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Stock
kholm bästa
b
brredband
dskomm
munen
Stockh
holm hamn
nar i topp när de stö
örsta sven
nska, nors
ska och da
anska
kommu
unernas arbete
a
med
d bredban
nd utvärde
eras och ra
ankas.
a
etaget Nexiia som på uppdrag av operatörren Telenor gått igenom de
Det är analysföre
43 störrsta skandinaviska ko
ommunerna och unde
ersökt i vilkken utsträc
ckning de
erbjude
er e-tjänste
er och unde
erlättar byg
ggandet avv nödvändig IT-infrasstruktur. En
n rad
parame
etrar har vä
ägts samm
man och billdar ett index. Bäst av de svens
ska kommu
unerna
är Stocckholm, följjt av Linköping och Borås.
B
mmunerna spelar sto
or roll för brredbandsu
utbyggnade
en och fram
mgångsrika
a
– Kom
kom
mmuner läg
gger mycke
et kraft på att säkersttälla sama
arbete och
anssvarsfördelning mella
an olika akttörer så so
om nätägarre och operatörer. Ma
an har
en g
genomtänk
kt och strattegisk hålln
ning gente
emot infrastrukturen. Men studie
en
visa
ar också attt det skiljer sig myckket mellan olika
o
komm
muner och här finns det
d
myccket att lära
a av Stockkholm, säg
ger Lars-Åke Norling
g, vd på Te
elenor Sverige.
n omfattar kommuner med 35 procent
p
av befolkning
gen i Sverige, Norge och
Studien
Danma
ark. De sve
enska kommuner som
m ingår är Borås, Göteborg, Jönköping,
Linköpiing, Lund, Malmö, No
orrköping, Stockholm
m, Umeå, Uppsala,
U
V
Västerås
occh
Örebro
o. Jämfört med
m våra nordiska
n
grrannländerr hamnar Stockholm
S
också i top
ppen,
endast slagen avv norska Assker, som är
ä en grannkommun till Oslo.
ä naturligtvvis både glada och stolta över utmärkelse
u
en. Tillgång
g till snabb
bt
– Vi är
bred
dband är viktigt
v
för alla de kuns
skapsinten
nsiva företa
ag och män
nniskor som finns
och verkar i Stockholm.
S
Det är ett av skälen att staden långsiktigtt satsat på
å att
blera Stockkholm som
m en IT-stad
d i världsklass, bland
d annat genom att byygga ut
etab
ett o
operatörso
oberoende fibernät, säger
s
ordfföranden i Stockholms stads
Kom
mmunstyrrelse finan
nsborgarrå
ådet Sten Nordin (M
M).
d under Do
okument på www.pre
ess.telenorr.se
Rapporrten går attt ladda ned
Topp 5 i Sverige:
1. Stockholm
S
m
2. Linköping / Borås
V
3. Västerås
4. Umeå
g
5. Norrköping

Topp 5 i No
orden:
1. Aske
er
2. Stockkholm
3. Kristiiansand
4. Linkö
öping / Borrås
5. Bergen

Journalister når Pre
esstjänsten på 08-41 00
0 75 55 ellerr press@tele
enor.com
Om Telenor
Telenor Svverige är en helh
hetsleverantör a
av telekommuniikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkniing. I
Telenor Svverige ingår äve
en Bredbandsbo
olaget, Glocalne
et och Canal Dig
gital Kabel-TV. Tillsammans
T
ha
ar de över 2 miljo
oner
abonnente
er, en årsomsätttning på 11 950 miljoner kronorr (2011) och cirkka 2200 anställd
da. Läs mer på: www.telenor.se
e
oncernen är en internationell
i
levverantör av kom
mmunikationstjä
änster inom tele--, data- och med
dia. Utöver
Telenor-ko
mobilverkssamhet på 11 marknader
m
i Nord
den, Central- oc
ch Östeuropa sa
amt Asien har ko
oncernen 37,5 procents
p
ägaran
ndel i
VimpelCom
m Ltd. med verk
ksamhet på 18 m
marknader. Tele
enor-koncernen
n är en av världe
ens största mob
biloperatörer me
ed 140
miljoner mobilabonneman
ng i sina konsoliderade verksam
mheter (Q1 2012
2), en årsomsätttning på 99 miljjarder norska krronor
h cirka 30 000 anställda. Teleno
or är noterat på Oslo Børs (TEL
L). Läs mer på www.telenor.co
w
m
(2011) och
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