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Telia först i Sverige med rikstäckande nät
för sakernas internet – Narrowband IoT
Idag öppnar Telias första och rikstäckande nät, Narrowband Internet of
Things (NB-IoT), för dagens och framtidens uppkopplade saker. Enligt
Internet of Things forecast 2018 kommer det att finnas runt 30 miljarder
uppkopplade saker i världen år 2022 och den globala IoT-marknaden omsätta
nästan 500 miljarder dollar år 2020. Med det nya NB-IoT-nätetskapas helt
nya möjligheter att utveckla tjänster och lösningar för den uppkopplade och
smarta framtiden.
Idag kopplas allt från mobiltelefoner, klockor, bilar, självkörande bussar och

stora samhällskritiska företagslösningar upp via 2G-, 3G- och 4G-teknik. NBIoT har bättre täckning än dagens nät och strömförsörjningen ersätts av
batterier med kapacitet i över tio år. Det gör att uppkopplade enheter nu kan
monteras på platser som tidigare saknade täckning eller var svåra att
underhålla regelbundet, till exempel långt under jord eller i fjällvärlden,
vilket öppnar upp för helt nya lösningar och funktioner.
IoT-lösningar kommer att vara enormt viktiga för det digitaliserade
samhället. Det sparar inte bara pengar och miljö. Det kan rädda liv. Om
olyckan är framme kan man exempelvis via stadens kontrollrum ge
räddningstjänsten fri lejd till olycksplatsen genom att ställa om rödljusen,
stänga av elen till huset vid brand och se vilken vattenpost i närheten som
har bäst tryck. Samtidigt kan boende underrättas via sms och mejl, säger
Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef på Telia.
Det nya IoT-nätet bygger på 4G-nätet vilket gör att det har mycket gott skydd
mot störningar från andra tekniker. Tekniken är framtidssäkrad med global
standard, precis som 2G, 3G och 4G. Nätet har en täckning på mer än 99.9%
av Sveriges befolkning och över 95% av Sveriges yta och kommer att ha en
datahastighet på 200kbps.
- Tillsammans med våra samarbetspartners skapar vi helt nya möjligheter för
det smarta samhället. Vi har precis inlett samarbete med Kraftringen där vi
via NB- IoT samlar in data från fjärrvärme, vatten,-gas och elmätare från
platser där det tidigare inte varit tekniskt eller kostnadsmässigt möjligt. Det
ger energibolagen möjlighet att till exempel snabbt upptäcka vattenläckor
under jord, som annars skulle riskera att fortgå och resultera i både slöseri
med dricksvatten och skador på kringliggande infrastruktur, fortsätter Magnus
Leonhardt.
Det nya NB-IoT-nätet har testats det senaste året på flera ställen i Sverige,
bland annat i Västerås av Mälarenergi och i Lund inom ramen för
innovationsprojektet Future By Lund.

Vi är Telia. Den nya generationens telekomföretag.
Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av
världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala
ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få
tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året

om. För att ge människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi
miljarder på att bygga det digitala samhället, vi bygger Framtidens nät. Vi har
bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare
våra kunder. Läs mer på www.telia.se
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