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Huawei levererar 4G till Telenor och
Tele2 – start för utbyggnaden av hela
Sveriges 4G-nät
Telenors och Tele2s samägda bolag, Net4Mobility, presenterar idag den
leverantör som kommer att leverera infrastruktur och modem för nästa
generations mobilkommunikation, 4G, i Sverige. Avtalet med den kinesiska
telekomleverantören Huawei avser utbyggnaden av ett nationellt 4G-nät i
Sverige och modem för tjänster i det nya nätet.
Genom samtidig upphandling av nät- och modemleverantör skapas
förutsättningar för en effektiv nationell utbyggnad och kommersiell lansering
av 4G-tjänster med bra kvalitet under 2010. För kunderna innebär det ökad
mobilitet och möjlighet att använda mer kapacitetskrävande medietjänster,
inledningsvis i upp till tio gånger dagens hastigheter för turbo-3G.
– Användningen av mobilt bredband har exploderat och blivit ett viktigt
verktyg för ökad tillgänglighet, effektivitet och mobilt arbetssätt – det vi
kallar för mobil allemansrätt. I samarbete med Huawei, som erbjuder en
effektiv helhetslösning, tar vi nu ytterligare ett steg för att möta de allt högre
kraven på kvalitet i mobilnäten som våra kunder ställer, säger Lars-Åke
Norling, VD Telenor Sverige.
– Huawei bidrar med hög teknisk kompetens och kostnadseffektivitet, båda
avgörande i vår omfattande satsning på utbyggnaden av hela Sveriges 4Gnät. Tele2s kunder kommer att kunna ta del av kvalitativa och prisvärda
mobiltjänster i samma hastigheter som många av dagens fasta
bredbandsuppkopplingar, säger Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige.
Målsättningen är att 99 procent av befolkningen ska ha tillgång till det nya

nätet före utgången av 2013, med start i tätbebyggda områden. I
utbyggnaden ingår även utökat antal basstationer för taltrafik i 2G/GSM med
30-50 procent, med förbättrad inom- och utomhustäckning i hela landet som
resultat.
– Det är ett stort förtroende för Huawei att få bygga ett av världens första
nationella 4G-nät. Genom våra innovativa helhetslösningar kommer vi
säkerställa att Tele2 och Telenors kunder kommer kunna använda kvalitativa
4G-tjänster inom en snar framtid, säger Yu Chengdong, ordförande för
Huawei i Europa.
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Om Tele2
Tele2 är en av Europas ledande telekomoperatörer och tillhandahåller alltid det
bästa erbjudandet. Vi har 26 miljoner kunder i 10 länder. Tele2 erbjuder
produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, 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 2008 omsatte
bolaget 38,3 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 8,2
miljarder kronor.
Om Telenor
Telenor Sverige är en ledande helhetsleverantör av moderna

telekommunikationstjänster för privatpersoner och företag. Telenors nät för
mobilkommunikation täcker 99 procent av befolkningen. I Telenor Sverige ingår
även premiumleverantören Bredbandsbolaget och lågprisutmanaren Glocalnet.
Telenor är en av världens största mobiloperatör mätt i antal abonnenter med
verksamhet i 13 länder i Europa och Asien. I Norden är Telenor marknadsledande
inom telekommunikation, datatjänster och mediedistribution. År 2008 omsatte
Telenor cirka 111 miljarder norska kronor. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL).

Om Net4Mobility
Net4Mobility är ett i lika delar samägt infrastrukturbolag mellan Telenor Sverige
och Tele2 Sverige.
Bolaget har i uppdrag att bygga och driva Sveriges mest omfattande nät för nästa
generations mobilkommunikation, 4G. Det nya mobilnätet ska täcka 99 procent av
befolkningen och möjliggöra för Telenor och Tele2 att erbjuda sina kunder mobila
tjänster för datakommunikation (LTE/4G) och tal (GSM). Net4Mobility bildades i
april 2009.

