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PRESSMEDDELANDE 

 

Tele2 och Telenor vinner 5G-frekvenser och 
väljer Ericsson och Nokia som leverantörer för 
den rikstäckande 5G-utrullningen  
 
Stockholm – Idag har Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) och Telenor 
Sverige tillsammans säkrat avgörande spektrum i Post- och telestyrelsens 3,5 GHz-
spektrumauktion. Bolagen har samtidigt slutfört den gemensamma upphandlingen av 
leverantörer och valt Ericsson och Nokia som partners för utrullningen av ett rikstäckande 5G-
radionät. Det nya 5G-nätet innebär att Sverige får ett mobilnät med framtidsäker kapacitet, 
högre hastigheter, bättre täckning och mindre fördröjning för både konsumenter och företag.  
 
Tele2 och Telenor har idag vunnit 100 MHz i Post- och telestyrelsens 3,5 GHz-spektrumauktion. 
I kombination med de frekvenser som vanns i 700 MHz-auktionen 2018, innebär detta att 
bolagen kan inleda den rikstäckande utrullningen av 5G,  samt en avsevärd uppgradering av det 
existerande 4G-nätet. Utrullningen sker genom Tele2s och Telenors gemensamma bolag 
Net4Mobility.  
 
– Jag är väldigt glad över vårt resultat i auktionen och det faktum att vi äntligen kan börja rulla 
ut ett rikstäckande 5G-nät i Sverige. Vårt nya högteknologiska nät kommer innebära stora 
förbättringar för konsumenter och möjliggöra innovation, automation och effektivitet för företag, 
säger Kjell Johnsen, koncern-vd på Tele2.  
 
– Detta är ett stort steg framåt för 5G-utbyggnaden i Sverige. Vi är väldigt glada över att nu ha 
det frekvensutrymme som behövs för att på allvar kunna påbörja utrullningen av 5G på bred 
front. Vi har redan lanserat 5G i landets storstäder och målet är att täcka minst 99 procent av 
befolkningen med riktigt 5G inom tre år, säger Kaaren Hilsen, vd på Telenor Sverige. 
 
Tele2s 5G-leverantörer 
I samband med auktionen har Tele2 och Telenor även slutfört upphandlingen av leverantörer för 
radionätet och har valt Ericsson och Nokia som partners för den rikstäckande utrullningen. Tele2 
har sedan tidigare valt Nokia som partner för bolagets centrala corenät i både Sverige och 
Baltikum. Drift och övervakning av Tele2s svenska 5G-nät kommer att ske i Sverige.  
 
Sverige framtidssäkras med rikstäckande 5G och uppgraderat 4G  
Förra året lanserade Tele2 Sveriges första 5G-nät, som nu har rullats ut i mer än trettio städer. 
Fortfarande idag är Tele2 och Telenor ensamma om att kunna erbjuda konsumenter 5G på 
riktigt, med riktiga 5G-hastigheter. Nu när 5G-frekvenser har säkrats kan den rikstäckande 
utrullningen inledas. Precis som Tele2s och Telenors gemensamma nät var först i Sverige med 
rikstäckande 4G, är ambitionen nu att tillhandahålla Sveriges första rikstäckande 5G-nät.  
 
– Tillsammans med Telenor genomför vi en miljardinvestering i det största nätprojektet 
någonsin i Sverige. Nuvarande basstationer kommer att uppgraderas, samtidigt som vi bygger 
tusentals nya över hela Sverige. Högre hastigheter, lägre svarstider och ökad kapacitet kommer 

http://www.tele2.com/


Tele2 AB 
Skeppsbron 18 
P.O Box 2094 
SE-103 13 Stockholm, Sweden 
Telephone +46 8 5620 0060 
Fax: +46 8 5620 0040 
www.tele2.com  
 
2021-01-19 

   
 

möjliggöra ett uppkopplat samhälle på en helt ny nivå. Vi kommer helt enkelt att framtidssäkra 
Sverige, säger Yogesh Malik, CTIO på Tele2.  
 
Som en del i 5G-utrullningen kommer även 4G-nätet få en stor uppgradering, vilket medför upp 
till 200 procent högre hastigheter och bättre täckning över hela landet.  
 
Om auktionen 
Tele2 och Telenor vann idag 100 MHz fram till den 31 december 2045, i Post- och telestyrelsens 
3,5 GHz-spektrumauktion, till en summa av 665,5 miljoner kronor. För mer information om 
auktionen, besök www.pts.se.   
 
Om Net4Mobility 
2009 bildade Tele2 och Telenor det gemensamma bolaget Net4Mobility för att tillsammans 
bygga och drifta ett nationellt 2G- och 4G-nät. Tack vare samarbetet var bolagen först i Sverige 
med ett rikstäckande 4G-nät som idag täcker 90 procent av Sveriges yta och över 99,9 procent 
av Sveriges befolkning. Under kommande år kommer Tele2 och Telenor bygga ett ledande och 
rikstäckande 5G-nät som en del av Net4Mobility. 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00 
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tel: +46 73 439 25 40 
 
 
 

 
Tele2s vision är att bli the smartest telco in the world, creating a society of unlimited possibilities. Ända 
sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag 
möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala 
IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade 
erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2019 omsatte bolaget 28 miljarder 
kronor, med en underliggande EBITDAaL på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella 
definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.  
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