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TeliaSoneras 4G i Estland bäst i Europa  
 
TeliaSoneras dotterbolag EMT i Estland vann den 29 maj 2013 frekvenser i 800 MHz-bandet, som 
möjliggör snabbare 4G-täckning över landsbygden. Två veckor senare är 4G-nätverket redo att 
användas och har dessutom en yttäckning på över 95 %. Den bästa täckningen i Europa.  
 
EMT var 2010 den första operatör i Estland att lansera 4G-nätverk som baserades på LTE-teknologin. Den 
29 maj 2013 vann EMT frekvenser i 800 MHz-bandet i en skönhetstävling, vilket möjliggör snabbare 4G-
täckning över landsbygden och startade en ambitiös utbyggnad av 4G. Den 16 juni, ca 2 veckor senare, var 
utbyggnaden redo och dessutom med en yttäckning på över 95 % av Estland, vilket är den bästa 
yttäckningen i Europa.  
  
 “Det skulle ta åratal att täcka över 95 % av landets yta utan att använda frekvenser i 800 MHz – bandet. 
Genom att säkra upp dessa frekvenser kunde vi göra detta på två veckor”, säger Tommy Ljunggren, 
systemutvecklingschef på TeliaSoneras mobilitetstjänster.  “Vi är stolta över att vara marknadsledande på 
alla våra marknader med att erbjuda 4G för mycket snabbare surf och särskilt över vår yttäckning i Estland”, 
avslutar Tommy Ljunggren.  
 
I april genomförde den estländska myndigheten för teknisk övervakning en mätning av kvaliteten på den 
mobila datatrafiken i storstäder i Estland. Målet var att ge kunderna objektiv information om täckning samt 
hastighet. Mätningen visade att EMTs nätverk hade den oslagbart snabbaste hastigheten av alla trådlösa 
nätverk i Estland. EMTs 4G-tjänster kan användas med modem, surfplattor och smartphones. EMT är 
landets enda operatör som erbjuder 4G för telefoner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com 
besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media. 
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