
Informasjonsmelding 

NYE TELE2 I NORGE – HVEM – HVA OG HVOR  
 
Denne informasjonsmeldingen er først og fremst beregnet på deg som arbeider i presse og 
kringkasting. Her finner du korte fakta om Tele2 i Norge og våre fire merkenavnselskaper i det 
norske telemarkedet. Du finner også kontaktdata til alle i den nye ledelsen.   
 
- Tele2 i Norge er inne i en viktig industriell fase hvor vi bygger et helt nytt mobilnett for å ta opp 
kampen mot Telenor. 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. Når vi nå sender deg denne lille informasjonspakken er det for at du 
lettere og raskere skal kunne skrive eller lage radio/TV om oss når vi er i nyhetsbildet. Og det skal 
vi love å være, og vi skal også være tilgjengelige for pressen. 
 
Med hilsen  
Arild Hustad, adm.dir. Tele2 Norge 
 

 

Kort om Tele2 Norge 
 

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 over 1,1 million kunder. 

Tele2 i Norge bygger ut landets tredje mobilnett som per i dag har 45 prosent befolkningsdekning. 

 

Vi ønsker å gjøre informasjon om «det nye Tele2» lett tilgjengelig og vi presenterer derfor her en 

oversikt over den nye organisasjonsstrukturen, korte fakta om de ulike merkenavnselskapene, og 

hvilke personer i den nye organisasjon som kan bidra med kunnskap og informasjon på hvilke 

områder. 

 

 
 

Merkenavnselskaper 

Datterselskap 

Morselskap 
Tele2 

Sverige AB 

Tele2 
Norge AS 

Tele2 

Network 
Norway AS 

One Call Lebara 
Network 
Norway 



Merkenavnselskapene 
 

 

Tele2 

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

 Profilerte produkter/tjenester inkluderer: Champion og Venner & Familie 

 Ledes av Jon-Ivar Bjørtomt (se «Nøkkelpersoner» for kontaktinformasjon) 

 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 (se «Nøkkelpersoner» for kontaktinformasjon) 

 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 (se «Nøkkelpersoner» for kontaktinformasjon) 

 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 (se «Nøkkelpersoner» for kontaktinformasjon) 

 For mer info: www.lebara.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tele2.no/
http://www.networknorway.no/
http://www.onecall.no/
http://www.lebara.no/


Nøkkelpersoner – hvem er de og hva kan du snakke med dem om? 
I det videre følger en oversikt over ledelsen i Tele2s norske virksomhet med kontaktinformasjon og 

hvem som kan bidra med kunnskap og informasjon på hvilke områder. Nedlastbare bilder av 

nøkkelpersonene finner du på de respektive selskapenes hjemmesider.  

 

Dersom det viser seg vanskelig å komme i kontakt med rett person til rett tid kan følgende 24/7 

telefonnummer ringes for koordinering: +47 41 44 05 95 

 

Arild Hustad – administrerende direktør Tele2 Norge  

Arild Hustad var adm. dir. i Network Norway fra april 2009 frem til høsten 2011 da Network Norway 

og Tele2 ble slått sammen. Han kom til Network Norway fra stillingen som adm. dir. for Telecom 

Management Partner, og har tidligere arbeidet for Telenor, både i Norge, Norden og Afrika, samt for 

British Telecom. Hustad er utdannet siviløkonom og har en LLM i forretningsjus og MBA fra 

Skottland. I løpet av sin karriere har Hustad innehatt lederposisjoner som dekker de fleste 

arbeidsoppgaver hos en teleoperatør. 

 

Du kan snakke med Hustad om:  

 Tele2 Norge og Tele2 Sverige 

 Mobilbransjen 

 Rammevilkår 

 Ledelse 

 Økonomi 

 Marked  

 Mobilnettutbygging 

 

E-post: arild.hustad@networknorway.no  

Mobil: +47 95 24 19 30 

 

 

Jon-Ivar Bjørtomt – direktør Tele2 Privat 

Bjørtomt kom fra stillingen som produktdirektør i Tele2 og leder nå merkevaren Tele2 sin operative 

virksomhet. Bjørtomt startet sin telekarriere i Telegate i 1999 og hadde før han begynte i Tele2 flere 

lederjobber i Ventelo, blant annet som produktdirektør. Bjørtomt er utdannet siviløkonom ved 

Handelshøyskolen BI. 

 

Du kan snakke med Bjørtomt om:  

 Tele2 

 Prisledende produkter/tjenester 

 Forbrukertrender mobilmarkedet 

 Merkevarebygging  

 Distribusjon og salgskanaler  

 

E-post: jon-ivar.bjortomt@tele2.com   

Mobil: +47 41 31 93 85 

mailto:arild.hustad@networknorway.no
mailto:jon-ivar.bjortomt@tele2.com


 

Tormod Stien – direktør Network Norway 

Stien kom til Network Norway i februar 2008 etter 12 år i Telenor, senest som senior prosjektdirektør 

for nye forretningsområder. Stien har innehatt en rekke ulike lederstillinger i Telenor, blant annet 

som produktdirektør for den internasjonale satsingen rundt djuice og divisjonssjef for Mobilt 

Internett i Telenor Mobil. Før han ble direktør for Network Norway var han direktør for 

forretningsutvikling i samme selskap. Stien er utdannet Master of Science/Sivilingeniør ved 

Universitetet i Oslo og i ledelse og markedsføring ved Handelshøyskolen BI. 

 

Du kan snakke med Stien om:  

 Network Norway og Tele2 Business 

 Bedriftsmarkedet for telekom 

 Markedsledende mobile produkter/tjenester for bedriftsmarkedet 

 Mobil innendørsdekning – femtoceller 

 Distribusjon og salgskanaler 

 

E-post: tormod.stien@networknorway.no    

Mobil: +47 90 02 10 21  

 

 

 

 

 

Øistein Eriksen – direktør og gründer One Call 

One Call idéen ble unnfanget på «kjøkkenbenken» hjemme hos Øistein Eriksen. Som selskapets 

gründer har han ledet One Call siden starten i 2004, og i de senere år har One Call vunnet en rekke 

priser for tjenestetilbud, service og kundetilfredshet; Norges Mest Fornøyde Mobilkunder (EPSI; 

2009, 2010 og 2011), Kundeserviceprisen (2010 og 2012), Årets Mobiloperatør (2010) og Norsk 

Kundebarometer – Norges mest fornøyde kunder på tvers av alle bransjer (2011). Eriksen entret 

telekomindustrien i 1993 etter flere år som forsker og deretter leder for ulike private selskaper. 

Øistein Eriksen er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole og har mellomfag offentlig 

administrasjon ved Universitet i Bergen.  

 

Du kan snakke med Eriksen om:  

 One Call 

 Prisledende produkter/tjenester 

 Kostnadseffektivitet og skalaøkonomi 

 Service og kundetilfredshet 

 Forbrukertrender mobilmarkedet 

 Merkevarebygging 

 Distribusjon og salgskanaler  

 

E-post: oe@onecall.no 

Telefon: +47 40 85 85 00 

mailto:tormod.stien@networknorway.no
mailto:oe@onecall.no


 

 

Hanne Løvstad – direktør Lebara 

Løvstad har ledet Lebara siden 2008. Hun har mer enn 20 års erfaring innen mobilbransjen og har 

hatt lederstillinger både i Telenor og NetCom, og har også representert Telenor internasjonalt. Hun 

har særskilt erfaring innen markedsledelse, strategi og oppkjøp/fusjon. Hanne Løvstad er utdannet 

sivilingeniør fra NTNU og har grunnfag i markedsøkonomi fra Handelshøyskolen BI. 

 

Du kan snakke med Løvstad om:  

 Lebara 

 Ringepriser utlandet  

 Kommunikasjonstjenester i det flerkulturelle samfunnet 

 Ledelse i en flerkulturell organisasjon 

 Distribusjon og salgskanaler  

 

E-post: hanne.lovstad@lebara.no 

Mobil: +47 96 70 00 00 

 

 

 

 

 

Geir Løvnes – teknisk direktør (CTO) Tele2 Norge 

Løvnes har vært teknisk direktør i Network Norway siden 2006 og har jobbet innenfor telekom siden 

1989. Han kom fra en stilling som teknisk direktør i NetCom, hvor han blant annet også var 

produktdirektør. Før sin tid i NetCom arbeidet Løvnes ved Televerkets Forskningsinstitutt. Han har en 

mastergrad i telekommunikasjon fra NTNU og en Master of Management fra Handelshøyskolen BI.  

 

Du kan snakke med Løvnes om:  

 Mobilnettutbygging 

 Dekningsproblematikk 

 Tekniske løsninger og praksiser 

 Mobilnettfrekvenser 

 Termineringspriser 

 Teknologisk utvikling og trender 

 

E-post: geir.lovnes@networknorway.no 

Mobil: +47 47 91 11 11  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hanne.lovstad@lebara.no
mailto:geir.lovnes@networknorway.no


 

 

Astrid Kårstad – finansdirektør (CFO) Tele2 Norge 

Kårstad har vært CFO i Network Norway fra november 2009, frem til hun tiltrådte stillingen som CFO 

i Tele2 Norge i forbindelse med Tele2s oppkjøp av Network Norway. Hun har utstrakt leder- og 

styreerfaring fra telekom- og teknologiselskaper, samt innen retail.  Hun har vært CFO i NetCom og i 

Expert-konsernet, og har også innehatt lederstillinger i Telenor og i Skanska.  Kårstad har særskilt 

erfaring innen økonomisk styring i ekspansjonsprosesser, samt innen finans, investor relations, M&A, 

strategi og prosjektledelse.  Hun er utdannet autorisert finansanalytiker (AFA) fra Norges 

Handelshøyskole og siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. 

 

Du kan snakke med Kårstad om: 

 Finansiell utvikling 

 Kvartals- og årsresultater  

 Investeringer 

 Økonomiske drivere i mobilmarkedet 

 

E-post: Astrid.Karstad@networknorway.no    

Telefon: +47 93 09 95 77 

 

 

 

 

Frode Lillebakken – juridisk direktør Tele2 Norge 

Lillebakken har hatt det det regulatoriske og juridiske ansvaret i Tele2 Norge AS siden 2001. I 

perioden 2001-2011 var Lillebakken fast advokat/senioradvokat i advokatfirmaet Kvale. Lillebakken 

har også arbeidet mot EU kommisjonen på vegne av Tele2 AB, og han har hatt koordineringsansvar 

for regulatoriske spørsmål for flere andre land i Tele2 konsernet.  Lillebakken har juridisk 

embetseksamen fra Universitetet i Oslo, og har studert EU rett ved Katholieke Universiteit Leuven i 

Belgia.    

 

Du kan snakke med Lillebakken om: 

 Rammevilkår 

 Lovverk telekombransjen 

 Avtaleverk 

 Plikter og rettigheter operatører og forbrukere 

 

E-post: frode. lillebakken@tele2.com    

Telefon: +47 41 31 90 27 

 

 

mailto:Astrid.Karstad@networknorway.no
mailto:frode.%20lillebakken@tele2.com

