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Framtidens telenät i SverigeFramtidens telenät i Sverige

• Framtidens fasta nät är fiberbaserade
– Mycket höga överföringshastigheter
– Kommer inte att nå alla hushåll och näringsställen

• Mobilt bredband ger bredband till alla
– Högre hastigheter än dagens ADSL på kopparnätetHögre hastigheter än dagens ADSL på kopparnätet
– Täckning i storleksordning som dagens 2G-nät
– Täckningskravet i 800 MHz-auktionen ger alla hushåll bredband

• Kopparnätet kommer att ha stor betydelse i många år till
– men inte i flerfamiljshusj
– och inte på landsbygden
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Långsiktiga investeringar mot denna målbild

• Televerket/Telia/TeliaSonera har i mer än 150 år systematiskt 
investerat i ny teknik tidigtinvesterat i ny teknik tidigt
– Sverige ligger i topp när det gäller teleinfrastruktur
– Telia investerar flera miljarder per år i Sverige

• Investeringarna styrs till bredbandsinfrastrukturen
– Fiber
– Mobilt bredband
– VDSL2 (60 Mbit/s på kopparnätet)

• De investeringar som görs nu ska fungera i minst 15 år, kanske 
uppemot 50 åruppemot 50 år

• Att nyinvestera och reinvestera i delar av det gamla 
kopparnätet är en återvändsgrändkopparnätet är en återvändsgränd
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Den kopparbaserade tekniken fasas ut

• Bredband blir bastjänsten som bär övriga tjänster, tex telefoni
Gammal analog teknik tas ur drift och då krävs bredband– Gammal analog teknik tas ur drift och då krävs bredband

• De telestationer som inte fiberansluts kommer inte att ha någon 
ll i f tid ätroll i framtidens nät

– Avvecklas så snart som möjligt
– Kunderna migreras till moderna trådlösa lösningar
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Är det en rättighet att ha telefoni ?

PTS: ”I regelverket om elektronisk kommunikation finns en minimirättighet för 
fasta bostäder och företag som har ett rimligt krav på telefoni att få det kravet
tillgodosett.”

• Därför genomförs bara teknikskiftet då Telia kan erbjuda• Därför genomförs bara teknikskiftet då Telia kan erbjuda 
ersättningslösningar

• Telia erbjuder ersättningslösningar till alla kunder såväl privatkunder -Telia erbjuder ersättningslösningar till alla kunder såväl privatkunder 
permanent och fritidsboende, samt till företagskunder

– Alla erbjuds att få utrustningen installerad och provad av tekniker

Ö• Övriga operatörer kontaktar sina kunder
– Dessa kunder erbjuds samma lösning om de kontaktar Telia

• Inga telestationer med bredband berörs• Inga telestationer med bredband berörs
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Teknikskiftet

• Flera åtgärder har vidtagits för att säkra att den nya telefoni-
lösningen fungerar på ett bra sätt och att våra kunder blir nöjdalösningen fungerar på ett bra sätt och att våra kunder blir nöjda. 
– Informationen till kunderna har förtydligats 
– Kunderna erbjuds att prova lösningen utan månadsavgift under en månad 

så att de får möjlighet att testa hur det fungerar*.
– Den tidigare bindningstiden har tagits bort. 
– En tekniker kommer hem till alla kunder även de som har en enkel 

inomhusinstallation och installerar och driftsätter utrustningen.
– Särskild kundtjänst 020-341240 svarar på alla frågor och tar emot 

felanmälningar. 
I f ti fi k å å t li /t k ik kift– Information finns också på telia.se/teknikskifte

– Kunder som berörs av teknikskiftet får information i god tid

*Endast samtalen/surftrafiken debiterasEndast samtalen/surftrafiken debiteras.
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Alla kan fortsätta ringa som vanligt!

• Den moderna telefonlösningen 
består av en adapter utrustad 
med en specialantenn som 
fångar upp mycket svaga 
signaler från mobilnäten. 

D t å llt å tt i ä• Det går alltså att ringa även om 
en vanlig mobiltelefon inte har 
mobiltäckning i bostaden. 

• Till adaptern kopplar kunden sin 
vanliga telefon/telefoner och 
behåller sitt gamlabehåller sitt gamla 
telefonnummer
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