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Telia och Tele2 avvecklar det gemensamt
ägda 3G-nätet
Telia och Tele2 har kommit överens om att avveckla det gemensamt ägda 3G
nätet som ägs och drivs av Svenska UMTS-nät AB (Sunab). Avvecklingen
kommer att ske successivt och vara helt genomförd år 2025. Telias eget 3G
nät kommer inte att påverkas.
Sunab har sedan starten 2001 ansvarat för utveckling och förvaltning av
Telias och Tele2:s gemensamt ägda 3G-nät i Sverige. Som ett naturligt steg i
teknikutvecklingen har Telia och Tele2 nu kommit överens om att inleda
avvecklingen av Sunab-nätet. Sunabs nät har varit mycket viktigt för

digitaliseringen av Sverige men dess betydelse har minskat i takt med
teknikutvecklingen, införandet av 4G och utvecklingen av Telias egna
mobilnät som utsetts till Sveriges bästa i flera år.
– Det här är ingenting som våra kunder kommer att märka av eftersom vi
kommer att flytta över trafiken till andra nät. Det påverkar inte heller vårt
eget 3G-nät, säger Martin Pehrsson, Nätchef på Telia.
Avvecklingen kommer att leda till högre kostnadseffektivitet för Telia.

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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