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NU MODERNISERAR VI 
SVERIGES VIKTIGASTE NÄT

Näten har aldrig varit viktigare. De är en förutsättning för ett väl fungerande 
digitalt samhälle med mer innovation, mer hållbarhet och mer säkerhet. Den 
nya 5G-tekniken har potential att revolutionera allt från industrin till vården och 
bidra till smartare städer och landsbygd.  

Näten är det som länkar oss samman från norr till 
söder och basen för att människor ska kunna ta 
del av samhällsservice på ett jämlikt sätt och för 
att framgångsrika företag ska kunna utvecklas i 
alla delar av landet. 

I maj 2020 lanserade Telia Sveriges första stora 
publika 5G-nät. Nu fortsätter utbyggnaden med 
att modernisera mobilnätet i hela landet, en 
miljardsatsning som omfattar alla våra drygt  
7 000 basstationer.

Arbetet syftar till att byta ut äldre utrustning 
mot modernare och mer energisnål teknik, och 
kommer att resultera i fördubblad kapacitet 
i 4G-nätet, samtidigt som 5G-nätet rullas ut i 
hela landet. Nya mobilmaster kommer också 
att byggas, framför allt i landets sju skogslän, 
i områden där kapaciteten i dag är låg eller 
där täckning helt saknas. När satsningen är 
genomförd kommer 5G-nätet att – precis som 
4G-nätet – täcka mer än 90 % av Sveriges yta 
och nå över 99 % av befolkningen. 

Moderniseringsarbetet måste göras dagtid, då 
vi klättrar i masterna. Den gamla utrustningen 
behöver släckas ned under en kortare period, för 
att skifta till ny utrustning. ”Det är ett avancerat 
projekt. Ungefär som att byta motor på en Boeing 
under flygning”, säger Staffan Åkesson, teknikchef 
Telia Sverige. 

För att minimera störningar för kunder 
och viktiga samhällsfunktioner under 
moderniseringsarbetet jobbar vi för att minimera 
tiden för skiftet. De flesta kunder har täckning 
från flera mobilsiter och vi kan då säkerställa 
att kunden inte får ett avbrott i tjänsten. 
Utifrån påverkansgrad informerar vi kunder 
och andra viktiga intressenter i god tid innan 
moderniseringen påbörjas i ett område. Läs 
gärna mer om moderniseringen.  

Läs mer:  
https://www.telia.se/privat/om/5g/
natmodernisering

https://www.telia.se/privat/om/5g/natmodernisering
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DIGITALISERING KRÄVER 
MER ÄN ATT BYGGA NYTT 

När allt fler konsumenter och företag börjar använda fiber, 4G och 5G sjunker 
snabbt användningen av äldre generationer nät som kopparnätet, 2G och 3G.  

De gamla näten möter inte dagens krav på 
funktion och säkerhet, och när tillverkare slutar 
att utveckla de gamla teknikerna blir det svårt att 
få tag i utrustning och reservdelar. Att få med alla 
användare till moderna tekniker och fasa ut äldre 
generationer nät är därför en förutsättning för 
utvecklingen av ett digitalt Sverige.  

Hög tid att börja övergången från 2G-  
& 3G-näten

2G och 3G-näten används idag för allt från telefoni 
och bredband till att koppla upp trygghetslarm, 
pumphus, elmätare, betalterminaler, mjölkrobotar 
och nödtelefoner i hissar. För att säkerställa en 
effektiv övergång, utan risk för avbrott i viktiga 
samhällsfunktioner och där alla användare 
får en ny lösning, krävs god framförhållning 
och en bred samverkan. Operatörer behöver 
vara transparenta med sina planer för skiftet, 
återförsäljare av utrustning bör informera kunder 
tydligt ifall produkter inte klarar den nya tekniken, 
organisationer bör undvika att upphandla 
lösningar som är beroende av 2G/3G och olika 
branschorganisationer och myndigheter kan 
hjälpa till att sprida information. 

Telia har påbörjat utfasningen av 3G-nätet och vår 
ambition är att den ska vara klar i slutet av 2023 
medan 2G-nätet planeras att stängas under 2025. 
Övriga operatörer har kommunicerat liknande 
planer. Det är därför hög tid att alla användare 
av näten ser över sina nuvarande lösningar och 
påbörjar skiftet för att undvika avbrott och dra 

maximal nytta av de nya nätens möjligheter. 

Läs mer: 
https://www.telia.se/privat/om/5g/nu-borjar-
utfasningen-av-3g-natet

Alla kan få en lösning när kopparnätet stängs

Telia har arbetat med övergången från 
kopparnätet till lösningar via fiber och mobilnätet 
i över 10 år för att hjälpa kunder till moderna 
och mer driftsäkra lösningar i takt med att 
kopparnätet blir allt äldre, mer sårbart och i 
snabb takt används av allt färre. Lösningar via 
fiber och mobilnätet ger en bättre kapacitet och 
framför allt högre säkerhet. Nu är mer än två 
tredjedelar av nätet stängt och den återstående 
tredjedelen ligger till stor del i tätbebyggda 
områden. Senast år 2026 beräknar vi att hela 
kopparnätet är stängt. 

För att säkerställa en smidig övergång arbetar 
vi enligt en strukturerad process där vi i god 
tid innan stängningar informerar kunder, andra 
operatörer, kommuner, m.fl.  Vi erbjuder särskilda 
lösningar till våra kunder och samverkar även 
med andra leverantörer av lösningar och PTS för 
att säkerställa att ingen lämnas utan möjlighet till 
en ny lösning. 

Läs mer: 
https://blogg.telia.se/digitalasverige/2021/05/25/
alla-kan-erbjudas-en-losning-nar-kopparnatet-
ersatts/
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NYA LÖSNINGAR KRÄVS 
FÖR ETT HELT UPPKOPPLAT 
SVERIGE 2025 

Sverige har en målsättning om att alla bör ha tillgång till snabbt bredband år 2025. 

Vi är många som arbetar för att vi ska 
klara målet. Företag och föreningar bygger 
fiber på landsbygden med stöd av statliga 
bredbandspengar och mobiloperatörer storsatsar 
för att modernisera mobilnäten med kraftfullare 
4G och 5G. Men nuvarande åtgärder räcker inte 
för att nå hela vägen.  

Situationen i Norge liknar mycket den i Sverige, 
bredbandsutbyggnaden har kommit långt men 
den mest utmanande delen på landsbygden 
återstår. I Norge har man därför beslutat att 
komplettera satsningar på stöd till fiber med att 
erbjuda mobiloperatörer rabatt på radiospektrum 
i utbyte mot utbyggnad av snabbt bredband via 
mobilnäten i områden som saknar. Nya lösningar 

via 4G/5G ger tjänster med en stabil kapacitet på 
100 Mbps och kompletterar fiber på vägen till ett 
helt uppkopplat samhälle. 

Under 2023 planerar Post – och telestyrelsen att 
auktionera ut viktiga frekvenser för mobilnäten.
En modell motsvarande den norska skulle i 
Sverige kunna tillföra miljardbelopp till en effektiv 
utbyggnad av snabbt bredband via mobilnäten 
till tiotusentals hushåll och företag som idag 
saknar en anslutning med tillräcklig bandbredd. 

Läs gärna mer: 
https://blogg.telia.se/digitalasverige/2021/05/25/
rabatt-pa-spektrum-kan-ge-fler-snabbt-
bredband/
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