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PRESSMEDDELANDE 
 
 

Tele2 tecknar avtal med Stena Fastigheter om 
kommunikationslösning för smarta fastigheter 
 
Tele2 har tecknat ett nytt avtal med fastighetsbolaget Stena Fastigheter AB, som leverantör av 
en helhetslösning till uppkopplingen av smarta fastigheter. Avtalet sträcker sig initialt över en 
femårsperiod och är den första företagsaffären sedan sammanslagningen mellan Tele2 och Com 
Hem där lösningar från de både företagen kombineras.  
 
Stena Fastigheter är sedan tidigare befintlig kund hos både Tele2 och Com Hem. Nu har avtalet 
utökas till att även innefatta ett helt nytt fiberbaserat förvaltningsnät till varje enskild fastighet, 
inklusive uppkoppling till accessnätet från Com Hems Kommunikationsoperatör iTUX.   
 
- Vi vill ligga i framkant med uppkopplade fastigheter så att våra kunder kan få ett smartare 
tjänsteutbud, därför utökar vi samarbetet, säger Stephan Begic, IT-chef på Stena Fastigheter.   
 
Nätverket kommer att användas för att göra fastigheterna smarta med exempelvis fjärrstyrd 
värme, vatten, kyla och ventilation, samt för att kunna skapa helt nya boendetjänster.  
 
- Att vi får fortsatt och utökat förtroende hos Stena Fastigheter gör oss otroligt stolta. Det här är 
ett tydligt exempel på en affär där vi kombinerar ett erbjudande från med Com Hem som 
leverantör av kundens accessnät, tillsammans med en tjänsteleverans från Tele2, vilket var en av 
de synergier som vi beskrev när vi slog samman bolagen. På det här sättet kan vi skapa en 
helhetslösning för kunden som vi kan utveckla över tid, vilket känns mycket roligt, säger Joel 
Westin, strategi- och affärsutvecklingsdirektör på Tele2. 
 
Avtalet sträcker sig över en femårsperiod och blir grunden för Stena Fastigheters arbete med att 
utveckla sina fastighets och boendetjänster i sitt bestånd av 500 fastigheter över hela landet. I ett 
första skede kommer detta att effektivisera drift och underhåll av fastigheterna. Därefter kommer  
tjänsterna dessutom att vidareutvecklas för att kunna tillföra mer intelligens ända fram till 
lägenheterna.  
 
- Lösningen som Tele2 levererar till Stena ingår i vårt tjänsteområde Network as a Service (NaaS), 
som skapar en robust infrastruktur för både IoT- och bredbandstjänster. Det här kommer vi se mer 
av allt eftersom fler saker blir uppkopplade, avslutar Joel Westin.  
 
 

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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Information till redaktionen: 
Seminarium i Almedalen: Tele2 arrangerar seminariet ”Den smarta stadens fastigheter – hur ser 
utvecklingen ut och vad ska aktörerna göra nu?” i Almedalen i den 2 juli kl 08:00 i Digidalen på 
Kronstallsgränd 4. I panelen deltar bland annat Stefan Trampus, Chef för fastighetsägaraffären på 
Tele2 och Cecilia Fasth, Koncernchef och VD på Stena Fastigheter. Läs mer här. 

 
 
Pressmeddelande från iTux/Com Hem den 29 maj 2016: ”Stena satsar på öppet bredbandsnät”  
 
Presskontakt  
Fredrik Hallstan, Head of B2B and Fixed Communications Tele2, +46 (0)761 15 38 30 / 
fredrik.hallstan@tele2.com   
Följ Tele2 på vårt pressrum: http://om.tele2.se/sektion/pressrum/ 
 
Stephan Begic, IT-chef, Stena Fastigheter AB, +46707895757 /stephan.begic@stena.com  
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