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Om Telenor 
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av 
landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget, Glocalnet och Canal Digital 
Kabel-TV. Tillsammans har de över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 11 950 miljoner 
kronor (2011) och cirka 2200 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 31,67 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 19 marknader. Telenor-
koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 140 miljoner mobilabonnemang i sina 
konsoliderade verksamheter (Q1 2011), en årsomsättning på 99 miljarder norska kronor (2011) och 
cirka 30 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com 
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Pressmeddelande 
 
 
Stockholm, den 18 april 2012 

Telenors 4G-nät når nu över 100 kommuner  
 
De senaste årens snabba utveckling har lett till nya surfbeteenden hos privat- och 
företagsanvändare som nu vill ha tillgång till snabb uppkoppling närsomhelst och 
varsomhelst. Telenor håller fortsatt högt tempo i utbyggnaden av 4G-nätet och från april finns 
tjänsten i 113 kommuner runt om i Sverige. 
 
Svenskarnas nya mobila vanor ställer allt högre krav på mobilnäten. Därför har Telenor under de 
senaste åren genomfört omfattande moderniseringar och utbyggnader av 2G-, 3G-, och 4G-nätet. 
Under mars och april månad har Telenor lanserat 4G i 21 nya kommuner och målsättningen är att 
täcka 99 procent av Sveriges befolkning vid utgången av 2012. 
 
– För att kunna möta användarnas nya surfvanor satsar vi hårt på våra nät, bland annat genom att 
bygga ut vårt nya 4G-nät. Vi började i tätbebyggda områden men rör oss snabbt utåt i landet där 
många som tidigare bara kunnat få bredband via Telias gamla kopparnät nu äntligen får ett, i många 
fall, snabbare och mer prisvärt alternativ. Med 4G som ny standard för mobilt bredband över 
mobilnätet är det möjligt att få hastigheter och svarstider som motsvarar vad många i dag har i sin 
fasta bredbandsuppkoppling, säger Georgi Ganev, affärsområdeschef Konsument, Telenor 
Sverige. 
 
4G lämpar sig väl för de alltmer kapacitetskrävande tjänster vi använder online, som video- och 
musiktjänster, spel och sociala medier. För företagsanvändare öppnar 4G upp för helt nya möjligheter 
genom att man kan dela tunga filer, delta i videokonferenser eller nå avancerade affärssystem även 
på distans. Inledningsvis kan användare räkna med hastigheter upp till det dubbla jämfört med dagens 
snabbaste 3G-tjänster. 
 
Kommuner som i mars och april fått tillgång till Telenors 4G-tjänst: 
 
Bjuv 
Falun 
Gnosjö 
Härnösand 
Karlskoga 
Krokom 
Luleå 
Munkedal 
Orust 
Robertsfors 
Salem 
Skurup 
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Sotenäs 
Stenungssund 
Sundsvall 
Svalöv 
Tomelilla 
Upplands Väsby 
Åre 
Öckerö 
Östersund 
 
Kommuner som sedan tidigare har tillgång till 4G 
Alingsås, Borås, Botkyrka, Bollebygd, Burlöv, Båstad, Danderyd, Ekerö, Eskilstuna, Eslöv, 
Falkenberg, Gotland, Gävle, Göteborg, Hallstahammar, Halmstad, Haninge, Helsingborg, Huddinge, 
Härryda, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Järfälla, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, 
Klippan, Kristianstad, Kungsbacka, Kungälv, Kävlinge, Laholm, Landskrona, Lerum, Lidingö, Lilla 
Edet, Linköping, Lomma, Lund, Lysekil, Malmö, Markaryd, Mölndal, Nacka, Norrköping, Nykvarn, 
Nyköping, Osby, Oxelösund, Partille, Perstorp, Sandviken, Sigtuna, Simrishamn, Sjöbo, Sollentuna, 
Solna, Staffanstorp, Stockholm, Sundbyberg, Svedala, Svenljunga, Söderhamn, Södertälje, 
Trelleborg, Trollhättan, Tyresö, Täby, Uddevalla, Ulricehamn, Umeå, Upplands-Bro, Uppsala, 
Vallentuna, Varberg, Vaxholm, Visby, Vänersborg, Värmdö, Växjö, Vårgårda, Västerås, Ystad, Åstorp, 
Ängelholm, Örebro, Örkelljunga, Österåker, Östra-Göinge. 

 
 
 

 


