
ett sätt att föra vidare den gemenskap och magi som uppstår på en arena, och det krävs ett
nät av absolut världsklass för att klara trycket från tusentals besökare. Att vi på Tele2 kan
tillhandahålla kapaciteten som krävs för att människor obegränsat ska kunna dela med sig i
den här utsträckningen gör Tele2 Arena unik i sitt slag. Det är vi väldigt stolta över, säger Björn
Lindberg, nätexpert på Tele2 Sverige.
Den stora mängd data som uppmättes under helgens spelningar motsvarar nära sex miljoner
uppladdade bilder på Instagram, 146,8 miljoner delade bilder på Snapchat och det skulle räcka
till att streama Swedish House Mafias musik konstant i ungefär 18 år och sju månader. Det
räcker dock inte till att fotografera ett svart hål, då fenomenet från tidigare i år krävde hela fem
petabyte data för att dokumenteras, vilket motsvarar 5 000 TB.
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Följ Tele2 på vårt pressrum: http://om.tele2.se/sektion/pressrum/

TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. Vi ska vara
den integrerade utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända
sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra
prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals
kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på
Nasdaq Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en justerad EBITDA på 9 miljarder kronor.
För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com
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