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Telenor satsar på förbättrad täckning i
hela landet
Natten till söndag den 19 maj slutför Telenor sitt omfattande förnyelsearbete
av 2G-nätet, vilket innebär att täckningen för röstsamtal och sms har
förbättrats på totalt 1 200 platser i Sverige och att Telenors 2G-nät totalt fått
50 procent fler basstationer under de senaste 18 månaderna.
Det stora projektet att förnya 2G-nätet (GSM), som hanterar röstsamtal och
sms, innebär att antalet basstationer har ökat med cirka 50 procent.
Dessutom har all utrustning ersatts med den senaste tekniken. För Telenors
kunder innebär det nya 2G-nätet bättre täckning och kapacitet på många

platser i Sverige.
– För att möta kundernas behov av både surf- och taltjänster krävs en total
satsning på alla delar av nätet, säger Magnus Zetterberg, Nätchef på Telenor.
Kapacitet för den ökade datatrafiken får vi genom 3G och 4G medan vårt helt
nya 2G-nät förbättrar kvaliteten på röstsamtal och sms. Vi inledde den här
grundläggande förändringen av nätet för tre år sedan och i helgen tas ett
mycket viktigt steg i det arbetet.
Uppgraderingen av 2G-nätet sker i hela landet. Arbetet inleddes på Gotland i
november 2011, följt av Skåne och Västkusten i september 2012 samt
Mälardalen i oktober 2012. Natten mellan den 18 och 19 maj sker den sista
delen i resten av landet som förbättrar täckningen på 500 platser.
Under natten till söndag kan GSM-täckningen i enstaka fall variera i de
områden där arbetet pågår, men risken för att kunder påverkas är liten. 3Gnätet påverkas inte alls och mobilsamtal kan därför kopplas som vanligt där
3G-täckning finns.
Om Telenors satsning på mobilnätet
2010 inledde Telenor en omfattande modernisering av hela sitt mobilnät,
däribland:
•
•
•

50 procent fler 2G-basstationer för bättre kvalitet och täckning
på röstsamtal och sms.
Fortsatt förtätning och uppgradering av 3G-nätet för bättre
täckning och kapacitet.
4G på samma platser som 2G. Sedan i mars 2013 har 99 procent
av Sveriges befolkning 4G där de bor.
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Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars
nät täcker 99 procent av landets befolkning. Idag har Telenor Sverige över 2
miljoner abonnenter, en årsomsättning på 12,3 miljarder kronor (2012) och
cirka 2000 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster
inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i
Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 42,95 procents
ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 18 marknader. Telenorkoncernen är en av världens största mobiloperatörer med 148 miljoner
mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q4 2012), en
årsomsättning på 102 miljarder norska kronor (2012) och cirka 30 000
anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

