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Tele2 lanserar 5G i Borlänge  
 
Sedan Tele2 var först ut med att lansera 5G i Sverige är bolaget fortfarande den enda 
operatören som erbjuder uppkoppling med riktiga 5G-hastigheter. Utrullningen av Tele2s 5G 
sker successivt och nu har turen kommit till Borlänge. I centrala Borlänge kan alla Tele2-
kunder med ett Obegränsad-abonnemang och en 5G-kompatibel telefon använda Tele2s 5G-
nät utan extra kostnad. Dessutom har 4G-nätet fått en ordentlig uppgradering.  
 
Den 24 maj 2020 var Tele2 först ut med att lansera nästa generations mobilnät i Sverige. Som 
enda operatör erbjuder Tele2 sedan dess Sveriges enda nät med riktiga 5G-hastigheter, i 
enlighet med global 5G-standard. Lanseringen var startskottet för den nationella utrullningen av 
5G som innebär att nya master byggs och att äldre master runt om i landet successivt 
uppgraderas med 5G-tekniken. Nu i veckan har utrullningen nått centrala Borlänge och alla 
Tele2-kunder med ett Obgränsad-abonnemang och en 5G-kompatibel telefon från Samsung, 
Xiaomi, Sony och Huawei, kan använda Tele2s 5G-nät utan extra kostnad.  
 
 
– 5G möjliggör snabbare nät, fler uppkopplade enheter och lägre svarstider. Det möjliggör 
smartare samhällen och företag, såväl som bättre upplevelser för privatkunder. 5G är helt enkelt 
framtidens teknik, som nu har nått Borlänge, säger Björn Lindberg, nätexpert på Tele2.  
 
I samband med utrullningen av 5G uppgraderar Tele2 dessutom kapaciteten i 4G-nätet. Det ger 
bättre täckning och högre hastigheter även för de som inte har 5G-kompitabla mobiltelefoner 
än. Uppgraderingen gör det befintliga 4G-nätet 50-200 procent snabbare.  
 
–  Medan vi bygger ut 5G passar vi även på att uppgradera våra 4G-basstationer med ny teknik 
och utökad bandbredd. För de som inte hunnit hoppa på 5G-tåget än innebär detta en väsentlig 
uppgradering. Det är det största och mest omfattande infrastrukturprojektet vi någonsin tagit 
oss för, säger Björn Lindberg.  
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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.  
 


