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Sammanfattning 

Det blir allt viktigare med mobiltäckning inomhus samtidigt som byggsektorn 
använder sig av energieffektiva byggmaterial som i större utsträckning dämpar 
radiosignaler. Bland konsumentklagomålen har vi sett en ökning av klagomålen 
rörande täckning och i många fall förväntar man sig täckning även inomhus. 
Konsumenter blir missnöjda när de köper en tjänst som visar sig fungera dåligt, 
inte minst i det egna hemmet. Samtidigt finns det åtgärder som konsumenter 
eller fastighetsägare kan vidta för att säkerställa att det går att ringa ifrån 
fastigheten. Sammantaget finns det ett ökande behov och intresse för lösningar 
som förbättrar inomhustäckningen. 

Idag står mobilnätens utomhusbasstationer för det dominerande bidraget till 
den inomhustäckning som finns. Om radiosignalen från en närliggande 
basstation är tillräckligt stark för att tränga igenom väggar eller fönster, så 
kallad utifrån-och-in-täckning, får slutanvändaren en komplett och fungerande 
mobiltelefonitjänst inomhus. 

När utifrån-och-in-täckning inte är tillräcklig, dvs. mobilsignalen blir för svag 
när den når slutanvändaren som befinner sig inomhus, kan man behöva 
förbättra täckningen inomhus med specifika lösningar. I rapporten beskrivs 
inomhuslösningar med riktantenn, repeater, hemmabasstationer, distribuerade 
antennsystem (DAS), tillståndsfria frekvensband och inomhusbasstationer 
samt trådlösa nätverk (wifi). 

Alla inomhuslösningar har olika fördelar och nackdelar och passar för olika 
scenarior, vissa lösningar passar bättre för enskilda hushåll och andra passar 
bättre för företagskomplex, gallerior eller större flerfamiljshus.
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Begrepp och förkortningar 

basstation Fast radiosändare i ett mobiltelefoninät som har till 
uppgift att upprätthålla kontakten med mobiltelefonerna 
(terminalerna) i nätet. 

2G Andra generationens mobiltelefonisystem, t.ex. GSM. 

3G Tredje generationens mobiltelefonisystem, t.ex. UMTS. 

4G Fjärde generationens mobiltelefonisystem, t.ex. LTE. 

CE Conformité Européenne. De produkter som uppfyller 
EUs säkerhetskrav får en CE-märkning. 

dB Decibel, enhet som ger kvoten av två storheter i 
logaritmisk skala. I denna rapport används enheten bl.a. 
för att redovisa dämpning i fönster och andra 
byggmaterial. 

EDGE Enhanced Data rates for GSM Evolution 

EU Europeiska Unionen

femtocell Lågeffektsbasstation avsedd för hem eller små kontor. 

GSM Global System for Mobile communication. GSM är ett 
2G-mobiltelefonisystem utvecklat för kretskopplad 
trafik, framför allt telefoni. 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. 
Organisation som bl.a. har standardiserat wifi och 
WiMax. 

LTE Long Term Evolution. LTE är den teknik som används i 
radionätet för Evolved Packet System (EPS). LTE svarar 
nästan mot 4G och kallas ofta för 3.9 G. LTE hanterar 
endast paketdata. När LTE uppgraderas till LTE-
Advanced uppfylls kraven för ett 4G-nät. 

nedlänk Radiotrafik som går från basstationen till terminalen. 
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PTS Post- och Telestyrelsen

repeater En elektronisk enhet som tar emot en radiosignal och 
återutsänder samma signal, ofta med en högre effekt 

roaming Inom mobiltelefoni används begreppet då man, oftast 
automatiskt, kopplas om från en teleoperatörs nät till en 
annans. I detta dokument används begreppet även när 
man kopplas om mellan mobilnätet och ett annat 
accessnät, t.ex. ett wifi-nät. 

R&TTE The Radio and Telecommunications Terminal 
Equipment Directive. R&TTE sätter kraven på 
radioutrustning inom EU. 

router En nätverksenhet som kopplar samman flera lokala 
datornätverk och enheter. 

sms Short Message Service

UMTS Universal Mobile Telecommunications System. UMTS är 
ett 3G-system, utvecklat för att hantera både 
kretskopplad och paketdatatrafik. 

upplänk Radiotrafik som går från terminalen till basstationen. 

wifi Wireless fidelity. Wifi är teknik för trådlösa nätverk över 
korta avstånd, t.ex. i hemmet. 

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access, teknik 
för trådlös dataöverföring. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I promemorian PTS åtgärder för ökad mobiltäckning 1, beskrivs elva åtgärder som 
kan leda till förbättrad mobiltäckning. Ett av åtgärdsområdena är Förbättrad 
inomhustäckning inklusive wifi vilket i sin tur har lett till att PTS sommaren 2014 
initierade projektet Inomhustäckning. Projektet består av två delar: dels att i 
samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) möjliggöra 
samverkan mellan bygg- och mobilbransch genom seminarium och möten i 
arbetsgrupper. Den andra delen drivs av PTS och ska resultera i 
konsumentinformation samt en sammanställning av lösningar relaterade till 
inomhustäckning (denna rapport). 

Rapporten beskriver lösningar för såväl täckning från basstationer utomhus, 
utifrån-och-in, samt redogör även för specifika inomhuslösningar. För varje 
lösning som beskrivs i rapporten analyseras telekom-, bygg- samt 
regleringsrelaterade aspekter relaterat till lösningen. Endast de aspekter som är 
relevanta för respektive lösning tas upp.  

Utöver täckning av trådlösa nät har de allra flesta hushåll och företag tillgång 
till fast telefoni och fast bredband. Enligt PTS bredbandskartläggning hade 99 
procent av befolkningen tillgång till trådbundet bredband år 2014. När det 
gäller fast telefoni arbetar PTS för att alla hushåll och företag ska ha god 
tillgång till telefoni. Man har rätt till en fungerande telefonitjänst vilket innebär 
att det ska gå att ringa och nå larmnumret 112. Lagen är teknikneutral, vilket 
innebär att telefonitjänsten kan tillgodoses antingen genom ett fast eller ett 
trådlöst telenät. Lagen tar inte upp mobiltelefoni. Det handlar alltså inte om en 
rätt till mobiltäckning var abonnenten än befinner sig, utan rätten till telefoni 
gäller till en fast punkt där abonnenten är stadigvarande bosatt eller där ett 
företag har sitt fasta verksamhetsställe. Rätten till telefoni gäller heller inte 
fritidshus eller tillfälliga bostäder. Sedan 2008 har PTS upphandlat 17 
telefonilösningar till konsumenter som saknat möjlighet till telefonitjänst.2 
 
Tillgången till fast telefoni och fast bredband påverkar behovet av mobila 
lösningar, och även vilka lösningar som är möjliga. Till exempel är det viktigt 
att konsumenter undersöker att täckningen av mobilnät i fastigheten är 
tillräcklig för behoven, innan abonnemanget för fast telefoni och bredband 
avslutas till förmån för endast mobiltelefoni.  

                                                 
1 PTS åtgärder för ökad mobiltäckning, dnr: 14-7016  
2 Tillgången till telefoni, PTS uppföljningsrapport 2014, PTS-ER-2014:25 
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1.2 Syfte med rapporten 

Syftet med denna rapport är att visa vilka aspekter som konsumenter, 
byggherrar och fastighetsägare bör beakta för att säkerställa att det går att 
använda telefonitjänster ifrån fastigheten, och att sammanställa vanliga 
lösningar för inomhustäckning både när det gäller täckning utifrån-och-in samt 
för täckning via rena inomhuslösningar. Både datatrafik och taltrafik tas i 
beaktande. 

PTS har inhämtat information om olika lösningar genom faktainsamling på 
internet, läsning av externa rapporter om inomhustäckning, samt genom 
informationsutbyte i samband med seminarium och möten med aktörer från 
bygg- och mobilbranscherna som anordnats i samarbete med SP. 

Inventeringen är inte heltäckande utan syftet är att lista de vanligaste 
lösningarna för inomhustäckning idag.  

Det finns många aspekter som inverkar på val av lösning. Aspekter relaterade 
till telekom, byggteknik och reglering analyseras på översiktlig nivå. Aspekter 
som rör ekonomi, affärsmodeller eller dylikt har inte beaktats, även om också 
dessa kan påverka framtidens inomhuslösningar. 

1.3 Utveckling inom telekomområdet 
Huvuddelen av all mobil kommunikation sker idag inomhus. Enligt Ofcoms 
rapport om inomhustäckning 3 sker över 80 % av all mobiltelefoni inomhus 
och siffran förväntas öka till över 90 % i närtid.  

Fler och fler, både företag och privatpersoner, har idag helt gått över till 
mobiltelefoni. Mer än hälften av alla samtal i Sverige görs via mobiltelefoner 
och merparten av all datakommunikation via mobilnät sker inomhus. Enligt 
PTS individundersökning för 2013 förlitar sig 30 % av befolkningen helt på 
mobiltelefoni även i hemmet. Sammantaget innebär detta att det blir allt 
viktigare med mobiltäckning inomhus.  

PTS rapportering av uppdraget att samla in statistik om tillgången till mobila 
kommunikationsnät (2014)4 visar att en majoritet av Sveriges bostäder och 
arbetsställen idag har inomhustäckning från det befintliga mobilnätet utomhus. 
Beräkningarna i rapporten utgår från ett antagande om en ”medeldämpning” 
av radiosignalen genom väggar, fönster och andra byggmaterial. Denna modell 

                                                 
3 2013, “Options for improving In-Building Mobile Coverage” realwireless på uppdrag av Ofcom. Ofcom 
är Storbritanniens regleringsmyndighet inom post och telekommunikation. 
4 2014, ”Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät”, dnr: 15-
1180 
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för att beräkna inomhustäckningen fungerar bra för en statistisk analys, men 
den verkliga täckningen i en viss specifik byggnad beror på en mängd faktorer 
som är svåra att beräkna och förutse. 

Samtidigt som täckning från utomhusnätet successivt förbättras och ger en 
grund till dagens inomhustäckning pågår också en parallell utveckling av 
specifika inomhuslösningar. Med hjälp av specifika lösningar för 
inomhustäckning kan både täckning och kapacitet förbättras i en given 
inomhusmiljö. Dessa lösningar blir alltmer viktiga, som komplement till 
täckningen från utomhusnätet, bland annat på grund av ökande antal 
energieffektiva fastigheter. Energieffektiva fastigheter dämpar ofta 
radiosignaler effektivt vilket medför försämrad, eller i vissa fall avsaknad av, 
inomhustäckning.  

1.4 Utveckling inom byggsektorn 
Nya fastigheter byggs idag energieffektivt efter moderna och miljömässiga 
normer. Även många äldre fastigheter energieffektiviseras vid renovering vilket 
innebär att energisparfönster sätts in och andra isolerande åtgärder utförs. När 
energieffektiva material används i väggar och i fönster försämras radiosignalers 
möjlighet att nå in i fastigheten. Energieffektiva fastigheter kan således leda till 
försämrad inomhustäckning vilket innebär att konsumenters möjlighet att 
använda mobiltelefoni i hemmet och på arbetet minskar. 

Enligt Boverkets5 analys och prognos 2014 så har bostadsbyggandet ökat 
snabbt efter eurokrisen 2011-2012. Under 2014 påbörjades 39 000 bostäder 
och år 2015 påbörjas ca 42 500 bostäder enligt Boverkets prognos. Av dessa 
bostäder beräknas ca tre fjärdedelar vara flerbostadshus och en fjärdedel vara 
småhus. De flesta flerfamiljsbostäder byggs idag enligt nya normer, dvs. med 
mer fokus på energieffektivitet. Enligt EU-krav ska alla nybyggda fastigheter 
vara ”nära-nollenergibyggnader”6 senast den 31 december 2020.  

Det finns flera exempel där det visat sig att inomhustäckningen i nybyggda 
lågenergihus är bristfällig. För att på sikt motverka detta är det viktigt att i ett 
tidigt skede i byggprocessen ta mobiltäckningsfrågor i beaktande.  Eventuellt 
skulle det kunna underlätta om även elektronisk kommunikation inkluderas 
som ett grundläggande krav vid byggnationer av bostäder, på liknande sätt som 
i dag för el, vatten och avlopp. Både operatörer och fastighetsägare har 
framfört synpunkten att det för större nybyggnationsprojekt finns mycket att 
vinna genom tidig dialog och att mobiloperatörerna i tidigt skede får 
information om byggplanerna. 
                                                 
5 Boverketes indikatorer, nummer 3, november 2014 
6 http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivt-byggande/Naranollenergibyggnader/ 
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2 Beskrivning av lösningar för 
inomhustäckning 

2.1 Inledning 
Mobiltäckning kan definieras som tillgång till en viss tjänst inom en 
specificerad geografisk yta, vilket innebär att signalstyrkan på platsen är 
tillräckligt god för att kunna använda tal- eller datatjänster. På många 
mobiltelefoner indikeras signalstyrkan från basstationen i form av staplar på 
displayen.  

Då mobiltelefonin introducerades var näten planerade för utomhusanvändning 
och ämnade för kretskopplade samtal (taltelefoni). Med täckning avsågs då 
främst att kunna ringa i olika områden utomhus. I dag omfattar mobiltelefoni 
både taltjänster och olika typer av datatjänster, och mobilanvändarna befinner 
sig såväl utomhus som inomhus. Nya tjänster samt förändrade användar-
beteenden komplicerar frågan vad gäller mobiltäckning. Ett område kan ha 
täckning för taltelefoni men inte för datatjänster med höga datahastigheter. Det 
kan även vara god täckning utanför en fastighet men sämre täckning inomhus. 

Med taltäckning avses den täckning som krävs för att ringa eller ta emot ett 
samtal via mobiltelefoni, samt upprätthålla en förbindelse med god 
samtalskvalitet. Datatäckning innebär att signalstyrkan är tillräckligt hög för att 
man ska kunna använda datatjänster på platsen. Datatjänster kräver generellt 
högre signalstyrka7 än taltjänster och den datahastighet man kan få på platsen 
är relaterad till den lokala signalstyrkan. Då täckningen blir sämre i ett 
frekvensband kan det hända att terminalen går över till ett annat lägre 
frekvensband med annan teknik. Som exempel kan en terminal som använder 
datatjänster över 4G gå över till 2G när 4G-täckningen blir för dålig. När 
datatjänster används över ett 2G-nät kan det t.ex. indikeras med ett ”E” på 
terminaldisplayen, vilket betyder att tekniken EDGE används. Datahastigheten 
i ett 2G-nät är betydligt lägre än i ett 4G-nät. 

Bra mobiltäckning är ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för datatjänster 
med god kvalitet. Eftersom radiospektrum är en delad resurs kan prestandan 
för den enskilda användaren reduceras när det är hög belastning i nätet, dvs. 
flera användare inom ett begränsat område delar på samma kapacitet. Ett par 
vanliga orsaker till dålig inomhustäckningen listas nedan: 

                                                 
7 Signalstyrka är inte den enda parametern som har betydelse för täckning, rent tekniskt så är det signal-
till-brus-förhållande eller signal-till-interferens förhållandet som påverkar täckningen. 
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- Operatörens närmaste basstation befinner sig långt ifrån fastigheten 
(och slutanvändaren)  

- Fastigheten är byggd av material (inkl. fönster) som dämpar 
radiosignaler signifikant eller har en icke gynnsam geometri, vilket 
innebär att signalstyrkan inomhus blir för låg för en fungerande tjänst. 

Avsnitt 2.2 till avsnitt 2.8 beskriver vanliga lösningar för att skapa eller 
förbättra inomhustäckningen. 

2.2 Utifrån-och-in-täckning 
För att skapa inomhustäckning från det befintliga mobilnätet utomhus, s.k. 
täckning utifrån-och-in, krävs det att radiosignalerna från närmaste basstation 
tar sig genom väggar och/eller fönster utan att dämpas för mycket, se Figur 1. 

 

 

Figur 1 - Radiosignalen dämpas då den passerar genom väggar och fönster 

En majoritet av befolkningen i Sverige kan i dag använda mobiltelefoni i sina 
hem och på sina arbetsplatser genom täckning från det befintliga mobilnätet 
utomhus, dvs. täckning utifrån-och-in8. Detta ger en bra grund för dagens 
inomhustäckning men denna täckning kan behöva kompletteras med andra 
lösningar.  

                                                 
8 PTS 2014, ”Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät”, 
dnr: 15-1180 
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Trots att utomhustäckningen kontinuerligt förbättras finns det utmaningar vad 
gäller täckning utifrån-och-in. I det följande kommer vi att titta närmare på 
några aspekter gällande telekom, bygg respektive reglering. 

Telekomrelaterade aspekter 
Hur bra täckningen blir inomhus beror bland annat på hur stark signalen är 
utanför huset, dvs. på avståndet mellan fastigheten och basstationen. Genom 
att förtäta mobilnäten, dvs. bygga fler basstationer, minskas genomsnitts-
avståndet från en basstation till en fastighet och därmed förbättras 
inomhustäckningen. En annan faktor som påverkar är valet av frekvensband. 
Generellt sett gäller att låga frekvenser dämpas mindre än höga frekvenser, 
både vid utbredning utomhus och genom byggmaterial. Det innebär att en 
basstation konfigurerad med ett lågt frekvensband, på ett givet avstånd från en 
fastighet, generellt ger bättre inomhustäckning än samma basstation 
konfigurerad med ett högt frekvensband. 

Den ökade efterfrågan på kapacitet inomhus kan inte hanteras av enbart 
utifrån-och-in-täckning, utan i många fall kommer en kombination med andra 
specifika lösningar att behövas (se avsnitt 2.3 till 2.8). 

Byggrelaterade aspekter 
Utifrån-och-in-täckningen är starkt beroende av hur mycket signalen dämpas 
av husväggar och fönster. Dämpningen av signalen orsakas av bland annat 
absorption och reflektion. Hur mycket signalen dämpas beror på ett flertal 
faktorer t.ex. typ av material (betong, tegel, trä, gips, glas, metall), 
byggmaterialets tjocklek, radiosignalens infallsvinkel mot huset mm.  

De hus som byggs i Sverige idag är energisnåla, dvs. byggda för att hålla kvar 
värmen inomhus. I och med det stängs ofta radiosignalerna effektivt ute, med 
försämrad inomhustäckning som följd. Det är framför allt införandet av 
energisparfönster som medför en stor försämring när det gäller utifrån-och-in-
täckning. För att behålla värmen inne i byggnaden förses fönster med en 
metallfilm som medför att dämpningen av radiosignaler ökar rejält. Den stora 
förlusten i signalstyrka beror på att en större del av signalen reflekteras. 
Glasforskningsinstitutet, Glafo, har utfört mätningar som visat att dämpningen 
för fönsterglas med metallfilm är ca 30 dB (dvs. ca 0,1 % av radiosignalen 
släpps igenom), och för vanligt fönsterglas är dämpningen ca 2 dB (dvs.ca  
60 % av radiosignalen släpps igenom). 

Förutom metallbeläggningen så påverkar också själva fönsterstrukturen, t.ex. 
aluminiumram runt fönsterbågen, egenskaperna vad gäller både energisparande 
och dämpning av radiosignal. SP planerar att utreda möjliga åtgärder, bl.a. 
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genom att studera dämpningen av radiosignaler i installerade energisparfönster 
och andra byggmaterial. 

I tabell 1 listas värden på dämpning för fönster och betong för tre olika 
frekvenser som idag används för mobiltelefoni. Där konstateras att 
dämpningen i fönster är oberoende av frekvens, medan i betong ökar 
dämpningen med ökande frekvens. Med de värden som ges i tabell 1 gäller att i 
hus med standardfönster är det i huvudsak genom fönstren som 
radiosignalerna når in i huset. I det fallet blir dämpningen nästan oberoende av 
vilken frekvens som används. Om fönstren byts ut till energisparfönster så 
kommer radiosignalen istället att i huvudsak behöva ta sig genom 
betongväggar, där dämpningen ökar med ökad frekvens. Exempelvis dämpar 
ett standardfönster radiosignalen med ca 4 dB, vilket innebär att ca 40 % av 
signalen släpps igenom. Ett energisparfönster å andra sidan dämpar signalen 
med mer än 30 dB, då släpps endast 0,1 % av radiosignalen igenom. En 
betongvägg dämpar radiosignalen ca 10-20 dB, vilket innebär att 1-10 % av 
signalen går igenom väggen. 

Material Dämpning (dB) 
vid 900 MHz 

Dämpning (dB) 
vid 1800 MHz 

Dämpning (dB) 
vid 2100 MHz 

Standardfönster 4,3 4,4 4,4 

Energisparfönster 33,8 33,8 33,8 

Betongvägg 10,1 19,4 22,8 

Tabell 1 - Dämpning för fönster och betong vid tre olika frekvenser. Värdena som ges 
är typvärden som används i vissa designverktyg. 

Ofcom har nyligen publicerat en studie, Building Materials and Propagation 9, om 
signaldämpning utifrån-och-in i byggnader där man sammanställer resultat från 
flera andra studier, men också utför egna mätningar. Mätningarna utfördes i en 
fristående privatbostad, både med och utan energiparfönster och 
aluminiumtäckt isolering. Dämpningen för fem olika frekvenser (88 MHz, 217 
MHz, 698 MHz, 2410 MHz och 5760 MHz) studerades i husets åtta rum.  

Vid mätningarna uppmättes den högsta dämpningen då huset var försett med 
energiparfönster och aluminiumtäckt isolering, vid 5,7 GHz och 45 graders 

                                                 
9 http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/technology-research/2014/building-materials-
propagation/Building_Materials_and_Propagation.pdf 
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infallsvinkel, till 30 dB (medelvärde över de olika rummen), ca 10 dB högre än 
motsvarande mätning utan vare sig energiparfönster eller aluminiumtäckt 
isolering.  

Kommunikationsministeriet i Finland10, föreslår i sin rapport Mobile network 
reception problems in low energy buildings11 att man skulle kunna sätta ett maxvärde 
på tillåtna signalförluster för byggnader. Det är dock viktigt att det i så fall är 
möjligt att uppfylla både kraven på maximala signalförluster och EU-kraven på 
”nära-nollenergibyggnader”. I rapporten redovisas också resultat från en studie 
om energisparfönster som visade att om man tar bort metallbeläggningen från  
10 % av fönsterytan så förbättras signalstyrkan på insidan med 20 dB (100 
gånger) samtidigt som energiförlusterna ökade med endast ca 1-2 %.  

Det bedrivs idag studier för att finna fönsterlösningar där man kan minska 
dämpningen av radiosignalen utan att försämra fastighetens energivärde. Till 
exempel studerar Ericsson hur laser kan användas för att ta bort metallfilmen i 
mönster som ökar genomsläppligheten selektivt för olika radiofrekvenser. 

Regleringsaspekter 
Som regleringsmyndighet har även PTS genom åren påverkat utbyggnaden av 
mobilnäten genom att ställa krav på täckning vid tilldelning av nya 
frekvensband. Som exempel kan nämnas att vid utbyggnaden av 2G-nätet 
(under 1990-talet) sattes krav på att näten skulle täcka större vägar och tätorter 
i landet och under 3G-utbyggnaden sattes ett krav på viss grad av 
befolkningstäckning. De täckningskrav som PTS hittills har ställt har samtliga 
handlat om utomhustäckning. Utbyggnaden har dock också haft positiv effekt 
på inomhustäckningen. När PTS i nära framtid tilldelar nya frekvensband t.ex. 
700-MHz bandet, kan det eventuellt finnas nya möjligheter att förena tillstånd 
med täckningskrav. 

Energisparkrav på nybyggda fastigheter medför ofta att husen blir sämre ur 
mobiltäckningsperspektiv. Det finns idag ingen byggreglering vad gäller 
infrastruktur för inomhustäckning eller dämpning i byggnadsmaterial. 

2.3 Täckning med riktantenn 
Genom att placera en riktantenn, högt och helst med fri sikt, riktad mot en 
basstation kan man förbättra täckningen från en basstation avsevärt. För 
hushåll och verksamhetsställen i utkanten av en operatörs täckningsområde 
                                                 
 

 
11 http://www.lvm.fi/docs/en/2497123_DLFE-22133.pdf 
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kan detta vara ett sätt att skapa lokal täckning inomhus. Antennen tar emot 
signalen från basstationen, leder signalen in i fastigheten, där antennkabeln ofta 
kopplas till en wifi-router med mobilanslutning12 som distribuerar signalen 
vidare via ett wifi-nät inomhus. På samma sätt skickar terminalen data via wifi-
routern, och den yttre riktantennen, tillbaka till mobilbasstationen, se Figur 2. 
För wifi-nät används frekvensband som är undantagna från tillståndsplikt, 
hädanefter kallade tillståndsfria frekvensband. Genom wifi-nätet kan man 
skapa mobilitet i bostaden. 

 

Figur 2 - Riktantennen är placerad högt på huset och kopplad till en wifi-router med 
mobilanslutning. För wifi-nätet används tillståndsfria frekvensband. 

Telekomrelaterade aspekter 
En lösning med en riktantenn kan i dag i första hand användas för att få 
tillgång till datatjänster, exempelvis för enskilda hushåll och framförallt i 
glesbyggd. Det behövs varken tillstånd från PTS eller medgivande från 
operatör för att använda en riktantenn på detta sätt. Lösningen kan därför 
realiseras av konsumenten själv, eventuellt med hjälp av en fackman för 
installationen. Lösningen har även erbjudits av operatörer för att i glesbygd 
tillhandahålla inomhustäckning för datatjänster. 

För att kunna ringa traditionella röstsamtal samt använda sms krävs andra 
lösningar, t.ex. en kombination av riktantenn och utrustning för fast telefoni 
via mobilnätet. Vissa operatörer erbjuder även denna kombination som en 
tjänst till konsumenterna. 

                                                 
12 Wifi-router med mobilanslutning kallas ofta för 3G/4G router. Mer om wifi i avsnitt 2.8 
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2.4 Repeaterlösningar 
Principen för en repeater är att radiosignalen från närmaste basstation tas emot 
via en extern antenn, förstärks i repeatern, och återutsänds för att skapa 
täckning inomhus. På samma sätt tar repeatern emot radiosignaler från 
terminalen, förstärker, samt återutsänder till basstationen, se Figur 3. 

 

Figur 3 - Repeatern tar emot signalen från basstationen, förstärker och återutsänder på 
samma frekvens inomhus. 

Vid kommunikation med terminalen använder repeatern operatörens 
frekvensband. För att använda en repeater krävs därför enligt svensk lag ett 
skriftligt medgivande från operatören. 

Telekomrelaterade aspekter 
Repeatrar finns i olika priskategorier, från enkla repeatrar anpassade för 
enskilda slutkonsumenter till tekniskt avancerade som är anpassade för 
företagslösningar. En repeater som är anpassad för slutkonsumenter stödjer i 
normalfallet endast en operatörs frekvensband. De gemensamma faktorerna 
för alla typer av repeatrar listas nedan. 

 Det är av yttersta vikt att installationen samt inställningar mot 
operatörens nät görs på ett korrekt sätt. Vid en felaktig installation av 
en repeater, vilket användaren av repeatern normalt inte märker, kan 
repeatern påverka mobilnätet negativt. Denna negativa påverkan, så 
kallad störning i nätet, kommer inte bara operatören märka av utan 



Inomhustäckning – sammanställning av lösningar 

 

  

Post- och telestyrelsen 17 
 

även andra kunder i närområdet. Det finns en risk att andra användare i 
närområdet inte kan kontakta 112 vilket kan få allvarliga konsekvenser.  

 Den som installerar en repeater måste ha ett medgivande från den 
operatör (eller de operatörer) vars frekvensband repeatern använder. 
Vid avsaknad av medgivande kan operatören driva ett skadeståndskrav 
mot innehavaren av repeatern. Störningar i mobilnätet på grund av en 
felaktigt installerade repeatrar kan orsaka stora problem för operatören. 

 Repeatern ska vara CE-märkt och i utrustningens förpackning ska det 
dessutom finnas en försäkran om att repeatern uppfyller kraven under 
det så kallade R&TTE-direktivet. 

En repeater av god kvalitet och som är korrekt installerad ger möjlighet till 
förbättrad inomhustäckning för både telefoni- och datatjänster. Innan inköp av 
utrustning är det nödvändigt att kontakta operatören för att få information om 
vilka frekvenser som används för tal och data i området där repeatern ska 
installeras. Det är också viktigt att kontrollera med operatören att den tänkta 
repeatern motsvarar de tekniska krav som ställs för att kunna få ett 
medgivande. 

Byggrelaterade aspekter 
Om man saknar inomhustäckning men har viss täckning utanför huset kan 
man använda sig av repeater för att få mobil inomhustäckning för både data, 
röstsamtal och sms. I fallet med repeatrar är det bra om det är stor dämpning i 
ytterväggarna så att repeatern löper mindre risk att störa mobilnätet.  

Hög dämpning i väggar och dörrar inom bostaden kan medföra att vissa 
utrymmen blir utan täckning.  

Regleringsaspekter 
Att ta en repeater i bruk i en operatörs frekvensband utan skriftligt medgivande 
från mobiloperatören är i Sverige förbjudet enligt lag.  

PTS tillsynsenhet har noterat ett ökande antal ärenden relaterat till repeatrar 
som stör mobilnäten, antingen pga. att repeatrarna i sig inte lever upp till satta 
krav eller att de är installerade på fel sätt. I rapporten Mobile phone repeaters 13 
från R&TTE redovisas att flertalet av de repeatermodeller som finns att köpa 
på marknaden i Europa idag inte uppfyller de fastställda krav som finns för 
repeatrar, och de får därmed inte användas. I rapporten konstateras att dagens 
repeatrar har standardiserats på ett sätt som passar för professionellt 

                                                 
13http://ec.europa.eu/geninfo/query/resultaction.jsp?SMODE=2&ResultCount=10&Collection=Europ
aFull&Collection=EuropaSL&Collection=EuropaPR&ResultMaxDocs=200&qtype=simple&DefaultLG
=en&ResultTemplate=%2Fresult_fr.jsp&page=1&QueryText=mobile+phone+repeaters&y=0&x=0 
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vilket i vissa situationer kan leda till ökad interferens i mobiloperatörens nät. 
Potentiellt kan även tillståndsfria frekvensband användas för femtoceller.  

Femtoceller kan användas för att skapa inomhustäckning, men i Sverige finns 
det idag ingen mobiloperatör som erbjuder sina kunder denna lösning. I vissa 
andra länder t.ex. Storbritannien erbjuder vissa operatörer femtoceller för 
konsumenter, och Kommunikationsministeriet i Finland skriver i en rapport14 
att man ser positivt på en utveckling för femtoceller baserade på LTE-teknik. 

Telekomrelaterade aspekter 
För att installera en femtocell måste man ha en fast bredbandsanslutning där 
man kopplar in femtocellen. Operatören måste också ha funktionalitet för att 
ansluta femtoceller till sitt nät. 

Om operatörens frekvensband används för femtoceller finns det två alternativ. 
Femtocellen kan använda samma frekvenser som i utomhusnätet, vilket dock 
ökar risken för störningar mellan femtocellen och utomhusnätet.  Alternativt 
kan operatören avsätta vissa frekvenser för femtoceller, vilket dock kan 
innebära att operatören tvingas minska bandbredden i utomhusnätet med 
minskad kapacitet som följd. Ett tredje alternativ är att använda tillståndsfria 
frekvensband för femtoceller, i detta fall är det viktigt att terminalen har stöd 
för dessa frekvensband.  

Byggrelaterade aspekter 
Även i fallet med femtoceller gäller att det är bra med hög dämpning i 
ytterväggar och mot grannar, men låg dämpning inom det område som ska 
täckas av femtocellen t.ex. bostaden. 

Regleringsaspekter 
När femtocellen använder operatörens frekvensband krävs det ett medgivande 
från operatören, på samma sätt som vid repeateranvändning (se avsnitt 2.4). 
Alternativt kan tillståndsfria frekvensband användas. Tillståndsfria 
frekvensband regleras i undantagsföreskriften15 och är förknippade med olika 
villkor, t.ex. tillämpning, maxeffekt och typ av användning. Sedan 1 januari 
2015 finns det tillståndsfria frekvenser i 1800 MHz-bandet som är avsedda för 
mobil kommunikation inomhus. 

  

                                                 
14 Kommunikationsministeriet, Finland, 
”Mobile Netowork reception problems in low energy buildings” 
15 http://e-tjanster.pts.se/radio/undantag/ 
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operatörer finns representerade eller en operatörsspecifik lösning där endast en 
operatör är tillgänglig. Operatörerna installerar sin utrustning i anslutning till 
fastigheten och kopplar in sig på det distribuerade antennsystemet. På detta 
sätt kan man täcka stora byggnader på ett effektivt sätt.  

Det finns två varianter på DAS, passivt DAS och aktivt DAS. Skillnaden 
mellan ett aktivt och ett passivt distribuerat antennsystem är att i ett aktivt 
distribuerat antennsystem finns det aktiv utrustning som förstärker signalen 
mellan mobil och basstation, både upp- och nedlänk. Den aktiva utrustningen 
är normalt placerad nära antennerna för att minimera dämpning i framförallt 
kablar. Den fysiska kopplingen mellan den aktiva utrustningen och 
operatörens/operatörernas utrustning kan vara med koaxialkabel, 
nätverkskabel, fiberkabel eller annan media för att överföra signaler. Aktiv 
DAS används till exempel i större byggnader, köpcentra, arenor, biltunnlar och 
tunnelbanor. 

DAS är en vanlig lösning för större kontor och gallerior. Att DAS idag används 
i mindre omfattning i flerfamiljshus beror på att det är en dyr lösning – i 
synnerhet att installera i efterhand. Om man bygger med planering för DAS – 
kabeldragning, placering av utrustning – kan man få ner kostnaderna och 
kanske då även använda DAS för inomhustäckning i flerfamiljehus.  

Att finna kostnadseffektiva lösningar för inomhustäckning i flerfamiljshus som 
också är operatörsneutrala kan vara en utmaning. En lösning skulle kunna vara 
att en s.k. mikrooperatör bygger upp ett rent inomhusnät i ett bostadsområde. 
Nätet kan vara baserat på t.ex. DAS och tillståndsfria frekvensband. 
Mikrooperatören kan ha roamingavtal med en eller flera mobiloperatörer så att 
konsumenter kan använda mikrooperatörens nät. 

Byggrelaterade aspekter 
För att underlätta införandet av DAS bör man i samband med att huset byggs 
förbereda kanalisering för kablar samt plats för placering av utrustning. 

Regleringsaspekter 
DAS kan använda antingen operatörens frekvensband eller tillståndsfria 
frekvensband. 
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2.7 Tillståndsfria frekvensband och 
inomhusbasstationer 

PTS har i syfte att stödja inomhustäckning beslutat att delar av 1800 MHz-
bandet ska vara tillståndsfritt för kommunikation inomhus. Det gällde från 
början endast GSM men har nu utvidgats till att gälla även teknikerna UMTS, 
WiMAx samt LTE. 

Detta ger möjlighet både för befintliga operatörer och för andra aktörer, t.ex. 
en mikrooperatör, att utan särskilt tillstånd erbjuda system avsedda för 
inomhustäckning. En aktör kan på detta sätt etablera exempelvis en 
inomhusbasstation utan några särskilda tillstånd. Dessa frekvensband skulle 
även potentiellt kunna användas till femtoceller för att skapa täckning för 
enskilda hushåll.  

Telekomrelaterade aspekter 
För att kunna använda tillståndsfria frekvensband för detta ändamål krävs att 
terminalerna har stöd för dessa band. 

Byggrelaterade aspekter 
Då tillståndsfria frekvensband ska användas inomhus är det en fördel om det 
är hög dämpning av radiosignalen i väggar mellan grannar för att minimera 
risken för störning. 

Regleringsaspekter 
I Sverige är det PTS som på uppdrag av regering och riksdag, samt i enlighet 
med EU-kommissionsbeslut, beslutar om hur radiospektrumet ska användas i 
Sverige. Även i frekvensband som är tillståndsfritt ställs det krav, t.ex. på 
sändarens maximala uteffekt och att den placeras inomhus. Information om 
vilka regler som gäller finner man i PTS undantagsföreskrifter16. 

  

                                                 
16 http://e-tjanster.pts.se/radio/undantag/ 



Inomhustäc

 

 

Post- och te
 

2.8 

Wifi använ
offentliga p
inkluderar 
trådlösa nä
baseras på 
kopplas til
sedan dela

Figur 6 - W

Tekniken h
standarder
GHz och 5
inomhusan
dock vissa 
effektnivåe
byggas för
noder sam
telekomen

                
17 Institute of 
WiMax. 
18 En wifi-rou

kning – samm

lestyrelsen 

Trådlösa 
nds i stor uts
platser. Wifi
IP-telefoni 

ätverk som f
väletablerad

ll en fast bre
as av flera an

Wifi-router ans
nät som fler

har utveckla
r för wifi-nät
5 GHz. Wif
nvändning m
delar av de 

er och där äv
r att täcka sto

mverkar, denn
ntreprenör. 

                  
Electrical and E

uter med mobila

manställning a

 hemman
sträckning i 
i-standarden
men inte tra
framförallt ä
de standarde
edbandsacce
nvändare, se 

luten till en f
ra användare 

ats parallellt 
t används id

fi-standarden
med låga effe

tillståndsfri
ven utomhu
ora byggnad
na typ av nä

               
Electronics Engi

nslutning anslut

av lösningar 

nätverk (w
hem, på arb

n är i första h
aditionell tel
är anpassad 
er som tagit
esspunkt18. D

Figur 6. 

fast bredband
kan ansluta t

med mobilt
dag främst d
n är framför
fekter och re
ia frekvensb
usanvändnin
der eller ytor
ät byggs ofta

gineers. Organisa

ts via mobilnäte

wifi) 
betsplatser s
hand avsedd
lefoni. Wifi 
för inomhu
s fram av IE

Det generera

dsaccesspunk
till. 

telefoni och 
de tillståndsfr
rallt anpassa
elativt korta 
anden där w

ng är tillåten
r utomhus g
a av en oper

ation som bl.a. h

t. 

 

amt på mån
d för datatjän
är en teknik
sanvändning

EEE17.  En w
de wifi-näte

kt. I huset ska

enligt nuvar
ria frekvensb
d för 
räckvidder. 

wifi får använ
. Wifi-nät ka

genom att m
atör eller en

har standardisera

23 

nga 
änster vilket 
k för 
g. Wifi 
wifi-router 
et kan 

 

apas ett wifi-

rande 
banden 2,4 

Det finns 
nda högre 
an även 

många wifi-
n 

at wifi och 

 



Inomhustäckning – sammanställning av lösningar 

 

  

Post- och telestyrelsen 24 
 

Man kan dela upp wifi-lösningarna i två underkategorier: 

Konsumentkontrollerad wifi: Konsumenten installerar ett eget wifi-nät för 
kommunikation inomhus. Detta är idag en vanlig lösning för en konsument. 

Operatörskontrollerad wifi (carrier wifi): För att särskilja rena 
hemmalösningar från operatörskontrollerade wifi-lösningar har begreppet 
”carrier wifi” introducerats. Exempelvis kan en operatör etablera egna wifi-
accesspunkter (s.k. hotspots) där deras kunder kan roama in vid behov och 
därmed avlasta mobilnätet. En utvidgning av wifi-standarden stöder bl.a. 
roaming mellan mobilnät och wifi-nät vilket kan ge kunderna en utvidgad 
inomhustäckning för mobiltelefonitjänster inom operatörens nät.  

Den tillåtna uteffekten för en wifi-sändare är normalt betydligt lägre än för en 
basstation i ett mobilnät, det innebär att en wifi-sändare har ett mindre 
täckningsområde än en basstation. Det finns dock möjligheter att planera ett 
wifi-nät med flera sändare för att täcka t.ex. en större byggnad, galleria eller 
flygplats. 

Telekomrelaterade aspekter 
Idag är wifi ett bra komplement till mobiltelefoni och kan förbättra täckning 
och kapacitet för många användare. I första hand används wifi idag för 
datatjänster och framförallt i hemmanätverk samt på arbetsplatser. 

Den största utmaningen framöver är att integrera wifi med mobiltelefoni 
-tjänster, dvs. använda wifi som en alternativ access till mobilnätet. När wifi 
och mobiltelefoni kan samverka på ett intelligent sätt kan slutanvändaren 
uppleva en kontinuerlig och komplett tjänst, såväl inomhus som utomhus, 
samt vid förflyttning.  Utvecklingen av en standard för interaktionen mellan 
mobiltelefoni och wifi pågår. En lösning där såväl röstsamtal som sms kan 
hanteras över wifi är att vänta framöver. Vissa tjänsteleverantörer och 
operatörer har redan i dag specifika lösningar som stödjer röstsamtal och sms 
över wifi. 

Byggrelaterade aspekter 
Wifi-nät finns idag i många privatbostäder samt på offentliga platser. För att 
undvika att wifi-nät i grannlägenheter stör varandra är det en fördel med hög 
dämpning i väggar mellan lägenheter, samtidigt som dämpningen inom 
lägenheten är låg. 
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Regleringsaspekter 
I wifi-nät används idag framförallt tillståndsfria frekvenser i 2,4 GHz- och 5 
GHz-bandet. I PTS undantagsföreskrifter anges villkoren för användningen, 
t.ex. är uteffekt och antennförstärkning reglerade. Framöver kan det tillkomma 
ytterligare frekvensband lämpade för wifi. 

2.9 Matchning av inomhuslösningar mot fastighetstyp 
Beroende på användningsområde, krav på kvalitet och typ av tjänster, samt 
ekonomiska möjligheter finns det många lösningar för inomhustäckning. De 
vanligaste lösningarna idag har beskrivits i denna rapport.   

För att välja rätt typ av inomhuslösning är det av stor vikt att ha kravbilden 
klar: vilken typ av fastighet som ska täckas, hur många användare förväntas, 
vilka tjänster kommer att användas, hur fastigheten är byggd, etc. 

Enligt Ofcoms rapport från 2013 skulle man kunna matcha lämpliga 
inomhuslösningar gentemot fastighetstyp. Figur 7 illustrerar schematiskt 
kopplingen mellan inomhuslösning och fastighetstyp. Figuren är förenklad och 
tar inte hänsyn till faktorer som glesbygd jämfört med tätort, hur fastigheten är 
byggd, ekonomiska förutsättningar eller vilka frekvensband som är tillgängliga 
på platsen.

 

Figur 7 - Illustration av lämpliga inomhuslösningar för olika typer av fastigheter
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