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Forord
Alle voksne nordmenn og mange barn og unge 
har i dag en mobiltelefon . Der vi før leste aviser og 
bøker eller stirret i luften mens vi ventet på toget 
eller på turen vår i kassakø, står vi nå knastende side 
om side på perronger, i køer, i treningsgarderober og 
i butikken . Mobilen er blitt uunnværlig i hverdagen 
for de fleste nordmenn . Vi søker sosial kontakt med 
den, vi finner fram med den, vi bruker den som 
oppslagsverk og datamaskin, og kommer vi i nød er 
det med mobilen vi ber om hjelp . Så avhengige av 
sin mobil er mange blitt at de heller ville være uten 
strøm og vann en dag enn uten mobil .
 
Denne avhengigheten stiller alle mobiloperatører 
overfor nye utfordringer . Framveksten av smarttele-
foner og nettbrett fører til en eksplosiv økning i 
datatrafikken som stiller mye høyere krav til kapasitet 
i nettene enn taletrafikken gjorde og gjør . Jeg tar nok 
ikke for hardt i hvis jeg påstår at datatrafikken i 
mobilnettene vil være 10 ganger så stor om fire år 
som i dag . I flere land opplever operatørene nå 
synkende taleinntekter i takt med økningen i 
datatrafikk .  Nå er Apple Store og Google Play blitt 
supermarkeder med et uendelig antall hyller . På 
operativsystemfronten dominerer USA fullstendig og 
de er også toneangivende på Apps-utviklingen . På 
produksjonssiden er det Kina og Sør Korea som 
dominerer . Med GSM tok Europa ledelsen i mobilver-
den . Slik er det ikke lenger, og det er en utfordring 
for hele den europeiske mobilbransjen .
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Den første delen av rapporten du holder i hånden, 
gir en ryddig oversikt over tall og fakta i det norske 
mobilmarkedet . Den gir et bilde på hvordan det 
norske mobilmarkedet har utviklet seg de senere 
årene og hvordan verdikjeden henger sammen .
 
I den andre delen dykker vi dypere i det norske og 
europeiske markedet og ser på hvilke grep vi mener 
bør gjøres for å sikre sunn konkurranse i Norge . Det 
handler om rammebetingelser og det handler om 
frekvensressurser som er selve livsnerven for dekn-
ing og kapasitet i mobilnettene, og ikke minst 
drivkraften for en virksom og bærekraftig konkur-
ranse .
 
Vi har også spurt nordmenn om deres mobilhverdag 
i en omfattende befolkningsundersøkelse som 
presenteres i del tre . Den forteller oss hva mobilfor-
brukerne mener; hva de ønsker, prioriterer, savner og 
er tilfredse eller utilfredse med . I den siste delen av 
rapporten har vi gått nærmere inn på de viktige 
temaene sårbarhet og dekning i mobilnettene .
 
Tele2 har vært i Norge siden 1995 . I oktober 2011 
kjøpte vi opp Network Norway med datterselskapene 
One Call og Lebara, og vi er nå inne i en viktig 
industriell fase hvor vi bygger et helt nytt mobilnett . 
Med et tredje mobilnett vil det bli bærekraftig 
konkurranse, bedre sikkerhet, større kapasitet samt 
mer fokus på innovasjon og kvalitet . Det vil både 
samfunnet og norske mobilbrukere være tjent med .
 

Hittil har vi investert om lag 1,3 milliarder kroner i 
utbyggingen av mobilnettet og vi vil i løpet av 2013 
ha investert om lag 2,3 milliarder slik at nettet vil 
dekke 75 prosent av befolkningen . Vi ønsker imidler-
tid å bygge et komplett landsdekkende nett slik at vi 
for alvor kan stå på egne ben og ta opp konkurrans-
en mot de to store nettoperatørene som har dominert 
det norske markedet i alt for lang tid . Da trenger vi 
stabile og forutsigbare rammebetingelser, og vi 
trenger mer frekvensressurser .
 
Denne rapporten er vårt bidrag til alle som ønsker 
seg en oversikt over et mobilmarked i en kaospreget 
utvikling . Den er vårt forsøk på å dele vår kunnskap 
med alle som har interesse for telekombransjen, og 
vi håper at den kan fungere som oppslagsverk når 
dere har spørsmål knyttet til mobilmarkedet . Jeg 
håper dere har glede og nytte av rapporten vår . Vi er 
for øvrig kun en telefon eller e-post unna hvis noen 
ønsker å diskutere med oss!

God lesning .
 

  
 

Med vennlig hilsen

Arild Hustad
Administrerende direktør Tele2 Norge
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I denne delen presenteres det norske mobil-
markedet i tall og fakta, og både verdikjeden, 
aktører, markedsandeler og nøkkeltall tas i 
nærmere øyensyn. 

Rapporten omhandler mobilsegmentet innen 
det norske ekom-markedet. Det betyr at 
mens ekom-markedet i sin helhet inkluderer 
mobiltelefoni, fasttelefoni, internett og 
dedikert mobilt bredbånd, fokuserer 

denne rapporten kun på mobilmarkedet, 
som omfatter mobiltelefoni og dedikert 
mobilt bredbånd. Mobiltelefoni dekker her 
abonnementsløsninger og tjenester for 
mobil tale, meldinger og mobilt bredbånd, 
mens dedikert mobilt bredbånd omfatter 
abonnementsløsninger og tjenester kun for 
mobilt bredbånd. Tallene er hovedsakelig 
basert på statistikk fra Post- og teletilsynets 
Ekomrapport 2011. 

DEL 1: 
FAKTA OM DET 
NORSKE MOBIL-
MARKEDET

Fakta: Mobilt bredbånd

Mobilt bredbånd gir trådløs internettilgang via mobilnettet og gjør det mulig å være på internett 
selv om man beveger seg over større avstander. Mobilt bredbånd kan benyttes gjennom ulike 
vanlige mobilabonnement og via dedikerte abonnement for mobilt bredbånd. Tilgang til mobilt 
bredbånd skaffes via SIM-kort, og typiske brukte enheter er smarttelfoner, nettbrett og bærbare 
PCer. Bærbare PCer får tilgang til mobilt bredbånd enten via innebygd modem, eller via for ek-
sempel USB-modem eller smarttelefoner.

Internettilgang via mobilnettet kategoriseres bare som «mobilt bredbånd» hvis ned- og opplasting 
av data har en minimumshastighet på henholdsvis 640 kbit/s og 128 kbit/s. Dette er mulig i 2G-, 
3G- og 4G-nettverk.
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1.1 Verdikjeden 

Figur 1: Verdikjeden i det norske mobilmarkedet

Fakta - Ulike typer aktører i det norske mobilmarkedet

Nettverksoperatør - Eier og drifter eget mobilnett  

Mobiloperatør - Tilbyder av tjenester i mobilmarkedet gjennom tre mulige roller: 

1. Mobil nettverksoperatør (MNO) – Tilbyr tjenester i mobilmarkedet gjennom eget radionett, 
sentraler og tjenesteproduksjon. Har egne kundestøttesystemer og faktureringssystemer

2. Mobil Virtuell Nettverksoperatør (MVNO) – Tilbyr tjenester i mobilmarkedet ved å benytte en 
nettverksoperatørs radionett, men har egne sentraler , teknisk tjenesteproduksjon og egne 
kundestøttesystemer og faktureringssystemer

3. Videreselger– Tilbyr tjenester i mobilmarkedet ved å kjøpe alle tjenester av en MNO, for å 
så videreselge disse under egent merkenavn. Har selv ansvar for kundestøttesystemer og 
fakturering.

Distributør – Formidler mobiltjenester til sluttbruker. Kan både være tredjepart på vegne av 
mobiloperatør, som f.eks. Elkjøp eller Expert, eller mobiloperatører som distribuerer egne 
tjenester gjennom egne kanaler, typisk hjemmesider eller dedikerte utsalgssteder som 
Telehuset (Telenor) eller Netcom-butikker (Netcom).

Telenor

NetCom

Tele2

Nettverks-
operatører:

Mobil-
operatører: Distribusjon:

1. MNO

Telenor, Tele2, NetCom, 
Network Norway

1. Internett/Hjemmeside

Alle mobiloperatørene

Detaljister

Telehuset, NetCom,
Lefdal, Expert,

Elkjøp, Telekiosken,
Euronics, Komplett.no

etc. 

2. MvNO

TDC, Ventelo

3. Videreselgere

Mobitalk, Telio, Telipol,
Chilimobil, Triecom, XitoG
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Grossistmarkedet

Verdikjeden for mobilmarkedet i Norge 
kjennetegnes først og fremst av at det kun 
er to aktører, Telenor og NetCom, som har 
komplett landsdekkende mobilnett. Det 
betyr at alle andre aktører må leie kapasitet 
i deres mobilnett i det som defineres som 
grossistmarkedet. De fleste mobilaktørene i 
Norge er såkalte videreselgere av produkter, 
tjenester og abonnement som de kan tilby i 
sluttbrukermarkedet dersom de har en nettleie/
videresalgsavtale i grossistmarkedet med enten 
Telenor eller NetCom, eventuelt avtaler med 
Mobile Norway eller Ventelo som igjen er helt 

eller delvis basert på NetComs eller Telenors 
nett. Per i dag utgjør grossistmarkedet et 
tilnærmet duopol hvor Telenor og NetCom har 
henholdsvis 63 og 35 prosent markedsandeler 
mens det heleide Tele2-selskapet Mobile 
Norway har en markedsandel på to prosent. På 
sikt vil dette endres, da Tele2 Norge / Mobile 
Norway i løpet av 2013 vil ha bygd ut et eget 
mobilnett med 75 prosent befolkningsdekning 
med en ambisjon om landsdekkende mobilnett i 
løpet av 2015 (se del 2 for mer info). 

Figur 2: Markedsandeler grossistmarkedet 2011

Sluttbrukermarkedet
De fleste mobilabonnement selges fortsatt 
sammen med mobiltelefoner, såkalt bundling, og 
de viktigste salgskanalene er:

•	 Rene	mobiltelefonbutikker

•	 Butikker	for	forbrukerelektronikk

•	 Nettbutikker	for	forbrukerelektronikk

•	 Mobilaktørenes	hjemmesider

•	 Telefonsalg	

De største salgsvolumene finner fortsatt sted i 
de fysiske utsalgsstedene, selv om andelen av 
salg via Internett har økt de siste årene. I en 
befolkningsundersøkelse fra Teleplan fra 2010 
kommer det frem at om lag to tredjedeler av 
alle mobiltelefoner med tilhørende abonnement 

selges enten i en nettbutikk eller i en fysisk 
butikk, mens om lag 16 prosent selges via 
mobilaktørenes hjemmesider. 

I det norske markedet finnes det flere 
butikkjeder og forhandlere som helt eller 
delvis er eid av de større operatørene. Telenor 
har eierskap i Telehuset og Telekiosken 
mens NetCom eier Klart Svar og 55 egne 
NetCom-butikker (tidligere Telebutikken). 
Dette innebærer at både Telenor og NetCom 
kontrollerer hele verdikjeden fra produksjon i 
grossistmarkedet til salg til sluttbruker.

I SIFO-rapporten ”Bundet til mobilmasten”1 
kommer det frem at Telenor er totalt 
dominerende i butikk og i de tradisjonelle 
nettbutikkene. I nettbutikkene var 66 prosent av 
telefonene til salgs med Telenor-abonnement, 
mens 17 prosent var med NetCom. 

Telenor
63 %

Netcom
35 %

Mobile Norway
2 %

1 http://www.sifo.no/files/file77119_bundetilmobilmast_web.pdf
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1.2 Aktører og markedsandeler

Aktører

I 2011 var det totalt 23 tilbydere av mobiltele-
fonitjenester og 19 tilbydere av tjenester for 
dedikert mobilt bredbånd i Norge, hvorav 15 
aktører tilbyr begge typer tjenester (se vedlegg 1). 

De tre største mobiloperatørene opererer med 
flere merkenavn/selskaper hvorav de viktigste er:

•	 Tele2	Norge	–	Tele2,	One	Call,	 
  Network Norway og Lebara

•	 Telenor	Norge	–	Telenor,	Djuice 
  og Talkmore

•	 TeliaSonera	–	NetCom	og	Chess

Markedsandeler

I 2011 utgjorde mobiltelefoni over halvparten 
av alle inntekter i ekom-markedet totalt, mens 
dedikert mobilt bredbånd utgjorde i overkant av 
4 prosent.  

Både markedet for mobiltelefoni og markedet 
for dedikert mobilt bredbånd er dominert av 

to aktører: Telenor og Netcom. Til sammen har 
de to aktørene en markedsandel i sluttmarkedet 
på henholdsvis 75,7 prosent (mobiltelefoni) 
og 78,4 prosent (dedikert mobilt bredbånd), 
og denne markedssituasjonen har vært relativt 
stabil de siste fem årene.  

Figur 3: Markedsandeler av mobilmarkedet 2011, antall abonnement i sluttmarkedet 

Telenor
(inkl. Djuice og Talkmore)
50.3 %

Tele2
(inkl. Lebara, Onecall 
og Network Norway)

18.5 %

Andre 2.3 % Ventelo 3.5 %

TeliaSonera
(inkl. Netcom og Chess)

25.4 %
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Fakta: Maskin-til-Maskin-kommunikasjon (M2M) ved hjelp av mobilnettet
Betegner kommunikasjon mellom maskiner via mobilnettet. Eks. på anvendelse:
· Fjernstyring av varme og lys, tilkobling av alarmer etc. i boliger og fritidsboliger. 

«Kontrollsentre» for varme,  lys og alarm etc. er koblet opp til mobilnettet, og man kan 
dermed fjernstyre disse via for eksempel SMS eller apper fra egen mobiltelefon.

· Alarmsendere i kjøretøy. Alarmsendere i kjøretøy er koblet opp til mobilnettet. Ved en 
ulykke ringer alarmsenderen automatisk opp nødsentralen og oppgir hvor ulykken har 
funnet sted.

· Betalingsterminaler. Mobile betalingsterminaler, for eksempel i drosjer, kommuniserer 
med Bankenes Betalingssentral e.l. via mobilnettet. Fungerer også som reserveløsning for 
stasjonære betalingsterminaler.

· Automatisk avlesing av strømmålere
· Flåtestyring. Informasjon fra transportmidler/cargo formidles via mobilnettet til en server 

med leser denne informasjonen. Gjør det mulig bl.a. å spore transportmidler/cargo i sann 
tid, føre kjørebøker etc. 

M2M-løsninger selges i grossistmarkedet, bedriftsmarkedet og privatmarkedet, og 
kundegrupper dekker alt fra ulike aktører med behov for fjernstyring, overvåkning 
og betalingsterminaler, til transportselskaper, alarmselskaper og aktører innen 
elektrisitetsforsyning.

Figur 4: Markedsandeler dedikert mobilt bredbånd, basert på antall abonnement 

2Post- og teletilsynet, Det norske ekom-markedet 2011

Telenor

TeliaSonera

ICE

Tele2

Ventelo

TDC

NextGenTel

Network Norway

Phonero

Øvrige

 

 

56,9 %

21,5 %

53,6 %

26,0 %

12,0 %

2,1 %

1,9 %

1,8 %

1,2 %

1,2 %

0,8 %

0,6 %

11,7 %

2,5 %

1,6 %

1,3 %

1,7 %

0,9 % 2011

2010

0,5 %

0,2 %

Markedet for maskin-til-maskin-kommunikasjon (M2M) ved hjelp av mobilnettet (se egen 
faktaboks) deles i praksis av Telenor og Netcom.2 Også her er Telenor den klart største aktøren.
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3 eCall skal sikre rask bistand ved trafikkulykker ved at kjøretøy, ved hjelp av GSM/GPS alarmsendere, ringer opp en alarmsentral i 
tilfelle en ulykke. EU Kommisjonen, oktober 2011: http://ec.europa.eu/information_society/doc/factsheets/049-ecall-en.pdf
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1.3 Nøkkeltall
Mobilmarkedet i Norge vokser, både når vi ser på 
trafikkvolum, omsetning og antall abonnement. 
Det er først og fremst en kraftig vekst i bruken 
av mobildata som har drevet denne oppgangen. 
Dette må sees i sammenheng med at stadig 
flere benytter smarttelefoner og dedikert mobilt 
bredbånd, og en samtidig innføring av ulike 
abonnement og produktløsninger som legger til 
rette for databruk.

Også maskin-til-maskin-kommunikasjon (M2M) 
ved hjelp av mobilnettet har økt betydelig, 
og markedet forventes å vokse ytterligere 

i årene som kommer. Mye av årsaken til 
denne økningen ligger i at bruken av M2M-
teknologi har blitt bredere og beveget seg 
utover tradisjonelle områder som for eksempel 
betalingsterminaler. Den forespeilede 
veksten forventes å komme blant annet i 
forbindelse med utrullingen av avanserte 
måle- og styringssystemer (AMS) for strøm, 
og i sammenheng med at nødanropssystemet 
for kjøretøy, eCall, innføres i EU og andre 
Europeiske land, deriblant Norge.3 

Abonnement

Antallet etterbetalte mobilabonnement og ulike 
data-abonnement, inkludert innen M2M, øker. 
Antallet kontantkort/forhåndsbetalte mobil-
abonnement går ned.

De siste 10 årene har antallet mobilabonnement 
i Norge steget med mer enn to tredjedeler, fra 
i overkant av 3 millioner i 2001, til nesten 5,7 
millioner i 2011. Denne veksten har i hovedsak 

vært drevet av etterbetalte abonnement, 
mens antallet kontantkort/forhåndsbetalte 
abonnement har opplevd en overordnet 
nedgang siden toppen i 2004. I 2011 er det 
nesten tre ganger flere aktive etterbetalte 
abonnement enn kontantkort/forhåndsbetalte 
abonnement. 

Figur 5: Utvikling antall abonnement mobiltelefoni 
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Ulike data-abonnement totalt sett (dedikerte 
abonnement for mobilt bredbånd og mobil-
abonnement med datapakker) øker kraftig. 
Mens privatmarkedet er størst på dedikerte 
abonnement for mobilt bredbånd, er 

bedriftsmarkedet størst, og sterkest voksende, på 
mobilabonnement med datapakker.

Utbredelsen av M2M SIM-kort har blitt mer enn 
doblet i perioden 2007-2011, fra 272 640 til 
681 839.

Figur 6: Antall dedikerte abonnement for mobilt bredbånd – privat vs. bedrift

Figur 7: Antall mobilabonnement med datapakke – privat vs. bedrift
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Figur 8: Antall SIM-kort for maskin-til-maskin kommunikasjon (M2M)

Trafikkvolum
Det ringes og surfes mer, men det sendes 
færre meldinger. Antallet taleminutter fra 
mobil har økt jevnt de siste ni årene. Dette 
skyldes hovedsakelig at det ringes mer til 
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Figur 9: Utvikling totalt antall taleminutter fra mobiltelefon til mobil, fastnett og utland

Figur 10: Trafikkminutter per abonnement per månded – privat vs. bedrift 
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Figur 11: Totalt antall sendte meldinger fordelt på SMS, MMS og innholdsmeldinger

Figur 12: Utvikling i datatrafikk
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Omsetning
Den totale omsetningen fra mobile tjenester 
øker jevnt, og var i 2011 på over 17 milliarder. 
Det er inntekter relatert til datatrafikk og M2M 
som sørger for omsetningsveksten, mens om-
setning fra mobiltelefoni, ekskl. mobildata, har 
gått ned siden 2009. Omsetningsandelen for 
mobildata har blitt mer enn firedoblet siden 
2006, men utgjør likevel mindre enn en femte-
del av den totale omsetningen innen mobile 
tjenester i 2011.

I forhold til mobiltelefoni utgjorde inntekts- 
andelen fra tidstaksert trafikk litt under 
halvparten av omsetningen i 2011, og denne 
andelen er på vei nedover. Dette skyldes at 
abonnementsstrukturen har endret seg i retning 
av fastpris pakkeløsninger. 

Figur 13: Totalomsetning mobile tjenester
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I denne delen av rapporten ser vi nærmere på 
mobilkonkurransen i Norge og Europa. Med 
unntak av noen få mindre stater, skiller 
Norge seg vesentlig fra mobilmarkedet både i 
nabolandene og ellers i Europa. Vi har kun to 
nettoperatører med landsdekkende nett mens 
de fleste land har hatt tre eller flere i snart et 
tiår eller mer. Dette er den viktigste årsaken 
til at Telenor har en høyere markedsandel 
hjemme en noen av de tidligere televerks-
monopolistene i de landene vi har sett på. 

I det nedenstående ser vi nærmere på 
konkurransebildet og frekvenssituasjonen i 
Norge sammenlignet med Europa, for å dykke 
dypere i ulikhetene og hente kunnskap om 
bedre løsninger for det norske markedet. Vi 
har spesielt sett på hva myndighetene i de 
ulike landene har gjort og gjør med den 
digitale dividenden – det betyr de attraktive 
frekvensressursene i 800 MHz-båndet. 

DEL 2: 
MOBILKONKUR-
RANSEN I NORGE 
OG EUROPA
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Følgende funn er verdt å merke seg:

•	 I	alle	landene	har	myndighetene	gjort	og		
 gjør mye for å stimulere konkurransen 
 spesielt via sjenerøs behandling av operatør 
 3 og 4 i de ulike markedene. 

•	 Ikke	i	noen	av	landene	har	dominerende	
 aktør så stor markedsandel som Telenor i Norge.

•	 Vi	har	kartlagt	markedsandelene	til	de	ulike	
 operatørene. Det viser seg at tredje sterkeste 
 operatør i mange markeder har en betydelig 
 markedsandel – opp til 27,9 % for DNA i 
 Finland og 24 % for Vodafone i England.

•	 I	både	Sverige,	Tyskland,	Frankrike	og	
 Spania der 800-auksjonen er avholdt har de 
 tre største operatørene fått like mye ressurser. 

•		 I	myndighetenes	opplegg	til	800-auksjon	i	
 Nederland og Storbritannia, har myndig- 
 hetene alt nå reservert frekvensressurser til 

 en fjerde operatør. I Nederland vil det 
 sannsynligvis bety at en ny fjerde operatør 
 blir MNO med eget nett. 

•	 Myndighetene	i	Sverige	har	avsatt	om	lag	
 250 millioner NOK av auksjonspengene 
 til bedre dekning i distriktene. I England 
 har regjeringen bevilget 1,4 milliarder NOK 
 for å bedre mobildekningen i distriktene. 
 Hvordan pengene skal fordeles har ingen 
 av landene foreløpig avklart.

•	 I	Frankrike	signerte	de	tre	nettoperatørene	i	
 forkant av frekvenstildelingen en ramme-
 avtale for nettverkssamarbeid, inkludert 
 samlokalisering, slik at alle aktørene skulle 
 nå målet om landsdekkende 3G dekning i 
 løpet av 2013. 

2.1 Mobilkonkurransen i Norge
Mobilmarkedet i Norge er helt spesielt og 
ligger et tiår etter land det er naturlig å 
sammenlikne oss med konkurransemessig. I 
Norge har vi for alle praktiske formål fortsatt et 
duopol bestående av Telenor, som er definert 
som en dominerende aktør, og TeliaSonera/
NetCom. Som vi har sett i den første delen av 
rapporten er disse to aktørene vertikalt integrert 
i hele mobilverdikjeden og har full kontroll i 
grossistmarkedet og nesten 80 prosent andel i 
sluttbrukermarkedet både innenfor mobiltelefoni 
og dedikert mobilt bredbånd. I tillegg har 
Telenor om lag 70 prosent markedsandel i 
bedriftsmarkedet. 

Helt siden GSM-nettene ble etablet i Norge 
i 1993, og fram til det nå heleide Tele2 
utbyggingsselskapet Mobile Norway startet 
sin utbygging i 2008 har det i Norge kun vært 
to nettoperatører – Telenor og NetCom. Viljen 

til å bygge et tredje landsomfattende nett i et 
langstrakt og topografisk krevende land som 
Norge har vært liten. Det har vært delt ut en 
rekke lisenser som ikke har blitt benyttet. En 
av årsakene er selvsagt det solide grep de to 
duopolistene har om markedet. 

Med Tele2s oppkjøp av Network Norway har 
Norge for første gang en tredje livskraftig 
industriell og langsiktig aktør som ønsker å 
bygge et tredje landsdekkende mobilnett. 
Asymmetriske termineringspriser og 
frekvensforvaltningen er nå de viktigste 
virkemidlene for å stimulere mobilkonkurransen 
i Norge. Utfallet av disse sakene, som skal 
avgjøres i 2012, vil i høy grad påvirke - kanskje 
avgjøre - konkurransebildet i årene framover. 
Samferdselsdepartementet uttalte i mai 2011 
følgende om konkurranse- og mobilsituasjonen 
i Norge:

”Først nå synes det som om NetCom og Telenor er i ferd med å få en reell utfordrer. 
Det faktum at Hi3G Access Norway AS i mars 2011 leverte tilbake sin tillatelse i 2,0 
GHz-båndet forsterker ytterligere behovet for å legge til rette for det tredje nettet i 
det norske mobilmarkedet. Konkurransen i markedet er slik situasjon nå fremstår, 
avhengig av at Mobile Norway lykkes” 

(Kilde: Samferdselsdepartementets vedtak i marked 7, 11.05.2011)
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Termineringspriser
Termineringsprisen er den pris de ulike 
mobiloperatørene tar for å motta en samtale fra 
en kunde hos en annen telekomoperatør. EU-
kommisjonen har bestemt at terminerings-
prisene generelt skal reduseres kraftig. I mange 
land har tredje og fjerde operatør nytt godt av 
foredelaktige termineringspriser, både som 
nykommere og utfordrere i mobilmarkedet og 
under utbyggingen av egne mobilnett.  I Norge 
har NetCom hatt en skjevregulert terminerings-
pris i forhold til Telenor i ca 15 år, men per i dag 
har de lik termineringspris som Telenor. Både 
NetCom og Telenor har hele tiden hatt vesentlig 
høyere termineringspriser for trafikk til mobil-
nettene, enn termineringsprisen til fastnett, noe 
som har hatt spesielt stor betydning mens trafikk 
i fastnett var vesentlig større enn i mobilnettene. 
Tele2 og Network Norway har hatt skjevregulert 
termineringspris i henholdsvis 7 og 5 år, og vi 

har anmodet myndighetene om en forlenget 
skjevreguleringsperiode i Norge for å sikre 
stabile og forutsigbare rammevilkår for 
utbyggingen av et tredje landsdekkende mobil-
nett. Telenor og NetCom hevder dette betyr at de 
bekoster utbygging av nettet til en konkurrent, 
mens Tele2 mener at en lengre periode med 
fordelaktige termineringspriser er helt avgjør-
ende for å bryte duopolet og styrke mobil-
konkurransen i Norge gjennom å bygge et tredje 
landsdekkende mobilnett. 

Det britiske/amerikanske konsulentselskapet 
CSMG fastslår i en omfattende rapport4 på 
oppdrag for Tele2 at tre landsdekkende 
mobilnett i Norge vil gi en samfunnsøkonomisk 
gevinst på 8,6 milliarder kroner over en 20 års 
periode. 

Figur 13: Samfunnsøkonomisk nytte av et tredje landsdekkende mobilnett, i mrd kroner

4 http://www.npt.no/ikbViewer/Content/136993/120316%20LDN%20Bilag%203%20CSMG%20Report%20March%202012.pdf 
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Frekvensressurser
Vi kan dele inn mobilfrekvenser i 2 
hovedkategorier: Dekningsfrekvenser og 
kapasitetsfrekvenser:

•	 Båndene	under	1GHz	(800MHz-	og	
	 900MHz-	båndene)	er	dekningsfrekvenser.
 I disse bånd er rekkevidde fra hver base-
 stasjon vesentlig høyere enn i båndene over 
	 1GHz,	mens	kapasitet	fra	hver	basestasjon	
 er lavere. Det er økonomisk umulig å 
 bygge og drifte et landsdekkende nett uten 
 tilstrekkelig tilgang på disse. Frekvensene i 
 800 og 900 båndene støtter samme teknologi 
 (LTE/4G) og kan kombineres. 

•	 Båndene	over	1GHz	er	kapasitets-
 frekvenser. I disse bånd er rekkevidde fra 
 hver basestasjon vesentlig kortere enn i 
	 båndene	unde	1GHz,	mens	kapasitet	fra	hver	
 basestasjon er høyere. Frekvenser i disse er 
 nødvendig for å gi god nok kapasitet og høye 
 nok datahastigheter i byer og tettsteder.

En nettverksoperatør trenger dermed både 
deknings- og kapasitetsfrekvenser. Det er færre 
dekningsfrekvenser tilgjengelig enn kapasitets-
frekvenser. Dekningsfrekvensene er derfor de 
mest verdifulle. Dersom en aktør har vesentlig 
mer frekvenser enn en annen vil det være 
vanskelig for operatøren med færrest frekvenser 
å konkurrere effektivt med operatøren som har 
flest frekvenser.

Samferdselsdepartementet planlegger i disse 
dager å auksjonere ut ressursene i det attraktive 

800	MHz-båndet,	den	såkalte	digitale	
dividende. Samtidig er situasjonen slik at noen 
av 900-frekvensene, som utløper 31.12.13, kan 
auksjoneres	ut	samtidig	med	800	MHz-båndet,	
og det diskuteres også om store deler av 1800 
MHz-båndet	skal	auksjoneres	ut	i	nær	fremtid.		

Per i dag har Telenor samlet i alle frekvenser 
2x80	MHz,	NetCom	har	2x66,4	MHz	og	Mobile	
Norway/Tele2	har	2x20	MHz	uavhengig	av	
bånd. Som vi ser av oversiktene under har 
Mobile Norway/Tele2 en enorm underdekning 
både hva angår dekningsfrekvenser og 
kapasitetsfrekvenser, og dagens frekvens-
situasjon er ikke bærekraftig og må utjevnes i 
den forestående frekvensauksjonen. Det er i de 
nærmeste år spesielt utfordrende for Mobile 
Norway/Tele2 at de frekvensressurser Mobile 
Norway/Tele2	har	tilgang	til	i	900	MHz-båndet	
er så lavt at de ikke kan benyttes både til 2G og 
3G. Konsekvensen av dette er at 2G må kjøpes 
via nasjonal roaming med enten Telenor eller 
NetCom, og innebærer at selv om et lands-
dekkende nett bygges, vil nasjonal roaming 
likevel måtte benyttes helt fram til antall kunder 
som kun har 2G-telefoner er så lavt at 
2G-dekning ikke lenger er nødvendig.

Det kampen står om er dermed framfor alt de 
langtrekkende frekvensressursene i 800- og 
900	MHz-båndene.	Det	er	disse	som	gjør	det	
lønnsomt å bygge bred dekning i distriktene. 
Og den frekvenstildeling som nå skal gjøres får 
en fundamental konsekvens for den dekning og 
de tjenester som vil tilbys i bygd og by frem til 
2030-2040.

Tabell 1: Frekvensfordeling mobilnett i Norge

Dekningsfrekvenser Kapasitetsfrekvenser Totalt
Telenor 15	MHz 65	MHz* 80	MHz
NetCom 15	MHz 51,4	MHz* 66,4	MHz
Tele2 5	MHz 15	MHz 20	MHz

Ikke tildelte frekvenser 30	MHz 63,6	MHz** 93,6	MHz**

* Inkl 10MHz i 1800-båndet som er beholdt til tross for at de er utløpt
** Ekskl 20MHz i 1800-båndet som er beholdt av Telenor og NetCom til tross for at de er utløpt 
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Tabell 2: Frekvensoversikt mobilfrekvenser i Norge

800 MHz 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz****
Ledig 2x30	MHz 2x15 (fra 

01.01.14)
2x75	MHz** 2x15	MHz

Tidligere tildelt Telenor 0	MHz 2x15	MHz* 0	MHz*** 2x15	MHz
Tidligere tildelt NetCom 0	MHz 2x15	MHz* 2x6,4	MHz*** 2x15	MHz
Tidligere tildelt Tele2 0	MHz 2x5	MHz* 0	MHz 2x15	MHz

Teknologier LTE LTE/3G/2G LTE/2G 3G

Tele2s behov ved  
frekvensauksjon

2x10	MHz 2x10	MHz 2x20	MHz ****

*) 5 MHz utløper ved utgangen av 2013
**) Av disse er 2x6,4MHz ledig fra 1/1-14
***) I tillegg utløp 2x10MHz mars 2010 - er midlertidig forlenget
****) Omfatter FDD-frekvenser
*****) Ingen ny auksjon, men ønske om ytterligere 5 MHz

Både Telenor, NetCom og Tele2 har offentlig ytret sine ståsteder i forhold til den kommende 
frekvensauksjonen. Kort oppsummert er disse:

•	 Telenor	mener	de	som	klart	største	aktør	med	
 størst nett i utgangspunktet i distriktene bør få 
 hånd om to tredjedeler av ressursene i 
	 800-båndet	–	altså	2x20	MHz,	og	at	det	ikke	
	 sette	et	frekvenstak	på	800	og	900	MHz-
 båndene samlet. 

•	 NetCom	har	signalisert	at	de	må	ha	minimum	
	 2x10	MHz	i	800	MHz-båndet	og	ingen	frekvens-
	 tak	på	800	og	900	MHz-båndene	samlet.	
 

•	 Tele2/Mobile	Norway	mener	det	bør	settes	et	
	 tak	på	2x10	MHz	i	800	MHz-båndet	og	et	
	 samlet	tak	for	800-	og	900	MHz-båndene	på	
	 2x20	MHz	slik	at	minimum	tre	aktører	får	
 mulighet til å konkurrere om disse ressursene. 
	 Tele2	mener	også	at	ressursene	i	1800	MHz-
 båndet må auksjoneres ut og utjevnes. 

 Dersom Telenor får det som de ønsker kan vi 
 risikere å få følgende frekvensutfall i Norge 
 etter auksjonen:

Dagens frekvenssituasjon:  Fremtidig frekvenssituasjon:

Telenor

NetCom

Tele2

Ikke fordelt
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2.2 Mobilkonkurransen i Europa
Myten om at nordmenn er først i verden med å 
ta i bruk alle nye teletjenester og ny teknologi, 
stemmer ikke på mobilområdet lenger. De 
aller fleste land i Europa har tre eller flere 
nettoperatører, og betydelig større konkurranse 
som igjen øker investeringene i innovasjon og 
teknologi. 

Vi har undersøkt situasjonen i Sverige, 
Finland, Storbritannia, Nederland, Frankrike, 
Tyskland,  Spania, Danmark og Italia. Vi har 
lagt spesiell vekst på Sverige som er det landet 
som er mest sammenliknbart med Norge. Vi har 
også tillagt frekvenserfaringene ute stor vekt 
ettersom auksjonen snart kommer i Norge. 
Den får spesielt stor vekt fordi utfallet på svært 
mange områder setter rammevilkårene for 
mobiloperatørene – blant annet livsvilkårene for 
alle Telenors utfordrere i Norge.

Tabellen nedenfor oppsummerer konkurranse- 
og frekvenssituasjonen i Norge og Europa. Noen 
interessante funn:

•	 Markedslederne	i	Europa	har	mellom	33	til	41	
 prosent markedsandel

•	Sverige	har	fire	mobile	nettverksoperatører,	
 hver med betydelig markedsandeler

•	 I	Finland	er	det	utfordreren	Elisa	som	er	
 markedsleder, ikke det gamle Televerket 
 (Sonera)

•	 I	Nederland	er	det	tre	nettoperatører	og	11	
 mobiloperatører uten eget nett, hvorav to med 
 betydelige markedsandeler.

•	 Mobilprisene	i	Sverige	og	Finland	er	blant	de	
 laveste i Europa og forbrukerne i disse 
 landene bruker mobil datakommunikasjon
 mest i Norden. 

•	 I	Sverige	er	det	nesten	tre	ganger	flere	som	
 har et mobildataabonnement enn i Norge.

•	 Utbredelsen	av	smarttelefoner	er	større	i	
 Sverige og Finland enn i Norge og det er langt 
 flere mobilabonnement per innbygger i disse 
 landene.

•	 Av	totalt	8,8	millioner	finske	mobilabonne-
 ment har nesten 48 prosent (4,2 millioner) en 
 eller annen form for abonnement som omfatter 
 dataoverføring. I Norge var det tilsvarende 
 tallet litt over 1 million. 

Tabell 3: Antall mobilnett, markedsandeler og tildeling 800 MHz-båndet i Europa

Antall lands-
dekkende 
mobilnett Markedsandeler

Tildeling 
800	MHz-
båndet

Operatør 1 Operatør 2 Operatør 3 Operatør 4
Norge 2 50,3% 25,4% 18,5% 5,8%* Ikke tildelt

Sverige 4 41% 31% 16% 9% 4 aktører

Danmark 3 40% 26% 18% 16%* Ikke tildelt

Finland 3 39% 35% 24% 2%* Ikke tildelt

UK 4 38% 30% 25% 7% Ikke tildelt

Tyskland 4 33% 32% 19% 16% 3 aktører

Italia 4 34% 33% 23% 10% Ikke tildelt

Nederland 3 35% 23% 22% 20%* Ikke tildelt

Frankrike 3 41% 33% 19% 7%* 3 aktører

Spania 3 41,5% 34% 20,2% 4,3% 3 aktører

* Fordelt mellom flere aktører
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Frekvenssituasjonen i Europa
Som det fremkommer i tabellen nedenfor 
er det oppsiktsvekkende å se hvor ujevn 
frekvensbalansen er i Norge hvis vi sammen-
ligner med andre europeiske land. Mens det i 
Norge er to operatører som har 88 prosent 

av de samlede utdelte frekvensressursene og 
86 prosent av dekningsfrekvensene under 1 
GHz	ser	vi	av	tabellen	under	at	det	er	en	mye	
jevnere frekvensbalanse mellom de tre største 
nettoperatørene i Europa.

Tabell 4: Utdelte mobilfrekvenser i Norge og Europa

Norge Sverige Danmark Finland Tyskland Frankrike Spania
Operatør 1 48% 27% 29% 35% 27% 32% 33%
Operatør 2 40% 30% 26% 33% 24% 32% 31%
Operatør 3 12% 28% 28% 32% 25% 30% 27%
Operatør 4 0% 15% 16% 0% 24% 6% 9%

I det videre ser vi litt nærmere på hva de 
ulike landene har gjort i forhold til frekvens-
auksjoner og tildelinger. Mens Sverige, 
Tyskland, Frankrike og Spania har gjennomført 
frekvensauksjoner	i	800	MHz-båndet	samt	
andre frekvensbånd står nå de andre landene 
foran frekvensauksjoner i løpet av 2012-2013. 

Sverige:
Sverige er et av fem land som alt har holdt 
sin frekvensauksjon for den såkalte digitale 
dividende	eller	800	Mhz-båndet.	Auksjonen	
ble holdt 4. mars i 2011 og innbrakte 1,7 
milliarder SEK. 300 millioner SEK ble av Post- 
og telestyrelsen avsatt til støtte til operatørene 
for å gi bedre dekning. Når det gjelder 900 
MHz-båndet	har	alle	fire	nettverksoperatørene	
fått betydelige ressurser etter at ressursene ble 
reallokert i 2009.

800 MHz-båndet:

•  TeliaSonera;	2x10	MHz	

•		Net4Mobility	(Telenor	og	Tele2	i	samarbeid);	
		 2x10	MHz	

•	 Hi3G;	2x10	MHz	

900 MHz-båndet: 

• TeliaSonera	fikk	2x10	MHz	i	1991	som	ble		
 fornyet og forlenget i 2000. Gjelder til 2025

	 Tele2	fikk	2x7,5	MHz	i	1991	noe	som	ble		
 fornyet og forlenget i 2009. Gjelder til 2025.

•	 Telenor	(før	2005	Vodafone)	fikk	2x7,5	MHz		
 også i 2001, fornyet i 2009. Gjelder til 2025.

•	 Hi3G	fikk	2x5	MHz	i	2009

Finland:
Finland er etter mange målestokker det 
ledende mobillandet i Norden. De har tre store 
mobile nettoperatører med mellom 24-39 
prosent markedsandel hver. Myndighetene har 
med tildeling av frekvensressurser spesielt i 
900-nettet vært nøye med å likebehandle de tre 
operatørene. 800-auksjon er ikke planlagt før i 
2013.

I	900	MHz-båndet	fordelte	telemyndighetene	alt	
i	1992	en	båndbredde	på	2x35	MHz	likt	mellom	
de tre mobile nettoperatørene Elisa, TeliaSonera 
og DNA. Denne fordelingen varer fram til 
2017. Finland ble kanskje takket være denne 
fordelingen først i Europa med å utvikle 3G 
over 900-nettet. Det tas sikte på å gjennomføre 
800-auksjonen i 2012. 

Storbritannia (UK):
Med over 80 millioner mobilabonnement er 
UK det tredje største mobilmarkedet i Europa 
etter Russland og Tyskland. UK har fire aktive 
nettoperatører. Den største av dem er resultat 
av en fusjon mellom franske Orange og tyske 
T-Mobiles virksomhet i UK i 2009. Dette førte 
til at de to samlet økte sin markedsandel til 41 
prosent, men denne andelen har nå falt til 38 
prosent.  

Konkurransemyndighetene i UK gjør mye for 
å stimulere konkurransen i mobilmarkedet.  
De understreker konkurranseelementet i 
høringsdokumentene	forut	for	800	MHz	/	2600	
MHz-auksjonen	som	etter	planen	skal	skje	i	
Q4 2012. Blant annet ser de det som særdeles 
viktig at auksjonen blir slik at den fjerde 
operatøren i UK (i praksis Hi3G) får nødvendige 
frekvensressurser. 

Den britiske regjeringen har bevilget 1,4 
milliarder NOK for å bedre mobildekningen i 
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grisgrendte strøk. 95 prosent av alle boliger i 
UK har mobildekning. The House of Commons 
Culture, Media and Sport Select Committee 
har anbefalt at dekningskravet i forbindelse 
med 800-lisensene derfor nå bør settes til 98 
prosent.

I UK vil 800-auksjonen bli samordnet med 
en	auksjon	i	2600	MHz-båndet.	I	sitt	siste	
høringsdokument sier teletilsynet Ofcom at 
det er et overordnet mål å sørge for at det blir 
fire nettoperatører og de går langt i å designe 
en frekvensblokk til den fjerde operatøren. 
De åpner også for en liberalisering og snarlig 
reallokering	av	ressursene	i	900-	og	1800	MHz-
båndene.

Ofcom forslår at regjeringens bevilgning til 
bedre mobildekning skal linkes til dekningskrav 
i 800-auksjonen:5

 

“The House of Commons Culture, Media and 
Sport Select Committee also recommended that 
we should impose a coverage obligation of 
98% on one or more of the 800 MHz licences. 
In light of these responses, our further analysis 
of the costs of extending mobile broadband 
coverage in rural areas, and in particular 
the Governments decision to invest 150m in 
a mobile infrastructure programme (MIP) to 
improve mobile coverage in rural areas, we 
believe that it would now be proportionate to 
include a more extensive coverage obligation 
than we previously proposed, in at least one of 
the 800 MHz licences to be awarded through 
the auction.” 

Det er fortsatt usikkert hvordan dette skal 
gjøres i praksis. En måte er å knytte kravet 
om 98 prosent innendørsdekning for 2 Mbit/s 

nedstrøms eller mer til en bestemt operatør som 
da får nyte godt av den offentlige bevilgningen. 
Men Ofcom er i sine egne dokumenter 
temmelig skeptisk til denne løsningen da det 
konkurransemessig veldig sterkt vil favorisere 
en bestemt operatør.

Nederland:
I Nederland er det tre nettoperatører og to 
sterke virtuelle operatører uten eget nett. 
Det er 16,9 millioner mobilabonnement i 
landet. Myndighetene er ikke fornøyd med en 
situasjon med tre nettoperatører og vil reservere 
betydelige ressurser i 800- og 900-båndet 
til nykommere. Nederland utmerker seg med 
mange MVNOs – mobiloperatører uten eget nett. 
Det er 11 av disse hvorav Tele2 Netherlands 
og Ziggo er de to største. Tele2 leier nå nett av 
T-Mobile.

I Nederland blir det en samordnet auksjon 
i oktober 2012 for både 800, 900 og 1800 
MHz-båndene.	Myndighetene	ønsker	å	se	alle	
frekvensressurser samlet, og de ønsker å legge 
til rette for nykommere. Ifølge Global Telecom 
Business har Dutch Economic Ministry slått 
fast at to spektrum-slots (sannsynligvis 2x10 
MHz)	skal	forbeholdes	nykommere	i	markedet.	
Samtidig	skal	en	slot	i	900	MHz-båndet	også	
forbeholdes nykommere. 

Det er to aktuelle nykommere (i dag MVNOs) 
i det nederlandske markedet som kanskje vil 
bygge eget 4G-nett. Det er Tele2 Netherlands 
og Ziggo. I dag leier Tele2 kapasitet i T-Mobiles 
nett, men har ytret ønske om å etablere egne 
nettressurser i landet.

5 Kilde: http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/award-800mhz-2.6ghz/summary)
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Tyskland:
I Tyskland er det 110,3 millioner 
mobilabonnement, noe som gir en 
mobilpenetrasjon på om lag 140 prosent. 
Tyskland er det nest største markedet i Europa 
etter Russland og det største i Vest-Europa målt i 
både abonnement og omsetning. 

I Tyskland fikk bare tre av fire nettoperatører 
nyte	godt	av	frekvensressursene	i	800-MHz-
båndet da de ble auksjonert ut i mai 2010. 
Frekvensauksjonen innbrakte den nette sum av 
30,4 milliarder NOK (4,4 milliarder euro). Det var 
en kombinert auksjon som inneholdt både 800 
MHz-båndet,	1800	MHz-båndet	og	2600	MHz-
båndet. Auksjonen tok 27 dager og endte med 
at Telecom Deutchland, Vodafone og Telefonica 
O2 fikk om lag like store frekvensressurser hver. 
Den fjerde operatøren E-Plus fikk ikke noe av 
den	digitale	dividenden	(800	MHz-båndet)	
der	de	tre	andre	fikk	2x10	MHz	hver	for	1,2	
milliarder euro hver.

Frankrike:
I Frankrike er det tre operatører med eget nett. 
Det gamle televerket France Telecom med sitt 
mobilbrand Orange er klar markedsleder. 

I desember 2011 fordelte de franske 
reguleringsmyndighetene ARCEP 800-lisensene 
via auksjon. Tre av fire nettoperatører fikk 2x10 
MHz	hver.	Disse	var	Orange,	SFR/Vodafone	og	
Bouygues Telecom. Det var en fjerde søker Free 
som ikke nådde fram i auksjonen, men som 
har fått rettigheter til nasjonal roaming med de 
tre andre. Også i Frankrike ble dekning, og da 
spesielt regional dekning, tillagt vekt.

I forkant av frekvenstildelingen signerte 
de tre nettoperatørene en rammeavtale for 
nettverkssamarbeid, inkludert samlokalisering, 
slik at alle aktørene skulle nå målet om 
landsdekkende 3G dekning i løpet av 2013. 

Spania:
Spania avholdt sin frekvensauksjon i juli 2011. 
Auksjonen	 gjaldt	 270	 MHz	 frekvensressurser	 i	
800,	 900	 og	 2600	MHz-båndene	 og	 innbrakte	
totalt 1,65 milliarder Euro. Auksjonen varte i 22 
dager og med 166 budrunder. Totalt fikk 9 av de 
11 som deltok fikk tildelt frekvenser, men de mest 
attraktive frekvensene ble jevnt fordelt mellom de 
tre landsdekkende nettoperatørene Telefonica, 
Vodafone og Orange. 

I	800	MHz-båndet	fikk	de	tre	nettoperatørene	like	
stor	andel	av	frekvensressursene,	dvs	2x10	MHz	
hver,	og	balansen	i	900	og	2600	MHz-båndene	
ble også utjevnet mellom disse tre. I tillegg fikk 
seks mer regionalt forankrede operatører tildelt 
frekvenser	i	2600	MHz-båndet.	
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Fakta Sverige:
Sverige har i 2012 fire betydelige mobile nettverksoper-
atører. Konkurransen i markedet er hard og Sverige har 
utmerket seg med å være tidlig ute med nye tjenester. 4G/
LTE har for eksempel vært bredt tilgjengelig i Sverige i vel 
et år mens Telenor ennå ikke har åpnet i Norge. 

Den dominerende operatøren i Sverige – TeliaSonera – har 
langt svakere markedsandel enn Telenor i Norge på flere 
områder og Sveriges sist ankomne nettoperatør Hi3G (Tre) 
har siden 2003 bygd seg opp til over en million kunder. 
Selskapet har vært først ute med en rekke tjenester og har 
nytt godt av asymmetriske termineringspriser i flere år.  

Vekstkometen mobildata

Målt i veksttjenesten mobilt bredbånd hadde TeliaSon-
era ved utgangen av juni 2011 en markedsandel på 37 
prosent og Telenor hadde i Norge en markedsandel på 
54,7 prosent. Tredje største operatør i Norge er ICE med 12 
prosent markedsandel. Tredje største operatør i Sverige er 
Tele2 med 21,3 prosent. Telenor har selv en markedsandel 
på mobilt bredbånd i Sverige på 23,9 prosent. Selv den 
fjerde største operatøren i Sverige, Hi3G, har 16,1 prosent 
markedsandel. I Norge var Tele2 den fjerde største ved ut-
gangen av juni 2011 med 2,3 prosent.

Ved utgangen av juni i 2011 hadde 1 906 000 svensker 
mobildatabonnement som selvstendig tjeneste. I tillegg 
hadde 2,3 millioner svensker abonnement hvor minst 1GB 
månedlig data inngikk som tillegg til telefoni. 4,2 millioner 
svensker var altså aktive databrukere.  

I Norge var det tilsvarende tallet 640 000 med dedikert 
mobildata-abonnement og 474 000 med datapakke som 
tillegg til telefoni. Samlet 1,1 million.  Med andre ord var 
det i juni 2011 nesten tre ganger så mange svensker som 
nordmenn med slikt abonnement. Og hva mer er: Sven-
skene overfører også mye mer data per kunde i snitt. 

Dette har selvsagt sammenheng med sterkere tjenestein-
novasjon i Sverige der høyhastighets mobilt bredbånd LTE 
ble lansert i betydelige deler av markedet i begynnelsen 
av 2011 mens Telenor i april 2012 ikke har lansert 4G 
LTE-basert bredbånd i Norge. 

Gode vekstvilkår

Den svenske reguleringen har skapt konkurranse og gode 
vekstvilkår. TeliaSonera var først ute i verden med 4G-nett. 

Telenor har nå i snart ett år hatt 4G i Sverige – ikke i Norge. 
Også utbredelsen av smarttelefoner er større i Sverige enn i 
Norge og det er langt flere mobilabonnement per innbyg-
ger i Sverige enn i Norge. 

Noe av det viktigste å merke seg er at Hi3G – den fjerde 
operatøren på det svenske markedet som etablerte seg 
sist - har hatt så gode konkurransevilkår at de har 16,1 
prosent markedsandel på datatrafikk og 9,3 prosent på 
hele trafikkbildet.

Hi3G har utmerket seg med å være tidlig ute. De lanserte 
mobilt bredbånd alt i 2006. I 2008 kom de med kontakt-
kort for mobildata. På deres nett kan i dag 70 prosent av 
svenskene surfe der de bor i opp til 32 Mbit/s. Hi3G run-
det 1 million kunder i 2009. De fikk sin utbyggingslisens i 
2000 og åpnet nettet sitt i 2003.

I Sverige var det skjevregulering av terminering med 
asymmetriske priser til fordel for de mindre operatørene 
helt fram til 30.juni 2007. På det tidspunkt kunne Hi3G 
konstatere at de hadde oppfylt Post- og Telestyrelsens 
dekningskrav og bygd et nett som nådde 8,9 millioner 
svensker. De nøt altså godt av prispreferanser på termin-
ering 7 år etter at de fikk lisensen og 4 år etter at de åpnet 
første delen av sitt nett. Det samme var tilfelle med de to 
andre av TeliaSoneras utfordrere, Tele2 og Vodafone som i 
2005 ble overtatt av Telenor. 

Sluttbrukerpriser i Sverige og Norge

Det nærmeste man kan komme for å si noe om sluttbruk-
erprisene mellom ulike land er å sammenligne inntekt og 
tidsbruk per mobilforbruker, slik at man kan regne ut gjen-
nomsnittlig pris per minutt. 

I tabellen nedenfor har vi satt opp gjennomsnittlig ARPU 
(Average revenue per user) og gjennomsnittlig AMPU (Av-
erage minutes per user) beregnet ut i fra regnskapstallene 
til de tre største mobilaktørene i Sverige og Norge. På bak-
grunn av tallene har vi deretter beregnet gjennomsnittlig 
APPM (Average Price Per Minute = ARPU/AMPU).  Resulta-
tene viser at:

•	 Inntekten	per	mobilforbruker	(ARPU)	er	betydelig		
 høyere i Norge enn i Sverige, nærmere bestemt   
 ca 55 prosent høyere.  

•	 Gjennomsnittsprisen	per	minutt	er	ca 43 prosent  
 høyere i Norge enn i Sverige. 

Tabell 5: Sammenligning sluttbrukerpriser i Norge og Sverige

Sverige Norge

Gjennomsnittlig ARPU (inntekt per forbruker) NOK 173 pr/mnd NOK 272 pr/mnd

Gjennomsnittlig AMPU (tidsbruk per forbruker) 240 min/mnd 262 min/mnd

Gjennomsnittlig APPM (pris per minutt) NOK 0,73 pr/min NOK 1,05 pr/min

Valutakurser: NOK (1,00), SEK (0,83), DKK (1,05) og EUR (7,90) 
Kilde: Q4 2011 regnskapstallene til TeliaSonera, Telenor og Tele2 i Sverige og Norge
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3.3 Noen innspill på veien videre
Hva kan vi lære av denne gjennomgangen av 
de europeiske trekkene sammenlignet med de 
norske? Vi har nedenfor forsøkt å sammenfatte 
en liste med innspill som kan bidra til å bedre 
den norske konkurransesituasjonen:

•		 Frekvensauksjonen	i	år	vil	være	avgjørende	
 for om duopolet skal forsterkes og fortsette, 
 eller om vi skal nå de politiske målene om 
 økt virksom og bærekraftig mobil-
 konkurranse.

•		 Følger	myndighetene	Telenors	ønske	om	
	 2x20MHz	tak	i	auksjonen	vil	det	øke	en	
 skjevfordeling til Telenors fordel og øke deres 
 markedsdominans ytterligere.

•		 Tele2	anbefaler	samme	praksis	som	samtlige	
 land i Europa som har hatt auksjon har fulgt: 
 Like andeler av dekningsfrekvensene i 800- 
 og 900-båndet til minst tre operatører.

•		 Myndighetene	bør	vedta	en	lengre	periode	
 for asymmetriske termineringspriser slik 
 at rammevilkårene for utbyggingen av et 
 tredje landsdekkende mobilnett sikres på lik 
 linje som Telenor og NetCom tidligere har fått 
 termineringsprisfordeler.

•		 Myndighetene	i	Norge	bør	lære	av	England	
 og Sverige og bevilge hele eller deler av 
 auksjonsbeløpet til to formål: Tiltak 
 for redusert sårbarhet og maksimal 
 distriktsdekning for mobilt bredbånd. 

•		 Mobilnettene	er	nødnett	for	folk	flest.	
 En konsekvens av dette bør bli ikke bare 
 milliardbevilgninger til det Tetra-baserte 
 nødnettet, men også offentlig innsats for å 
 bedre mobilnettenes reserve-nødnett-
 funksjon og for å utvikle samspill mellom 
 Nødnettet og mobilnettene spesielt fordi 
 mobilnettene kan overføre store data-
 mengder og Nødnettet ikke.
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Noen frekvensanbefalinger 

Ser vi på fordelingen i de landene rapporten 
tar for seg, hvorav fire land allerede har foretatt 
sin auksjon, og der Storbritannia, Finland og 
Nederland alt har lagt klare føringer, er det 
med henvisning til praksis i nabolandene 
pluss andre land i Europa god dekning for 
myndighetene til å gjøre følgende:

•		 Designe	auksjonen	slik	at	alle	de	tre	
 store nettoperatørene får like mye av 800 
	 MHz-båndet	–	nemlig	2x10	MHz	hver.	Det	
	 betyr	et	tak	på	2x10	MHz	for	hver	operatør.	
 Lik fordeling er nesten et prinsipp i Europa 
 for øvrig. 

•		 Myndighetene	bør	avvise	Telenors	krav	om	
	 tak	på	2x20	MHz	i	800	MHz-båndet,	
 siden dette ensidig bidrar til å styrke den 
 dominerende aktøren i markedet, og fordi 
 dette ikke vil sikre bedre dekning og 
 kapasitet i distriktene enn andre alternativer.

•		 Designe	auksjonen	slik	at	det	er	de	samlede	
 frekvensressurser for mobilnett som 
 blir fordelt. Det betyr at ledige ressurser i 
 900-båndet og 1800-båndet som blir ledige 
 senest fra 2014 blir tatt med sammen med 
 800-båndet. 

•		 Samferdselsdepartementet	kan	med	
 henvisning til Storbritannia og Nederland 
	 alt	i	utgangspunktet	reservere	2x10	MHz	for	
	 nykommere	i	800	MHz-båndet.

•		 Det	bør	settes	konkrete hastighetskrav til 
 de som skal få lisensen. 2 Mbit/s nedstrøms 
 innendørsdekning som alt foreslått er et 
 minimum, og det må presiseres at dette skal 
 gjelde i situasjoner med et realistisk høyt 
 antall samtidige brukere. I de fleste land 
 er det satt et eller annet dekningskrav enten 
 nasjonalt eller regionalt. 
 I Norge mener Tele2 at dekningskravet 
 der folk bor bør settes til 97 prosent. 
 Dersom en operatør tilbyr 100 % dekning 
	 bør	vedkommende	få	+2x5MHz	av	
 900-båndet i forhold til de øvrige. 

•		 Dekningskravet	bør	følges	av	en	
 solid bevilgning etter engelsk modell 
 (forhåndsbevilget i eget program) eller som i 
 Sverige knyttet til auksjonsinntektene.  
 Her bør de tre fullverdige nettoperatørene 
 behandles likt med like dekningskrav og 
 likt bidrag fra staten til distriktsdekningen. 
 Likebehandling ved tildeling av frekvenser 
 og støtte til distriktsdekning er helt 
 avgjørende for en reel konkurranse på like 
 vilkår i mobilmarkedet. Fortrinn for Telenor 
 her vil i første omgang sementere markedet 
 og gjøre det lettest for markedslederen å 
 vokse på bekostning av utfordrene.

•		 Tele2	betalte	i	2011	1,2	milliarder	NOK	
 i nettleie til Telenor og NetCom. Investering 
 i eget nett er derfor eneste farbare vei for å 
 konkurrere effektivt og også oppnå en 
 framtidig kostnadsbase som gjør driften 
 lønnsom. Med dagens nettleieavtaler tilfører 
 Tele2 sine konkurrenter et milliardbeløp 
 som i stedet kunne bli brukt til å bygge 
 eget  mobilnett. 

•		 Myndighetene	bør	følge	svenskenes	
 eksempel og bevilge midler for å utbedre 
 sårbarheten i mobilnettene gjennom å sikre 
 større redundans på framføring via fiber og  
 bedre strømforsyning i mobilnettet - pluss 
 et samspill med mobilnett og nødnett for 
 å sikre datakommunikasjon mobilt også 
 før nødetatene.
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Tele2 bygger et nytt mobilnett i Norge. Her er montør Gøran Kihlman i en av lysmastene på fotballbanen ved Bærum Ishall.

 FOTO: DAN PETTER NEEGA
ARD
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3.1 Menneskene bak tallene
Det er svært enkelt å tallfeste utviklingen i 
mobilmarkedet. De aller, aller fleste aspekter 
ved markedet er registrerbare og målbare 
størrelser. Det tall fra registrerte data 
imidlertid aldri kan fortelle oss, er hva folk 
mener. De forteller oss ikke hva brukerne 
ønsker, prioriterer, savner og er tilfredse 
eller utilfredse med. Hvordan bruker vi 
mobiltelefonen? Hvor viktig er den for oss? 
Hva er viktig for oss når vi kjøper telefonen, 
hvor avhengige oppfatter vi egentlig at vi er 
av den og er vi bekymret for om nettet holder 
i kriser? Og hvordan opplever det norske folk 
dekningssituasjonen?

Vi har spurt et representativt utvalg på 1000 
nordmenn om deres forhold til mobil-
telefonen sin i en landsomfattende 
befolkningsundersøkelse gjennomført av 
Norstat. Noen av spørsmålene stilte vi også i 
2009, og kan dermed se utviklingen i visse 
trender. I denne delen av rapporten 
gjennomgår vi hovedfunnene i befolknings-
undersøkelsen. Nedenfor følger noen 
oppsummerte funn:

DEL 3: 
NORDMENNS 
MOBILHVERDAG

•	 1	av	3	bruker	sosiale	medier	på	 	 	
  mobiltelefonen hver dag

•	 9	av	10	er	helt	avhengige	av	mobiltelefonen	
 i hverdagen

•	 9	av	10	nordmenn	sier	at	pris	er	det	viktigste	
 når de kjøper ny mobiltelefon, mens 8 av 10 
 mener abonnement er viktigst

•	 Pris	og	dekning	er	de	to	viktigste	faktorene	
 for tillit til mobilselskapene

•	 8	av	10	nordmenn	tenker	på	kostnadene	
 når de bruker mobiltelefonen i utlandet

•	 1	av	5	nordmenn	er	ikke	trygge	på	at	
 mobilnettet fungerer i en nødsituasjon i et 
 område det normalt er god dekning

•	 1	av	4	opplever	i	blant	eller	ofte	brudd	i	
 samtale på grunn av dårlig dekning hjemme 
 hos seg selv, mens 1 av 3 opplever det 
 samme utendørs.
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3.2 Hovedfunn befolkningsundersøkelse
Hovedfunn 1: Dramatisk økning i nettsurfing og e-post på mobilen

På spørsmål om hvilke funksjoner vi benytter 
daglig, svarer ni av ti at de sender SMS og 
snakker i telefonen. Det er imidlertid færre 
som oppgir å gjøre begge disse aktivitetene 
nå enn i 2009. Bruken av mobilkameraet går 
også noe ned, mens nettsurfing og sending av 
e-post øker kraftig. I år har vi også spurt om 
bruken av sosiale medier, streaming og GPS/
karttjenester, og vi ser at en tredjedel oppgir 
å benytte sosiale medier på telefon hver 

dag. Det er store forskjeller på bruksmønster 
i de ulike aldersgruppene, blant dem under 
40 år surfer seks av ti på nett hver dag, 
og fem av ti er daglig på sosiale medier. 
Mobilkameraet og karttjenester benyttes like 
mye i alle aldersgrupper, også blant de over 
50. Smarttelefoneiere surfer ikke overraskende 
langt mer på nett enn eiere av tradisjonelle 
mobiltelefoner, mens nedlasting av e-post skjer 
like hyppig på begge telefontyper.

Hovedfunn 2: Vi oppfatter oss selv som avhengige av mobilen

Halvparten av den norske befolkning ser seg 
selv som svært avhengige av mobiltelefonene 
sine. Fire av ti mener de er litt avhengige, mens 
kun ti prosent ikke mener de er avhengige 
i det hele tatt. Tallene er de samme i alle 
aldersgrupper og for begge kjønn. Tre av ti 
mener at de kan klare seg så mye som en dag 
uten telefonen, like mange mener at en til fem 
timer er maks. Sju prosent kan ikke være uten 

mobiltelefonen sin i én time. Viktigst for oss 
er det faktisk å ha mobiltelefonen tilgjengelig 
når vi er hjemme i helgene, mens det er når vi 
driver med en hobby det er minst viktig å ha 
den parat. Kun sju prosent skrur av mobilen om 
natten, en av fem setter den på lydløs, og sju 
av ti lar mobilen være på som normalt. Disse 
tallene har ikke endret seg de siste tre årene.  

Sende/motta sms/mms

Snakke i telefonen

Surfe på internett

Mobilkamera

Sende/motta e-post

Sosiale medier (ny 2012)

Annet (spill, radio)

Musikkspiller

Karttjenester/GPS (ny 2012)

Musikkstreaming (ny2012)

TV-streaming/You tube (ny2012)

Andel som daglig benytter seg av følgende funksjoner 2012/2009

10%

51%
39%

Svært avhenging

Litt avhengig

Ikke avhengig

Avhengighetsgrad av 
mobiltelefonen i hverdagen Jeg klarer meg uten mobiltelefon i...

En dag
1-5 timer
1-6 dager

En uke
Vet ikke

En time ellermindre
En måned eller lengre

29%
26%
17%
8%
8%
7%
5%

Ja, benytter meg 
daglig av funksjonen2012 2009

90%

86%

41%

35%

33%

31%

36%

18%

13%

10%

7%

95%

93%

21%

44%

16%

26%

18
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Hovedfunn 3: Pris er fortsatt det viktigste når vi kjøper ny mobiltelefon

Abonnementet er nest viktigst, slik det også 
var i 2009. I år har vi spurt om viktigheten 
av at det er en smarttelefon, og det er det 
tredje viktigste kriteriet. Hele åtte av ti under 
30 år mener det er viktig at telefonen er en 

smarttelefon. E-posttilgang og nettleser er ikke 
overraskende mye viktigere for folk nå enn det 
var for tre år siden, og kameraet er fremdeles en 
betydningsfull faktor i valget av ny mobiltelefon.

Hvor viktig er det for deg å ha mobiltelefonen tilgjengelig...

Lite viktig

Noe viktig

Svært viktig

Viktig

Meget viktig

I helgene hjemme

52%

42% 40%

22%

16%

På jobben På ferie I sosiale 
sammenhenger

Når du driver 
med en hobby

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Pris

Abonnement

At det er en smarttelefon

Operativsystemet

Mobilkameraet

E-posttilgang

Nettleseren

Design/utseende

Størrelse på mobil

Musikkspilleren

Annet (radio, spill...)

48%          45%

41%      42%

35%           28%

28%     29%

25%    47%

25%     33%

23%   40%

19%   51%

16%  64%

11%   32%

8%  36%

Føgende kriterier er viktige/svært viktige ved kjøp av ny mobiltelefon 

2012 2009

51%            41%

51%              35%

27%     45%

21%   48%

19%  61%

10% 26%

9% 33%

12% 23%

14%25%
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Hovedfunn 4: Tillit avgjøres av pris, dekning, abonnement og kundeservice 

Det har skjedd en holdingsendring de siste 
tre årene hva gjelder kriterier for tillit til 
mobilselskapene. Mens kundeservice, pris, 
produktene og abonnementene var viktigste 
faktorer for tre år siden, er det nå pris og 
dekning som vurderes som mest avgjørende for 
tilliten. Det ble ikke spurt spesielt om dekning 

i 2009 siden fokuset ikke var så stort på denne 
problematikken. «Annet»-kategorien i 2009 
var imidlertid på seks prosent, hvilket indikerer 
at få tenkte særlig over dekning som faktor. 
Kundeservice har også blitt noe mindre viktig i 
løpet av de siste tre årene. 

Hovedfunn 5: Nordmenn tenker kostnader ved utenlandsbruk – men mindre enn før

Åtte av ti tenker på kostnadene når de bruker 
mobiltelefonen i utlandet. Det er ti prosent 
færre enn i 2009. Det er paradoksalt nok de 
med høyest inntekt som tenker mest over hva 

det koster å bruke mobiltelefonen utenlands. 
Imidlertid er det hjemmekostnadene vi i størst 
grad ønsker å redusere; fire av ti mener det er 
viktigst å få ned prisen på innenlandssamtaler. 

Pris

Dekningen

Produktene/Abonnementene

Kundeservice

Annet

29%

28%

24%

39%

16%

28%

4%

6%

28%

Mest avgjørende for min tillit til mobilselskapene

2009

2012

Andel som tenker over kostnadene ved bruk av mobiltelefon i utlandet

2012 2009

Ja, tenker over kostnadene

Nei, tenker ikke over kostnadene

Bruker ikke mobil i utlandet

83%
89%

8%

9%

11%
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Hovedfunn 6: Lav tillit til mobilnettene, operatørene har ansvaret for dekningen

68 prosent av befolkningen oppgir at de er 
trygge på at nettverket holder i et område 
det normalt er god dekning. Det betyr at 1,6 
millioner nordmenn er usikre eller ikke trygge 
på nettverket. 62 prosent legger skylden på 
mobiloperatørene/netteierene når nettet ikke 

holder; en av fem på teletilsynsmyndighetene. 
Befolkningen er klare i talen når det gjelder 
samarbeid mellom mobilselskapene: Ni av ti 
svarer at selskapene bør samarbeide for å sikre 
dekning. Kun tre prosent mener at et samarbeid 
ikke bør være aktuelt. 

Ja

Nei

Vet ikke

Ja

Nei

Vet ikke

Mener følgende priser er viktigst å redusere

38% 29% 26% 7%

Samtaler 
innenlands

Databruk Samtaler til/
fra utlandet

SMS/MMS

90%

7%
3%

Andel som mener mobiloperatørene/
netteierene bør samarbeide for å sikre 
dekning

Andel som er trygge på at mobilnettet 
fungerer i en nødssituasjon (i et 
område det normalt er god dekning)

Andel som mener følgende aktør har 
hovedansvaret for å sikre at mobil-
nettene ikke er ute av drift

68%

11%

21%

Mobiloperatørene/
netteierene

Teletilsynsmyndighetene

Politikerne

Vet ikke

62%

17%

6%

15%
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Hovedfunn 7: Mange opplever forstyrrelser og brudd i mobildekningen, men er tilfredse 
med egen operatørs dekning

Vi er jevnt over fornøyde med dekningen vår 
egen operatør tilbyr. En av fire opplever i blant 
eller ofte brudd i samtale på grunn av dårlig 
dekning hjemme hos seg selv. En av tre opp-

lever det utendørs. Halvparten av oss opplever 
samtaleforstyrrelser utendørs, og fire av ti 
opplever treg nedlasting ute.  

Andel som oppgir å oppleve følgende ved bruk av mobiltelefon hjemme hos seg selv

Tilfredshet med egen mobiloperatørs dekning

Vet ikke

Ofte

I blant

Sjeldent

7%
19%
70%

8%
24%
63%

3%
14%
46%

6%
25%
29%

Brudd i samtale på grunn av 
dårlig dekning

Samtaleforstyrrelser på 
grunn av dårlig dekning

Ikke internettilgang

Treg nedlasting av 
internettsider/e-post

Tilfredshet på en skala fra 1 til 6 der 6 er svært fornøyd og 1 er svært misfornøyd

Veldig tilfreds - 6 

5

4

3

2

Lite tilfreds - 1

23%

48%

19%

6%

2%

1%
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Basestasjon Mobile Norway/Tele2
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I 1992 var det kun 200 000 mobilabon-
nement i Norge. Tallet har i de 20 årene som 
har gått steget til 5,6 millioner abonnement. 
Stadig flere av oss har kastet ut fasttelefonen 
og har nå bare mobiltelefon. Mens vi før 
brukte mobilen hovedsakelig til tale er 
anvendelsen nå langt mer sammensatt. 
Mobilen er blitt uunnværlig i hverdagen for 
de fleste nordmenn. Vi søker sosial kontakt 
via mobilen, vi finner fram via mobilen og 
kommer vi i nød, er det med mobilen vi ber 

om hjelp. Denne avhengigheten stiller nye 
og større krav til sikre mobilnett. Samtidig 
har utviklingen stilt alle mobiloperatører 
overfor nye utfordringer. Framveksten av 
smarttelefoner, nettbrett og USB-modemer 
fører til en eksplosiv økning i datatrafikken 
som stiller høyere krav til kapasitet i nettene 
enn taletrafikken gjorde og gjør. En kraftig 
forsterkende faktor er den belastning i 
nettene alle de nye Appene medfører.

DEL 4: 
MER AVHENGIG 
– MER SÅRBAR
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4.1 Sårbarhet – det bratte mobilåret 2011
2011 ble oppvåkningsåret for operatører og 
myndigheter. I mai ødela en gravemaskin 
på Lillehammer og et tre på Lørenskog to 
fiberkabler, med det resultat at deler av 
landet sto uten mobildekning. Så falt Telenors 
mobilnett ned nesten en hel dag både 10. juni 
og 17. juni grunnet programvarefeil. 

22.juli kom terroraksjonen som avslørte store 
mangler - ikke minst i nødnettet. Høststormen 
Berit som rammet Nord-Norge, og orkanen 
Dagmar som rammet Vestlandet, førte til at flere 
kommuner brått sto uten noen som helst form 
for telekommunikasjon. 

Nedenfor har vi sett på noen av de største 
sårbarhetstruslene knyttet til mobilnettene.   
Selv om det dessverre nok er slik at mobil-
nettene aldri kan sikres 100 prosent er det 
mye som kan gjøres, og mye som kan bli 
bedre. Alle norske mobilbrukere skal være 
trygge på at mobilnettene fungerer så godt som 
mulig, og gode løsninger må komme på plass 
fort og sette mobilbrukernes behov og norsk 
samfunnssikkerhet først.

Klimatrusselen

Vi vet at klimaendringer med mer uvær og storm 
vil bli en realitet. Ekstremvær vil ramme mye 
oftere enn før. Det er samtidig et faktum at det 
finnes mange bosettinger i dette landet som 
henger på en eneste telekabel og en eneste 
strømkabel, og gjennom den går alle mobil- og 
fastoperatørers kommunikasjon. Når også disse 
kablene henger i luften gjennom tett skog er 
disse bosettingene ekstra utsatte. 

Det trengs kun et par hundre dieselaggregat 
for å sikre reservestrøm til mer enn 10 000 
basestasjoner samlet. PT har i sine rapporter 

til Samferdselsdepartementet fremmet forslag 
til å kreve langt flere dieselaggregat, særlig 
på spesielt utsatte basestasjoner. Det er i 
alles interesse, både myndigheter, tilbydere, 
kommuner og fylkeskommuner, at det 
etterstreves å etablere et samarbeid for å møte 
behovet.  

Redundant framføring av samband og strøm til 
særlig utsatte basestasjoner langs kysten og i 
fjellet synes å være eneste fullverdige sikring. 

Dramatisk økning av signalering i nettene 

Det er knyttet en rekke nettutfordringer til 
smarttelefonene og Appenes inntog i tele-
markedet. En av de største utfordringene er 
økt signalering, som i verste fall kan føre til 
overbelastning i mobilnettene.

Signalering i telenettet har vært med oss siden 
vi automatiserte telefonen, og signalering 
ble i sin tid etablert for at man skulle holde 
rede på hvor mobiltelefonene befant seg 
slik at telefonsamtalen kunne rutes til riktig 
basestasjon og flyttes mellom basestasjoner når 
den beveget seg fra et dekningsområde til et 
annet. I tillegg trengte man signalering til selve 
ringefunksjonen. 

En utfordring er at nettoperatørene ikke har 
noen kontroll med hvordan appene skrives/
programmeres, og svært mange av appene 
er ganske aktive og spør om alt fra e-post til 
værmeldinger, om oppdateringer og masse 
annet. Dette medfører økt signaleringstrafikk i 
mobilnettene.  

En annen utfordring er at produsentene av 
smarttelefonene i økende grad utarbeider 
smarte løsninger for å spare batteri, noe 
som også øker signaleringen i mobilnettene 
vesentlig. 
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Økt terrorfare og nettkriminalitet

I forhold til trusselbildet om terror, ble 22. juli 
en vekker. Vi venter fremdeles på rapporter 
vedrørende tekniske brister i forbindelse med 
tragedien, men det har fremkommet at systemer 
for kommunikasjon ikke var tilstrekkelige - fra 
e-post som ikke fungerte til politipatruljer ved 
Utøya som ikke fikk varslet hverandre.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og deres 
digitale spesialenhet NorCert gjennomfører 
kontinuerlige risikoanalyser. På et åpent 
seminar (NUF – MOBIL Agenda) kunne 
deres seniorrådgiver Marie Moe fra NorCert 
konkludere som følger6: 
 

 

•	 Truslene	er	i	sterk	økning

•		 Sårbarheten	knyttet	til	IKT-systemer	øker

•		 Tiltak	for	å	redusere	sårbarheter	utvikles	
 ikke i samme takt som truslene og er i 
 utgangspunktet utilstrekkelige. 

•		 Stadig	flere	mobile	enheter	med	usikrete	data.

Fra 2007 til i år har antall alvorlige saker som 
NorCert har håndtert hver måned økt fra 150 
til 550. Herunder er ikke bare terror, men 
også spionasje, industrispionasje, økonomisk 
kriminalitet og alvorlig datakriminalitet.

4.2 Dekningsproblematikk fremdeles høyaktuelt
Etter mer enn 30 år med automatiske mobilnett 
og stadig utbygging, skulle man kanskje tro at 
dekningsproblematikken ikke lenger er aktuell, 
men det er dessverre ikke tilfellet. Befolknings-
undersøkelsen vår og flere andre undersøkelser 
viser at mange opplever brudd i trafikken i eget 
hjem. Dette er ikke unikt for Norge. På grunn av 
ny bygningsmasse godt skjermet for radiostråler 
utenfra er sannsynligvis en av de største 

utfordringene innendørsdekning i nybygg i de 
største byene. Den andre store utfordringen 
er at nye smarttelefoner ofte fungerer dårlig 
radiomessig i tillegg til at de oppfører seg på 
en slik måte at brukeren kan få inntrykk av at 
det er problemer med nettet – når problemet i 
virkeligheten er smarttelefonene. 

Innendørsdekningen

Moderne arkitektur med utstrakt bruk av 
betong og store vindusarealer med metallfilm 
representerer en stadig større utfordring for 
teleindustrien. De siste årene har det blitt 
avdekket at mobildekningen er svak i flere 
sentrale bydeler i Oslo, og den prognoserte 
befolkningsøkningen i Oslo og flere andre større 
byer betyr etter all sannsynlighet flere moderne 
høybygg med leiligheter som er vanskelige å nå 
med signaler utenfra.

Det må være operatørenes eget ansvar å sørge 
for skikkelig mobildekning i sentrale bydeler 
i landets største byer. Det kan til en viss grad 
løses ved å bygge flere basestasjoner, ved 
å sette inn signalforsterkere inne i byggene 

(repeatere), eller å benytte femtocelle-
teknologi. En femtocelle er i praksis en 
bitteliten basestasjon med en rekkevidde fra 
10 til 25 meter. Men i motsetning til vanlige 
basestasjoner, så kobles den ikke opp til en 
egen leid linje. Femtocellene klarer seg med 
vanlig bredbåndsforbindelse, og gir dedikert 
dekning for den enkelte bruker.

Network Norway var de første til å lansere 
femtocelle-teknologi i det norske bedrifts-
markedet, og trolig vil vi i nær fremtid se dette 
tilbudet også i privatmarkedet. 

6 http://www.umts.no/files/120306-NuF-Mobil-Redigert-MM.pdf
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Distriktsdekningen

Hvor skal lista legges og hvor langt skal 
dekningskravene strekkes? Som britene 
understreker i sine auksjonsforberedelser, er 
det er de som bor og ferdes i utkantene som har 
størst behov. Derfor har også myndighetene gitt 
en rammebevilgning på 1,4 milliarder NOK til 
utbygging av bedre dekning i distriktene. 

Det er distriktshensyn, sårbarhetshensyn og 
samfunnssikkerhet som kan begrunne og bør 
begrunne utbygging ikke bare i områder hvor 
det bor få folk, men også i områder der det ikke 
bor folk, for eksempel hytte- og fjellområder 
og andre områder hvor folk ferdes. Ønsker vi 
en slik dekning kan myndighetene kombinere 

dekningskrav og midler fra 800-auksjonen slik 
som vi har pekt på i del 2, og som vi har sett at 
Sverige og UK legger opp til. 

Det er åpenbart at det må et spleiselag til for å 
lykkes raskt med en slik ambisjon. Kommuner 
og fylkeskommuner deltar allerede i dag 
og sentrale myndigheter kan legge opp til 
insentiver i den kommende auksjonen. For 
en best mulig utnyttelse av disse ressursene 
bør alle nettoperatører inviteres inn i denne 
utbyggingsdugnaden slik at den blir mest mulig 
effektiv for alle parter. 

Jernbanedekning 

Skal flere av oss ta toget i fremtiden vil et 
viktig tiltak være å legge til rette for god 
mobildekning underveis. Jernbaneverket og NSB 
har satt i gang et program med mål om å ha 
god mobildekning både for tale og data på alle 
hovedstrekninger innen 2015. En forutsetning 

for en mest mulig effektiv utnyttelse av de 
ressursene som benyttes til dette formålet bør 
være at alle nettoperatører kan benytte den 
teknologien som implementeres.  

Operatørenes ansvar – staten medansvarlig

Alle mobiloperatørene i Norge med eget nett 
(Telenor, NetCom, Tele2/Network Norway 
og ICE) har et åpenbart ansvar for å betjene 
sine kunder og sikre god dekning og stabile 
forbindelser. Det samme gjelder feilretting ved 
utfall og klimatiske utfordringer. Men også 
myndighetene må bidra.

I Sverige har myndighetene brukt 1,4 
milliarder SEK (1,23 milliarder NOK) på å bedre 
mobilsikkerheten i perioden 2002-2011 i følge 
det svenske Post- og teletilsynet.

Norske myndigheters engasjement har vært 
atskillig mer beskjedent og kanaliseres over de 
såkalte Post 70-midlene. Fram til 2002 var dette 
midler som gikk til Telenor via en spesiell avtale. 
Fra 2002 har midlene vært fordelt til ulike 

operatører. Samlet bevilgning i perioden 2002-
2011 har vært 254,3 millioner NOK.  Korrigert 
for dagens kursnivå blir det ca. 21 prosent av 
den svenske bevilgningen i samme perioden (se 
vedlegg 2).

Operatørene bærer ansvaret for at deres 
egne kunder skal oppleve en sterk og robust 
kommunikasjon. Men ingen kommersielle 
mobiloperatører kan pålegges det totale 
samfunnsansvar for sikker kommunikasjon, 
og det er også en grense for hvor langt 
bedret sikkerhet kan ivaretas med pålegg til 
operatørene. Et samspill mellom offentlige 
myndigheter med offentlige bevilgninger og 
alle større teleoperatører står som et fornuftig 
alternativ.
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Vedlegg 1 Aktører i det norske mobilmarkedet for mobiltelefoni og mobilt bredbånd 2011

Mobil Mobilt bredbånd

Totalt 23 19

ACN Norge AS x
Broadnet Norge AS x
Get AS x
Hello AS x x
Ibidium Norden AS x x
Klepp Energi AS x x
Lebara AS x
Ludo Mobil AS x
Lycamobile Norway Limited x
Lyse as x x
Mobitalk AS x x
NetCom AS x x
Network Norway AS x x
NextGenTel AS x
NextNet AS x
Nordisk Mobiltelefon Norge AS x
Notodden Energi AS x
NTE Marked AS x
Phonect AS x x
Phonero AS x x
TDC AS x x
Tele2 Norge AS x x
Telenor Norge AS x x
Telio Telecom AS x
Telipol AS x x
Ventelo Bedrift AS x x
Ventelo Privat AS x x
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Vedlegg 2: Svenske og norske bevilgninger til telesikkerhet (Kilde Post- og telestyrelsen)

Sverige:

År Totale bevilg-
ninger (tall i 
1000 kr)

Mobile base-
stasjoner

Redundante 
förbindelser

Reservekraft 
(främst mobila 
reservelverk)

Säker el 
(fast reservkraft 
+ analysprojekt)

2011 136 562 44 189 249
2010 138 310 31 373 1 216
2009 126 048 19 221 814
2008 177 422 27 717 17 882
2007 165 361 40 000 23 200 20 082
2006 235 190 110 944 19 683
2005 180 677 68 174 28 629
2004 215 406 85 740 826 768
2003 131 484 42 564
2002 78 543 17 537 1 336
2001 80 030 726
2000 108 806 2 125
1999 249 851 25 062
1998 225 591 16 357
1997 294 506 1 780

1995/1996 254 353 982
1994/1995 144 569 2 100
1993/1994 181 721 4 200

Norge: bevilgninger over post 70 (kilde PT)

(tall i mill. kr) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Telenor 23,2 48,1 54,9 11,3 15,8 19,8 17,2 20,5 21,0
TeliaSonera 4,5 1,1 1,3 1,0 1,3
Ventelo  
Networks

1,4 4,5 3,6 3,0

Andre 0,6 0,3

Totalt 23,2 48,1 54,9 11,3 20,9 22,5 23,0 25,1 25,3
                                                                                                                    

Telenor ble i 2002 tildelt 23,2 mill kr. for gjennomføring av avtalte tiltak. Tildelingen i årene 
2003 og 2004 er ekstraordinære (med henholdsvis 48,1 mill kr. og 54,9 mill kr.) som følge av  
engangsoppgjør gjennom Sluttoverenskomsten mellom Telenor og Samferdselsdepartementet.   
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Vedlegg 3 Kort om Tele2 

Tele2 Norge er heleid av det børsnoterte 
selskapet Tele2 AB. Helt siden Tele2 etablerte 
seg i Norge i 1995 har selskapet vært en 
langsiktig utfordrer til Telenor og etter hvert 
TeliaSonera. Etter at Tele2 Sverige AB kjøpte opp 
Network Norway i oktober 2011 har Tele2s 

norske virksomhet befestet sin posisjon 
som den tredje største aktøren i det norske 
mobilmarkedet, med nesten 1,2 millioner 
kunder. Tele2 i Norge bygger ut landets 
tredje mobilnett som per i dag har 45 prosent 
befolkningsdekning.

Morselskap

Datterselskap

Merkenavn

Tele2
Sverige AB

Tele2
Norge AS

Tele2 OneCall Lebara Network 
Norway

Network
Norway AS

Merkenavnselskapene:
Tele2

• Tilbyr produkter/tjenester til privat/bedriftsmarkedet innen mobiltelefoni og mobilt bredbånd

•	Profilerte	produkter/tjenester	inkluderer:	Familie&Venner, Fastpris og Champion 

•	Ledes	av	Jon-Ivar	Bjørtomt	

•	For	mer	info:	www.tele2.no 

Network Norway

• Tilbyr produkter/tjenester til bedriftsmarkedet innen mobiltelefoni og mobilt bredbånd

•	Profilerte	produkter/tjenester	inkluderer:	Mobil Bedrift og Full Dekning

• Ledes av Tormod Stien

•	For	mer	info:	www.networknorway.no 

One Call

• Tilbyr produkter/tjenester til privatmarkedet innen mobiltelefoni og mobilt bredbånd

•	Profilerte	produkter/tjenester	inkluderer:	Pakkeabonnementene	Grunnpakka, Folkepakka, Full pakke og XXL

• Ledes av Øistein Eriksen 

•	For	mer	info:	www.onecall.no 

Lebara

• Tilbyr produkter/tjenester til privatmarkedet innen mobiltelefoni og telekort

•	Profilerte	produkter/tjenester	inkluderer:	Lebara	Venner	kontantkort,	Fastpris PLUSS og telekortene Global og Africa

• Ledes av Hanne Løvstad 

•	For	mer	info:	www.lebara.no
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Kilder: 
Norge: Post- og teletilsynet (PT)

Sverige: Post- och telestyrelsen (PTS)

Finland: Finnish Communication Regulatory Authority (FICORA)

Danmark: IT- og Telestyrelsen

Storbritannia: Office of Communications (Ofcom)

Frankrike: The French Telecommunications and Posts Regulator (ARCEP)

Tyskland: Regulierungsbehoerde für Telekommunikation und Post Federal	og	Network	Agency	(BNetzA)

Spania: Telecommunications Market Commission (CMT)

Nederland: Independent Post and Telecommunications Authority (OPTA)

Italia: The Communication Regulatory Authority (AGCOM)

Samferdselsdepartementet

European Commision Telecommunication

Body of European Regulators for Electronic Communications

Kommunikationsverket

Hjemmesider selskaper:
www.tele2.com 

www.telenor.com

www.teliasonera.com 

www.orange.com

www.telefonica.com

www.vodafone.com

www.tre.se 

www.tdc.com 

www.elisa.com

www.dna.fi

www.t-mobile.com 

www.tim.it

www.kpn.com

www.o2.co.uk 

www.everythingeverywhere.com 

www.eplus.de 

www.telekom.com 

www.bouyguestelecom.fr 
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Tele2 kan kontaktes på følgende måter:  

Hovedkontor
Telefon: + 47 21 31 90 00
Telefaks: + 47 21 31 91 00

Adresse
Tele2 Norge AS
Innspurten 15
0663 Oslo 

Kundeservice
Telefon, privat: 02000
fra utlandet: +47 21 31 49 51

Telefon, bedrift: 02200
fra utlandet: +47 21 31 49 52

Norge


