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Mobiloperatørenes frekvens og 

båndbredde kapasitet

4G/5G 4G 2G/4G 4G 4G 4G 5G

700 800 900 1800 2100 2600 3500

TELIA 20 20 30 50 40 40 100 TDD

TELENOR 20 20 30 60 40 80 120 TDD

ICE 20 20 10 40 40 0 80 TDD

LYSE / Altibox 0 0 0 0 0 0 100 TDD



Det mest «kjente» innendørsanlegget i Norge ☺

Innendørsdekning.. Med 5G, nå og fremover

• 4-5 basestasjoner fra hver 

operatør?

• Titalls kilometer med coax-kabler

• Tusenvis av plugger, kontakter, 

tappere, splittere og combinere..

• Over 800 passive antenner

• Store deler av anlegget bygget 

ETTER at byggene var innflyttet

Med 5G så kan vi IKKE holde på slik lengre...



Hvorfor?

Høykapasitets 4G og 5G endrer hele bildet

• 80% av all mobildatabruk skjer innendørs… Over 60% er ikke

fornøyd med dagens innendørsdekning.

• 5G «spådommer» beskriver opp mot en million tilkoblede 

enheter pr km2

• «Smarte» løsninger krever båndbredde, full dekning og 

redundans
• Dagens frekvenser har ikke nok båndbredde som trengs for å gi den 

nødvendige kapasitet

• Dagens eksisterende innendørsanlegg sliter allerede med 4G
• Båndbredde og praktisk tekniske utfordringer i dagens anlegg

Innendørsdekning.. Med 5G, nå og fremover

Source: 5G-PPP



Hvorfor ikke gjøre som før?



Hvorfor ikke gjøre som før?
Mange ulemper med passive Coax DAS.

• Tykke kabler, kostbart og vanskelig å trekke i moderne bygg.

• Krevende konnektering, meget store krav til nøyaktighet

• Lite fleksibelt og dynamisk med tanke på fremtidige bygningstekniske endringer.

• Krevende og begrensede muligheter for ny teknologi og frekvens samt kapasitetsendringer.

• STORE utfordringer med PIM (Passiv Inter Modulasjon). Selvintegrert radiostøy i systemet 

som påvirker kvalitet på både tale og data kraftig.

• Stor grad av effekttap gir unødvendig høyt strømforbruk

• Generelt lite fremtidsrettet



Den «nye» måten å gjøre det på…
Kort gjennomgang av «historien» rundt innendørsdekning



Aktive fiber/ethernet distribuerte løsninger 

• Mobiloperatørenes basestasjoner 

forsyner Master unit med RF eller 

CPRI signaler

• Master Unit gjør om til 

elektrisk/optiske signaler og mater 

Transport Unit med signaler via 

fiber.

• Transport Unit gir signaler og kraft 

via CAT6A PoE eller fiber til 

Aksesspunkter med RF forsterkere 

med interne eller eksterne antenner 

som sender ut mobilsignaler



Den «Nye» måten å gjøre det på…

Commscope ERA solution



Den «Nye» måten å gjøre det på…

Ericsson 5G Radio DOT



Den «Nye» måten å gjøre det på…

Zinwave Unitivity 5000



Aktive fiber/ethernet distribuerte løsninger 

• Coax DAS med sine “utfordringer” er 

eliminert.

• All kabling kan legges sammen med annen 

IKT infrastruktur.
• Kun fiber/Ethernet og lokal kraft, kan trekkes samtidig med 

fastnett struktur.

• Lavere strømtrekk.
• Radiosignalene genereres helt ute i antenne

• Reduserte kostnader

• Redusert kjølebehov.
• Behov for fri kjøling / AC redusert

• Enklere utvidelsesmuligheter.
• Vesentlig enklere ved bygningsmessige endringer

• Fremtidsrettet og dynamisk
• Muligheter for “intelligent dynamisk kapasitets-allokering”

• Enklere tilpasning til nye frekvenser og teknologier



Aktive fiber/ethernet distribuerte løsninger 

• Meget høy båndbreddekapasitet

• Universale multioperatør aksesspunkter som kan konfigureres med ulike 

radiomoduler for ulike frekvensbånd.

• Anlegg kan designes spesialtilpasset med ulike teknologier, frekvenser og 

kapasiteter i ulike deler innenfor samme bygg.

• All kabling på fiber/CAT X IP = ingen behov for re kabling for nyere og enda 

høyere frekvenser med enda høyere kapasitet og båndbredde inn i fremtiden…



Moderne radioplanverktøy for avanserte beregninger

• OneCo benytter 

avanserte planverktøy.

• iBwave design tool.

• Radiodesign rett inn i 

bygningens BIM modell



Kort gjennomgang av «historien» rundt innendørsdekning



Kort gjennomgang av «historien» rundt innendørsdekning

Takk for meg.

Tommy Johansen

OneCo Mobil


