
Pressmeddelande 2015-06-22

LKAB fördjupar samarbetet med Telia

LKAB och Telia har tecknat ett ramavtal gällande telefoni- och växeltjänster samt avropsavtal på mobilterminaler. Avtalet omfattar även ett
mobilt företagsnät över och under jord inom industriområdena och innebär att Telia blir huvudleverantör av telefonitjänster till LKAB. Avtalet
är tecknat på 42 månader.

När LKAB:s personal bryter malm i Kirunagruvan och i Malmberget, kan de befinna sig flera hundra meter under jord. Där nere gömmer sig ett helt samhälle
med kontor, verkstäder och produktionsområden. Kommunikation med omvärlden sker bland annat med hjälp av fast lina eller via mobiltelefon. Särskilt viktig
är den mobila täckningen, dels då det underlättar ett flexibelt arbetssätt, dels då personalen är nåbar var de än befinner sig i industriområdena vilket är en
viktig produktionsparameter. Sedan 2012 har Telia successivt byggt ut det mobila nätverket både under och ovan jord. 

LKAB hade tidigare flera olika leverantörer av telefoni. Syftet med upphandlingen var att minimera antal ledtider som det innebar med flera olika leverantörer,
få en enklare ärendehantering samt en lokal kontaktperson som förstår LKAB:s verksamhet, dess behov och utmaningar. Det nya ramavtalet med Telia
innebär att LKAB får en leverantör och en kontaktyta för allt som rör telefoni och växeltjänster.

I ramavtalet ingår fem olika leveransavtal med Telia:

Drift av telefoni avseende den nya växelplattformen som levereras av Cygate som är en del av Telia. LKAB kommer även ha en utpekad teknisk
konsult från Cygate (Technical Account Manager)
Avropsavtal för mobila terminaler till medarbetarna
Mobila företagsnät över och under jord inom industriområdena
Operatörstjänster som funktion
WAN med tillgång till TeliaSonera International Carriers globala nät

Leveranserna startar nu och beräknas vara implementerade i september 2015.

– Vi är självklart glada för det fortsatta förtroendet som LKAB har gett oss. Ramavtalet ger oss även en gemensam plattform för att fortsätta utveckla
LKAB:s verksamhet så att de kan dra nytta av den framtida teknikens möjligheter på bästa sätt, säger Torbjörn Chami, chef för Telias företagsverksamhet.

För mer information, kontakta gärna Helena de Verdier på 0705 51 31 38, helena.de-verdier@teliasonera.com eller besök Telias nyhetsrum
telia.se/media

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi investerar mer än någon annan i ny infrastruktur och nya tjänster. Nu bygger vi
det nya digitala Sverige och storsatsar 15 miljarder kronor i utbyggnad av den mobila och fasta infrastrukturen i hela landet. Telia var t.ex. först i världen med att lansera mobilnätet 4G –
som närmast kan likna en motorväg för mobilsurf. Samtidigt bygger vi ut det supersnabba fibernätet i kommuner runt om i landet för att möta behovet av alltmer dataintensiva tjänster i
hemmet, på jobbet och i övriga samhället. Läs mer på www.telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt
i Spanien. Läs mer på www.teliasonera.com


