
Post- och telestyrelsen

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och 
täckningskrav i 700-bandet

– 11 december, kl. 13.00-14.30 på PTS



Syftet och agenda

• Ge regionala aktörer och andra intressenter av ett 
täckningskrav möjlighet att sätta sig in i PTS förslag till 
täckningskrav…

• …och ge möjlighet att påverka upplägget genom att lämna 
sina synpunkter i ett skriftligt konsultationssvar

• På agendan: 
• generellt om mobiltäckning
• täckningskravet i 700 MHz-bandet
• information om processen framöver 
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Av PTS styrelse beslutade mål med 
tilldelningen

• Det övergripande målet är att tilldela tillstånd i 700 MHz-bandet

• Så stor del som möjligt till ip-baserade tjänster (inkl. röst)

• Tilldelningen ska bidra till att maximera samhällsnyttan över tid

• Tilldelningen ska förbättra mobiltäckningen där människor vistas men 
täckningen är bristfällig

• Utifrån dagens konkurrenssituation prioriteras täckning framför 
konkurrensförbättrande åtgärder

• Mottagning av marksänd digital-tv ska även efter tilldelningen ha relevant 
och adekvat skydd.



Snabbt förändrade konsumentbeteenden

• Tillgång överallt och alltid – elektronisk kommunikation blir 
allt viktigare för oss
• Mobilt bredband ökar dramatiskt, i första hand som dataabonnemang till 

smarta mobiler.

• Vi förbrukar mer och mer data i mobilnäten. 

• Mobiltelefoni ökar på bekostnad av fast telefoni.

• Samhällets beroende av elektronisk kommunikation och tjänster ökar.



Allt större användning av radiofrekvenser

• Många användningar och stor efterfrågan …

• …och i morgon kanske allt är trådlöst.

• Redan i dag är accessen oftast trådlös och med ”sakernas internet” blir 
allt fler prylar, bilar med mera uppkopplade.

• God täckning och hög kapacitet är nödvändigt för att uppfylla alla förväntningar. 



Vad påverkar mobiltäckningen?

• Mobiltäckningen beror på många 
saker – t.ex. hur stark signalen i 
nätet är, hur din telefon fungerar, 
väder och geografi och om du 
befinner dig inom- eller utomhus. 

• Alla täckningskartor är teoretiskt 
beräknade.



Från mobiltelefoni till mobilt bredband

1G
NMT

Telefoni
1980

2G
GSM

Telefoni
1990

3G
UMTS

Telefoni – data
2000

4G
LTE

Data
2010

5G
LTE, wifi,..

Data
2020

data



Signalstyrkan och frekvensbandet påverkar 
täckningen 

För hög datahastighet, krävs högre 
signal/brus än för låg datahastighet.

signal/brus

data, hög data, låg

Låga frekvenser dämpas generellt sett 
mindre än höga frekvenser – och täcker 
därmed större yta.

flåg

fhög



Kapacitet – beror på nätets egenskaper och hur 
många som använder det samtidigt

Antalet samtidiga abonnenter 
som kan få god kapacitet per 
basstation beror bland annat 
på den tillgängliga 
bandbredden i nätet och hur 
mycket data varje abonnent 
använder vid högtrafikerade 
tidpunkter.   



Kapacitet & täckning



Kapacitet & täckning

Tätort – små celler

Landsbygd – stora celler



PTS har täckningskrav i alla låga band

450 MHz-bandet – yttäckning 
80 % av varje län, tal utomhus

900 MHz-bandet – yttäckning 
Bibehålla 2014 års täckning för mobiltelefoni

800 MHz-bandet – befolkning 
Hushåll/företag som saknar bredband 1 Mb/s



Täckningskrav i 800 MHz-bandet
• När utbyggnadskravet är klart har operatören byggt 

eller hyrt in sig på totalt 204 basstationer, detta 
beräknas vara färdigt under 2016. I november 2015 
låg antalet färdiga basstationer på 168 stycken. 

• Basstationerna i täckningskravet täcker en yta på ca 
30 000 Km2, vilket motsvarar nästan 7% av Sveriges 
yta

• Total investering är 300 Mkr
Gröna prickar: 
Driftsatta mobilsajter 

Röda prickar: 
Planerade mobilsajter



Post- och telestyrelsen

Täckningskrav 700 MHz - förslag



Utgångspunkter för det huvudsakliga 
täckningskravet

• Förbättra utomhustäckning för tal och datatjänster där 
konsumenter vistas.

• Yttäckning prioriteras, inte fokus på trådlös internetanslutning 
till fast punkt.

• Områden där det saknas kommersiellt intresse för utbyggnad 
av mobilt bredband.

• Områden där förbättrad täckning ger störst konsumentnytta 
och där investeringar i infrastruktur ger högst samhällsnytta.

• Mätbart och möjligt att följa upp.



Kompletterande del av täckningskravet

• PTS ska kunna peka ut områden i efterhand för att skapa 
täckning som bedöms som viktig ur ett samhällsperspektiv
• Områden som inte kunnat tas omhand av 800 MHz-täckningskravet
• Områden som tidigare haft kommunikationsinfrastruktur
• Områden där nya företag eller hushåll etableras som har rätt till SOT
• Områden som är helt beroende av en infrastruktur och saknar mobil 

sådan

• Områden kan ligga såväl innanför som utanför prioriterade 
ytor



Utformning täckningskrav

• Åtagande att investera visst belopp för att tillhandahålla täckning i 
prioriterade ytor. Täckning genom att etablera nya master.

• Karta över prioriterade ytor presenteras i samband med allmän inbjudan.

• Kostnader för nyetablerade master räknas av från det reserverade 
beloppet.

• Tillståndshavaren får själv välja placering av de nya masterna, vilket 
innebär att endast ett urval av de prioriterade ytorna behöver täckas.

• Täckningskravet ska fördelas över länen enligt en i förväg definierad 
fördelning.



Beräkning av täckningsluckor

• Mobiloperatörernas sammanlagda täckning utgör grunden 
vid analys av den befintliga täckningen. 

• 450 MHz utgör inte underlag
• Tillståndet går ut 2020

• PTS gör antagandet att alla de mastplatser som idag bidrar 
till yttäckning för tal vid tidpunkten för tilldelningen kommer 
att vara utrustade med 4G.



Prioriterade täckningsluckor

• Två olika typer av täckningsluckor
• Prioyta 1 – Saknar tal- och datatäckning (med handhållen terminal)
• Prioyta 2 – Saknar datatäckning (med handhållen terminal)
• Områden utan datatäckning kan inkludera områden som har 

taltäckning

• Prioritering av täckningsluckor: där konsumenter befinner sig
• Prioyta 1 – Väg inom 1 km avstånd eller hushåll, företag eller 

fritidshus i närheten
• Prioyta 2 – Väg inom 1 km avstånd och hushåll, företag eller fritidshus 

i närheten



Täckningsluckor-prioriterade ytor (exempel)

Prioyta 1
(Täckningslucka 
tal- och data)

Prioyta 2
(Täckningslucka 

data)



Krav på utbyggnaden

• Täckningskravet ska i första hand realiseras med hjälp av nya 
master

• Krav för ny täckning – tal och datatjänster (minst 10 Mbit/s)

• Täckningskravet får uppfyllas genom användande av andra 
redan tilldelade likvärdiga frekvensband.

• Det huvudsakliga täckningskravet ska vara uppfyllt senast 
2023, det kompletterande 2025.
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Processen framöver

• Presentation från informationsmötet publiceras 11dec 2015

• Konsultation inleds v52

• Sista svarsdag skriftlig konsultation 4 feb 2016

700-sidan: www.pts.se/700MHz

Kontakt: Anna Beckius, projektledare 08-678 57 65

700MHzbandet@pts.se



Tack!


