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Sammanfattning 
 
I detta examensarbete undersöks hur nya byggmaterial dämpar radiosignaler samt vilken 
miljöpåverkan eventuella signalförbättrande lösningar kan ha.  
 
Miljömedvetenhet och hållbara tekniska lösningar är måsten då planering av nya byggnader 
görs. Detta sätter stor press på byggföretagen som har stora krav på sig att tänka 
energieffektivitet och långsiktighet.  
 
Nya material och byggtekniker syftar till att reducera den mängd energi som krävs för 
uppvärmning av bostäder. En konsekvens av detta är att radiosignalerna dämpas och att de 
boende inte har en fullgod mottagning på sina mobiltelefoner inomhus.  
 
För att komma runt mottagningsproblematiken öppnas ett fönster alternativt balkongdörren för 
att få acceptabel mottagning. De energiförluster som uppstår på grund av vädring är en viktig 
parameter att ta i beaktande. En minskning skulle kunna vara ett incitament för en 
fastighetsägare att vilja satsa på mottagningsförbättrande åtgärder. 
 
För att bättre få en förståelse för problemen gjordes mätningar på nybyggda hus som ansågs 
representativa. Resultaten av mätningarna användes senare i matematiska modeller för att 
analysera och för att skapa förståelse för problemet. Resultatet visar tydlig att den gamla 
schablonen för förlust på 15 dB inte funkar på nya energieffektiva fastigheter. I rapporten förslås 
därför ett nytt värde på 23 dB som analysen av det insamlade datat visar. Yttäckningsmodeller  
gjorda med det nya värdet visat på en minskning av täckningsområdet från basstationen.  
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Abstract 
 
The goal of this thesis is to examine the attenuation of new building materials on radio signals 
and the environmental effects that any signal improving solution might have. 
 
Environmental awareness and sustainable solutions are key issues when planning new 
buildings. Energy conservation and planning for the future puts pressure on companies to 
rethink the way they plan and construct new buildings. 
 
New materials and new techniques are required to reduce the amount of energy it takes to heat 
our buildings. One unfortunate drawback is the attenuation these new materials have on radio 
signals. This creates problems for the tenants as they are no longer able to use their mobile 
telephones indoors.  
 
To get around that problem a windows or door to the balcony is opened to get an acceptable 
reception. The energy losses that occur as a result are important to consider. A decrease in these 
energy losses might serve as an incentive for real estate owners to invest in signal improving 
solutions for their buildings. 
 
To get a better understanding of the problem, tests were performed in buildings that incorporate 
these new materials and techniques. The results of these tests were then used in mathematical 
models to analyze and to get a better understand the size of the problem. The results show a 
significant difference when compared to values used in previous calculations where 15dB was 
seen as a reasonable. This report suggest that the old value is changed to 23dB as seen in the 
analysis of the data collected. When this new value is used in the surface coverage models, the 
decrease in cell coverage from the base station becomes evident.  
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1 Introduktion  
 
I denna rapport görs en studie av de problem som uppstår i nybyggda bostadsområden där 
energieffektiva byggmaterial samt tätheten mellan fastigheterna påverkar radiosignalens färd 
från sändare till mottagare. I rapporten görs en analys av problemet med hjälp av fallstudier och 
matematisk analys. Även energiperspektivet belyses genom vädringsförlusters påverkan då 
människor upplever dålig mobiltäckning. 

1.1 Bakgrund 

När byggherrar ansöker om mark hos exempelvis Stockholm Stad ställs det krav på 
energieffektivitet. Om inte kraven möts tilldelas inte byggherren någon mark.  

Idag byggs fler passiva hus, kravbilden för denna typ av byggnad har tagits fram av en 
expertgrupp som kallats FEBY (Forum för Energieffektiva Byggnader), FEBY är nu Sveriges 
Centrum för Nollenergihus. [1] Mer om passiva hus finns beskrivet i avsnitt 2.6. 

På grund av den nya kravbilden har byggföretagen blivit tvungna att ändra sättet de bygger på. 
Istället för att bygga modulhus, som man många gånger gjorde under miljonprogrammet, så 
byggs det idag formar som man gjuter cement i. Nya byggmaterial tillsammans med det här nya 
sättet att bygga på gör att energiförlusterna för uppvärmning minskar.  

Ett problem som uppstått är att radiosignalerna inte längre tar sig in i fastigheten. Det har visat 
sig att de nya byggmaterialen tillsammans med det nya sättet att bygga på, dämpar 
radiosignalerna mer än tidigare. Av förklarliga skäl så uppfattas det som ett stort problem för de 
boende i fastigheterna och för den personal som förlitar sig på mobilen som ett verktyg för att 
kunna utföra sitt arbete. 

De fasta telefonerna minskar och den mobila användningen ökar [2]. Detta skapar en 
frustration hos de abonnenter som idag förväntar sig en fullgod leverans av tjänster från 
operatörerna. 

SCBs befolkningsutvecklingsprognos [3] fick Boverkets att uppdatera sin syn det på det framtida 
byggbehovet. Boverkets [4] prognos från 2015-10-19 visar att behovet av nya bostäder är stort. 
Under en 11-års period(2015-2025) räknar Boverket med att det kommer att behövas 705 000 
nya bostäder.  

Det är sannolikt att de flesta bostäderna kommer att byggas i anslutning till befintliga 
bostadsområden och/eller i storstadsregionerna. Minskat avstånd mellan fastigheterna är en 
faktor som måste tas med i beräkningarna då basstationens täckningsområde planeras.   

Frågeställningarna i detta examensarbete har haft fokus på nybyggnation och nya bygg material. 
Ett problem som inte undersökts i lika stor utsträckning är de fastigheter som uppfördes under 
miljonprogrammen och som står på tur för upprustning.  
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En artikel i Byggindustrin [5] visar att det finns både ekonomiska och miljömässiga vinster att 
göra genom energieffektivisering av dessa fastigheter. Ett exempel som nämns i artikeln talar 
om att just dessa hus använder sig av 40% mindre värmeenergi. Tilläggsisolering samt 
miljövänliga fönster kommer att påverka radiosignalens väg in i fastigheten. 

PTS [6] har redan uppmärksammat problemet med dålig mottagning i nya fastigheter. Därför 
initierade PTS år 2014 ett projekt som heter Inomhustäckning. Syftet med projektet är att 
samarbeta med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut(SP) samt att försöka skapa en dialog 
mellan bygg- och mobil- branschen.  

En del av det som belyses i detta dokument finns även med i den rapport som PTS tidigare har 
publicerat.  

Då miljö har fått stor fokus i denna rapport så har även en annan parameter visat sig vara 
intressant, nämligen vädring. I ett projekt vid namn MEBY [7] skickades enkäter ut till ett antal 
hyresgäster boendes i flerbostadshus. Syftet med enkäten var att försöka kartlägga 
vädringsvanor hos de boende för att räkna fram en schablon gällande de energiförluster som 
uppstår vid vädring. Det visade sig att storvädrarens vädringsförluster/energiförluster är 10 
gånger större än den genomsnittlige vädraren (enligt schablonvärde). Då det är vanligt att 
personer idag väljer att öppna ett fönster eller gå ut på balkongen för att prata i mobiltelefonen, 
ansågs det relevant att även detta problem belyses. 

1.2 Frågeställning(Problem)  

I början av examensarbetet var problemområdet väldigt brett. Därför behövde 
projektmedlemmarna efter inläsning skapa smalare problemställning. För att få en förståelse 
hur dem nya problemen påverkar industrin besöktes Svenska Bostäder. 

Under mötet på Svenska Bostäders kontor i Vällingby började frågeställningen ta form. Bland 
annat framkom det att de hyresgäster som idag upplever att de har problem med 
mobilkommunikationen inomhus oftast öppnar ett fönster alternativt går ut på balkongen för 
att kunna prata i telefonen.  

Mötet gästades även av ett företag vars företagsidé är att lösa problem med mottagningen i nya 
fastigheter. Det gjordes en presentation på mötet där det framkom att det under rådande 
omständigheter var svårt att få till ett antennsystem i trapphusen som kunde leverera tillräcklig 
med täckning åt en hel bostad. 

Efter mötet diskuterades miljöpåverkan som täckningsproblemen skapar. Syftet med dem nya 
konstruktionerna samt byggmaterialen är att skapa en hållbar utveckling i samhället. Därför 
ansågs det som viktigt att undersöka hur mobiltäckningsproblemen påverkar 
energiförbrukningen.    

För att undersöka hur cell-täckningen påverkas av dem nya byggnaderna valde 
projektmedlemmarna att fördjupa sig i hur mycket dem nya materialen dämpar radiosignaler 
samt hur det i sin tur påverkar yttäckningen. 
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Efter mötet ansågs det även viktigt att göra en undersökning på materialet inuti byggnaden för 
att se vad som påverkar tänkta inomhuslösningar.  

Efter diskussion med alla inblandade bestämdes att följande punkter var av intresse och att 
dessa skulle undersökas. 

• Idag öppnas ett fönster alternativt används balkongen för att kunna prata i telefon. Hur 
stora energiförluster ger det? 

• De energieffektiva byggmaterialen skärmar radiosignaler. Hur mycket skärmas signalen, 
hur påverkar det i sin tur om de boende får inomhusteckning eller inte?  

• Vilka metoder finns tillgängliga för att lösa problemen? 

1.3 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att förbättra kunskapen om dämpningen i nya byggnader och att 
belysa det faktum att stadsbilden (byggnadssätt, täthet) håller på att förändras.  Med teoretiska 
och praktiska tester identifiera de problem som uppstår och att försöka hitta de mest lämpliga 
lösningarna som kan implementeras i nya byggnader. I examensarbetet vill även 
projektmedlemmarna sträva efter ett mer hållbart samhälle genom att finna lösningar som är så 
energieffektiva som möjligt, därför kommer det ekonomiska perspektivet på kort sikt få en lägre 
prioritet. 
 

1.4 Mål och Fördelar  
 
Att placera ett antal basstationer inomhus har nog en negativ klang hos de flesta. Författarna 
tror att det är av vikt att få gemeneman att förstå att den utstrålade effekten från en 
mobiltelefon är omvänt proportionell mot den mottagna signalen. Bra mottagen signal från 
basstationen betyder att terminalen (till exempel mobiltelefonen) kommer att sända med lägre 
effekt och därigenom minska den strålning som orsakar oro . 
 
Målet med examensarbetet är att genom teoretiskt och praktiskt arbete bidra till att finna en 
hållbar lösning på dagens problem. Examensarbetet kommer ha miljö i fokus, därför kommer de 
ekonomiska frågorna få ett mindre utrymme i rapporten.  
 
Förhoppningen är att resultatet av detta examensarbete ska skapa en större förståelse för de nya 
förutsättningarna då planering görs av nya bostadsområden. Fördelarna med arbetet blir därför 
en fullgod service för klienterna i bostaden utan att miljön påverkas på ett negativt sätt.  
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1.5 Etik och hållbarhet 
 
Det finns ett etiskt och moraliskt ansvar att värna miljön. Genom ny teknik finns möjligheter att 
minska energiförbrukningen för uppvärmning av bostäder. Konsekvensen av detta är att 
radiokommunikationen blir lidande. Detta är ett mindre problem då det idag finns bra tekniska 
lösningar för inomhuskommunikation.  
 
Vid dålig täckning kan det även uppstå situationer där personer med ett akut tillstånd inte kan 
ringa nödsamtal. De parter som idag äger problemen har därför ett etiskt och moraliskt ansvar 
att lösa detta.  

1.6 Metoder 
 
Ett flertal olika metoder har använts i examensarbetet för att nå fram till ett slutresultat.  
 
Först gjordes en inläsning på området, som utgick från den frågeställning som gavs i avsnitt 1.2.  
Efter möten med MIC Nordic, SB med flera avgränsades området för inläsningen.  
 
Några av metoderna som har använts kommer ifrån boken "Indoor Radio Planning" [8]. En-
meters testet är en metod som nämns i boken som syftar till att få ett referensvärde för 
mätningarna. Med antennen kvar på samma ställe samlas mätdata in från ett antal 
förutbestämda punkter i och utanför fastigheten. Då det finns stora variationer i den mottagna 
signalstyrkan skapas statistiska modeller för att på så sätt få fram rimliga värden. Dessa värden 
ligger sedan till grund för de beräkningar som gjorts med avseende på vågutbredning och 
räckvidd.  
 

1.7 Avgränsningar 
 
I examensarbetet har endast frekvensen 1,8 GHz undersökts då den anses som representativ för 
dagens kommunikationssystem (exempelvis GSM 1800, UMTS 2100 och LTE 1800) [9]. Då 
endast tre mätobjekt fanns tillgängliga för analys, begränsades det insamlade mätdata som 
ligger till grund för beräkningarna. 
 
Tekniken för kommunikationen irrelevant, då studien begränsas till vågutbredning. 

1.8 Disposition 
 
Rapporten innehåller först en teoretisk förstudie i avsnitt 2 där information samlats om 
mobilkommunikation samt energikrav och vädringsförluster. Därefter följer avsnitt 3 som 
beskriver de metodiker som används för att lösa frågeställningen. I avsnitt 4 beskrivs arbetet, 
projektmetod och mätningar. I avsnitt 5 redovisas de resultat som mätningarna gav, här 
beskrivs även beräkningar och analyser. Slutsatsen i avsnitt 6 innehåller vad arbetet gett för 
slutsatser och rekommendationer från författarna. 
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2  Förstudie 
 
I detta kapitel redovisas de områden som efter diskussion och inläsning sågs som relevanta för 
projektet. I förstudien har även miljön och storleken på behovet av den tekniska lösningen 
undersökts.  

2.1 Teletrafikprognoser 
 
Figuren nedan är hämtad och använd efter tillstånd från Post och telestyrelsen [10]. Då fokus 
för rapporten är ”röstsamtal” i hus med nya byggmaterial så ligger fokus på endast samtal och 
inte på data-/trafik- abonnemang. 
 
I figur 1 framgår det tydligt att de fasta samtalstjänsterna minskar till förmån för de mobila. 
Mellan åren 2006 och 2012 så har det skett en minskning av fasta samtalstjänster från 30 ∙ 109 
till 15 ∙ 109 minuter, alltså en halvering. Om inget oförutsett inträffar och trenden håller i sig så 
borde de fasta tjänsterna, mer eller mindre, ha fasats ut år 2018.  
 

Figur 1. Statistik för röstsamtal, källa PTS [11] 
 

 
Figur 2. Figuren visar abonnemangsförändringar över tid, källa PTS [2] 
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Då mobiltelefonen mer och mer tar över den fasta telefonen så blir det uppenbart att det snabbt 
måste tas fram nya tekniska lösningar med fokus på mobiltelefoni (röst samtal) i hemmet.  
 
De flesta nya fastigheter som byggs idag är inte förberedda för fast telefoni.  
 
Sverige står inför ett demografiskifte. För den åldrande befolkningen är det viktigt att kunna få 
kontakt med viktiga samhällsfunktioner vid akuta situationer. De flesta lösningar som finns på 
marknaden förlitar sig på den gamla stabila fasta telefonin.  
 
Mobiltelefonen är såklart inte det enda sättet för att nå omvärlden, men den är nog så viktig. I 
figur 2, framgår det tydligt att de fasta abonnemangen minskar till förmån för 
mobilabonnemang. Detta gäller alla fasta abonnemang, från kretskopplad(traditionell) telefoni 
till IP-telefoni.  
 
I samtal med bostadsbolag har det framkommit att det finns en oro hos de som jobbar i 
fastigheterna. Dessa personer jobbar oftast ensamma med arbetsuppgifter som ibland kan ses 
som riskabla. Möjlighet till kommunikation är ett viktigt verktyg som av säkerhetsskäl måste 
fungera.  

2.2 Förlustmodell (COST 231 Hata)  
 
Okumura-Hata modellen [12] är den mest använda modellen vid beräkning av 
vågutbredningsförluster. Det är en empirisk modell som är baserad på mätningar gjorda i 
Tokyo. Modellen är indelad i tre olika kategorier, tätort, förort och öppet landskap. I COST231- 
Hata modellen [12] har det gjorts ändringar för att modellen ska kunna användas för 
frekvensområdet 1,5 - 2 GHz, i examensarbetet används frekvensen 1,8 GHz och därför valdes 
Cost231-Hata modell för beräkningarna. [12] 
 
Modellen ser ut som följer: 
 
𝐿𝐿 = 46.3 + 33.9 log10(𝑓𝑓)− 13.82 log10(ℎ𝑏𝑏) + 𝐴𝐴 log10(𝑟𝑟) −𝐵𝐵 + 𝐺𝐺 (1) 
𝐴𝐴 = 44.9 − 6.55 log10(ℎ𝑏𝑏)      (2) 
𝐺𝐺 = 0 dB för medium/mindre städer (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑆𝑆𝑜𝑜𝑜𝑜)   (3) 
 
L  totala förlusten.  
Hb  höjd på basstationen. 
f  frekvens. 
 
Parametern B bestäms efter vilken kategori som planeringen tillhör, i detat fall används medium 
till liten stad. 
 
𝐵𝐵 = (1.1 log10(𝑓𝑓)− 0.7)ℎ𝑚𝑚 − (1.56 log10(𝑓𝑓)− 0.8)   (4) 
Hm  höjd på mobilen. 
 
Den väggdämpningskonstant som förnärvarande används i uträkningar är 15 dB. [13]  
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2.3 Statistisk modell 
 
De mätningar som gjordes genererade ett stort antal mätvärden. För att få fram användbara 
värden gjordes histogram av det insamlade datat för respektive mätområde. Med hjälp av 
Mathematica [14] skapas sedan modeller som sedan används för att ta ut det medianen för 
respektive mätning.  
 
Variationen i den mottagna signalen, det stora antalet mätvärden samt att signalen uppmätts i 
dBm(och inte i mW) resulterade i att medianen användes och inte det aritmetiska medelvärdet. 
Detta för att inte behöva räkna om alla värden till mW för att sedan räkna ut medelvärdet [9]. 
 
För att göra det insamlade datat användbart så skapades en PDF(”Probability Density 
Function”, täthetsfunktion). Från täthetsfunktionen fås sedan CDF(”Cumulative Distribution 
Function”, fördelningsfunktion). PDF visar förekomsten av en viss signalstyrka i förhållande till 
det totala antalet mätvärden. CDF visar den ackumulerade mängden av den förekomsten. 
 
Dessa värden användes i de vågutbredningsmodellerna samt för att räkna ut dämpningen i 
fönster och väggar.  

2.4 Energikrav 
 
Boverkets byggregler bestämmer kraven som nya byggnader ska följa, även vilken 
energiförbrukning en byggnad maximalt får använda för uppvärmning. De nya kraven för 2015 
ställer högre krav, därför tillämpas material med lägre U-värden samt ett nytt byggnadssätt som 
minskar eller eliminerar skarvar. U-värde mäts i W/m2 K , där K är gradtalet av 
temperaturskillnaden mellan ute och inne mätt i Kelvin. Lite enklare beskrivet är U-värdet ett 
mått på hur mycket värme som passerar en kvadratmeter yta då det skiljer en grad mellan 
inomhus och utomhustemperaturen. U-värdet kan beskrivas som materialets isoleringsförmåga, 
lägre U-värde är bättre. [15] 
 
Byggnadens specifika energianvändning beskriver vilken energimängd en byggnad nyttjar under 
normala förhållanden under ett år. Normala funktioner som ingår är uppvärmning, 
komfortkyla, varmvatten samt fastighetsenergi. Hushållsenergi ingår inte. Atemp är den ytan av 
bostaden som ska värmas upp mer än 10 grader. [16] Formell nedan visar hur byggnadens 
specifika energianvändning räknas ut. 
 

Byggnadens specifika energianvändning =   Bostadens energianvändning
Atemp

 [17] 

 
I boverkets regler för energiförbrukning vid uppvärmning har Sverige har delats in i fyra 
klimatzoner där varje zon har olika krav, det är även beroende på vilken typ av byggnad, storlek 
samt vilken typ av uppvärmning som används. I tabell 1 och 2 visas de krav som ställs på 
klimatzon tre (Stockholms län). [17] 
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Tabell 1. [17] Boverkets krav för icke el- uppvärmning i klimatzon 3. 
 Krav för  

Klimatzon III 
Icke 

eluppvärmning  

Byggnadens 
specifika 
energianvändning 
(kWh/m2 Atemp år) 

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient 
(um)(W/m2 K) 

 

Flerbostadshus 90 0,4  

 
Tabell 2. [17] Boverkets krav för eluppvärmning i klimatzon 3. 

Krav för  
Klimatzon III 

 eluppvärmning 

Byggnadens 
specifika 
energianvändning 
(kWh/m2 Atemp år) 

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient 
(um)(W/m2 K) 

 

Flerbostadshus 55 0,4  

 
Varje år görs en statistik undersökning för den genomsnittliga energiförbrukning i Sverige, den 
kan påverkas av klimatet som skiljer från år till år. I tabellen nedan visas energiförbrukningen 
sedan 2005 – 2014: 
 
Tabell 3. [18] Genomsnittsförbrukningen för uppvärmning i Sverige från 2005-2014. 

år 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
kWh/m2 157  156 151 145 148 159 140 144 139 134 

 
För byggnader med byggår mellan 2011-2013 var den genomsnittliga energiförbrukningen ca 88 
kWh/m2.  

2.5 Passivhus/nollenergi hus 
 
Passivhus är en byggnad som använder väldigt lite energi för uppvärmning, tanken är att 
användning av hushållsapparater samt bra isolering ska bidra till uppvärmningen. I Sverige är 
klimatet dock så avgörande att kravbilden modifierats. [19] Precis som boverkets byggregler är 
kraven indelade i olika klimatzoner. 
 
Kravbilden för passivhus skiljer sig mellan olika länder, i Sverige utvecklades kraven av en 
expertgrupp som kallats för FEBY (Forum för Energieffektiva Byggnader). FEBY är nu Sveriges 
Centrum för Nollenergihus [1]. Enligt FEBY 12 ser kravbilden ut som följer: 
 
Tabell 4. [19] FEBY kravbild för passivhus klassning. 

kWh/m2 Klimatzon I Klimatzon II Klimatzon III 
Max Icke elvärmda 58 54 50 

Max elvärmda 29 27 25 
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2.6 Vädringsförluster 
 
I MEBY projektet skickades det ut enkäter till ett antal hushåll där hyresgästerna själva fick 
försöka beskriva sina vädringsbeteenden. Efter energiberäkningar, gjorda på en 
sammanställning av enkäterna, kom projektet fram till energiförluster på 3-40 kWh/m2 år [7]. 
Där 3 kWh/m2 år ansågs vara ett normalt/genomsnittligt vädringsbeteende och 40 kWh/m2 år 
beskrivs som en storvädrare (exempelvis rökare?).  

Efter sammanställning av enkäterna räknades luftflödespåslaget fram med följande ekvation. 

𝑞𝑞𝑣𝑣 = 𝑉𝑉𝑖𝑖 𝑆𝑆 𝑉𝑉𝑠𝑠  

𝑞𝑞𝑣𝑣= Luftflödespåslag l/s 

𝑉𝑉𝑖𝑖=Vädringsindex (0.54) 

𝑆𝑆=Korrektionsfaktor för omräkning till luftflöde (0.84) 

𝑉𝑉𝑠𝑠=Faktor som tar hänsyn till ventilationssystemet 0.5 för F-system och Vs = 1 för FT, FTX och 
S- system 

Detta ger i snitt ett ökat konstant luftflöde på 2.3 l/s(frånluftsventilerad) och 4.6 l/s i de andra 
fallen. 

En fråga som uppstår är hur beskrivs en mobilanvändare med dålig mottagning, kan hen 
likställas med en storvädrare(rökare)?  

I denna rapport utgår författarna från ett ”worst case” scenario där mobilanvändaren likställs 
med en storvädrare. 

”I Brukarindata för bostäder, kap 5, rekommenderas ett påslag på 4 kWh/m2år som bygger på 
resultat från Nordquist 2002. I SISABs projekteringsanvisningar för energiberäkningar anges 
ett vädringspåslag på 4 kWh/m2år, där värmeenergin delas lika mellan radiatorsystem och 
ventilationssystem.” [20] 

Den schablon som idag används vid energiberäkningar är 4kWh/m2 år.  
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3 Metoder 
 
Projektet är en analys och bygger på samlad information som ger svar på frågeställningen. I 
projektets början arbetades en frågeställning fram, detta gjordes genom möten med berörda 
parter samt samtal med handledaren. Därefter samlades sedan information genom inläsning på 
området. Det fanns alltså ingen klar hypotes om slutresultatet. 
Tillvägagångsättet blev därför induktiv vilket innebär att genom inläsning och observation av 
området samt utan en klar hypotes skapa en frågeställning. [21] 
 
För att få mer verklighetsbaserade resultat gjordes fallstudier på tre utvalda objekt i Stockholm. 
Dessa objekt valdes eftersom de representerade konstruktioner byggda med nya material detta 
för att kunna besvara frågeställningen. 
 
Metodiken som användes vid mätningarna baserades på tillvägagångsättet beskrivet i boken 
”Indoor Radio Planning ” av Morten Tolstrup. Den metodiska strukturen av fallstudierna finns 
beskriven i avsnitten 3.1-3.3. Alla tre fallstudier följer denna struktur för att resultaten ska 
kunna jämföras och valideras.  
 
Författarna arbetade endast teoretiskt med undersökningen gällande energiförluster. Det fanns 
ingen tidigare kunskap inom området för energikrav samt vädring. För att kunna besvara 
frågeställningen gjordes det genom källkritiskt tänkande en inläsning på området.  
 
Vid förslag om lösningar på täckningsproblemet samlades information om olika tekniska 
lösningar, detta gjordes genom inläsning av olika tekniklösningar. De mätningar som gjordes i 
fallstudierna gav också en kunskap om vilka tekniska lösningar som skulle kunna 
rekommenderas. Dock testades ingen av lösningarna praktiskt utan slutsatsen på 
frågeställningen är baserad enbart på teori samt mätning och beräkning av dämpning. 

3.1 Platsundersökning 
 
Innan mätningar utförs, kan det vara bra att utföra en platsundersökning. Detta främst för att 
hitta områden där det finns komplexa problem i arkitekturen så som väggdämpning och 
interferens. Det kan ge en bättre kunskap om byggnaden, det ger även en bra grund för valet av 
tester och mätningsrutt som ska utföras [8].  
 
I platsundersökningarna fick författarna tillgång till byggnaden samt en person med bra 
kunskap om konstruktionen. Med denna hjälp och kunskap togs en mätningsrutt fram där 
objekten som innefattades var av intresse för frågeställningen. I denna rapport var fokus 
ytterskiktet för att undersöka dämpningen. Det fanns även ett intresse att göra mätningar på 
väggar inuti byggnaden, detta för att ge kunskap om vilka inomhuslösningar som skulle kunna 
fungera.  
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3.2 Mätningar 
 
Efter platsundersökningen togs mätningsrutten fram, därefter utfördes mätningar.  
 
RF-mätningar utgör grunden till senare statistiska modeller. Det är därför viktigt att de kritiska 
bitarna för de analytiska beräkningarna finns representerade i mätningsrutten. De värden som 
erhålls vid mätningarna har stor påverkan på slutresultatet.  
 
För att resultatet från mätningarna ska kunna valideras användes samma tillvägagångsätt vid 
alla mätningstillfälle. I mätningsrutten innefattas områden som yttervägg, fönster samt 
innervägg. Mättningsrutterna och tillvägagångssätt för de olika fallstudierna finns beskrivna i 
avsnitt 4.5 – 4.7. Mätutrustningen som användes finns beskriven i avsnitt 4.1. 

3.3 Matematiska metoder 
 
För att analysera mätdata från mätningarna gjordes matematiska uträkningar. De gjordes 
baserade på frågeställningen. 
 
Först används statistiska modeller för att erhålla ett representativt resultat av värdena från 
mätningen. Detta gjordes då den uppmätta signalen skiftar mycket i styrka. Eftersom 
mätningarna gav värden i dBm vilket inte kan medelvärdes bildas utan att först omvandlas till 
linjär skala. Den statiska uträkningen finns beskriven i avsnitt 5.3.1. 
 
För att se hur resultatet av mätningarna påverkar makro-cellen görs en yttäcknings analys 
modifierad med utbredningsförlustmodellen COST 231-Hata. I länkbudgetanalysen används 
värden framräknade i den statistiska analysen. Yttäckningsberäkningen finns beskriven i avsnitt 
5.3.2. 
 
Uträkningen för vädringsförlusterna baserades på data som författarna läst i inläsningen detta 
finns beskrivet i avsnitt 5.3.3.  
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4 Utförande 
 
I valet av projektmetodik är huvudkravet rörlighet, detta eftersom där inte finns en klar 
definition från projektstart. Det har varit viktigt att kunna dela in projektet i mindre inkrement 
för att kunna se en tydligare målbild under arbetets gång. 
 
Det tekniska genomförandet är beskrivet i avsnitten 4.2 – 4.7 
 

4.1 Agil Projektmetodik 
 
I detta projekt används en agil metodik. Detta främst då agila metoder är lättrörliga och kan 
därför ta hänsyn till utomstående faktorer, [22]. I agila projekt krävs det ingen statisk plan utan 
det är individerna och deras samspel som är viktigt för att få fram resultat. Personerna i 
projektet måste vara anpassningsbara till förändringar, [22]. 
 
Examensarbetets olika faser delades in efter den agila principen, i förstudien och starten gjordes 
litteraturstudier för att få djupare kunskap inom området för trådlöskommunikation samt 
energikraven och byggregler. I genomförandet utfördes arbetet som skulle ligga till grund för 
resultatet, mätningar och beräkningar. Flera av momenten genomfördes parallellt. 
 
Ett inkrement är en kortare tidsperiod, detta för att kunna ändra kravet i fasen samtidigt som 
den fortlöper. Detta kan vara bra ifall projektet börjar dra ut på tiden. 
 
När ett agilprojekt startar kan det vara svårt att se ett specifikt slutmål och det kan dröja tills en 
bit in i projektet innan det finns en tydlig målsättning. I detta projekt stämmer det väl in då 
förutsättningar och krav ständigt kan ändras. 

4.2 Arbetsmetodik 
 
I boken “Indoor Radio Planning” [8] finns det beskrivet ett grundläggande tillvägagångssätt för 
en RF-planering. Det är en modell som används i detta arbete, där varje steg delats in i 
projektmetodikens olika faser. 
 
I förstudien och start fasen har en kunskap samlats, framförallt bakomliggande teori om 
trådlösa system och olika byggprinciper.   
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Figur 3. 

 
För att lättare nå målen har genförande fasen delats in i mindre inkrement som 
platsundersökning, tester och beräkningar. 
 

4.3 Mätutrustning 
 

Mätutrustning   
HP E4433B och HP8922M Signalgenerator  

Ascom TEMS investigation Mjukvara  

Ericsson TEMS, R520i och Z750i Mobil  

Amphenol BXA-171063-4CF-EDIN-X Antenn  
Tabell 5: Mätutrustning 
 

     
Figur 4. R520i  Figur 5. Z750i 
Mobiltelefonerna som användes vid mätningarna lånades av KTH, de är utrustade med TEMS   
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Figur 6.            Figur 7. 
Datorerna som kopplades till telefonerna för att få resultat av mätningarna, datorerna är 
utrustade med TEMS. 
 
 

 
Figur 8.        Figur 9. 
Figuren till vänster visar HP E4433B och figuren till höger visar HP8922M. 
 
 
Frekvensen 1.8792 GHz användes vid alla mätningar och valdes då den anses representativ för 
dagens mobiltelefoni och dessutom kan användas utan tillstånd [23]. 
 
Mätutrustningen som användes fanns tillgänglig på KTH. Vid alla mätningstillfällena användes 
samma mätutrustning.  
 
Mjukvaran som användes heter TEMS och är ett verktyg för att analysera och samla mätvärden. 
Dessa mätvärden representeras av staplar alternativt linjer som sedan kan avläsas. I verktyget 
går det även att spara mätvärden, denna funktion användes för att kunna räkna fram ett mer 
exakt resultat av dämpningen. Mobiltelefonen är sammankopplad med datorn under hela 
mätningen.  
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4.4 Förberedande platsbesök(Mall of Scandinavia) 
 
Mall of Scandinavia var den andra mätningen som gjordes inom ramen för examensarbetet. 
Examensarbetet gick från första början ut på att göra en mikrocellsplanering för att kunna 
leverera mobilkommunikation till besökarna i gallerian.  
 
För att kunna räkna ut hand-off zoner och placering av celler i utkanten av gallerian, var tanken 
att mätningar skulle göras på makrocellen utomhus och att dämpningen i de olika 
byggmaterialen skulle räknas ut. Detta för att förhindra negativ påverkan på och från 
makrocellen i och utanför bygganden. Dessa värden skulle sedan användas i matematiska 
modeller och i ett simuleringsverktyg för att på så sätt göra cellplaneringen. Ett sekundärt motiv 
var att verifiera pålitligheten i det data som verktyget levererade.  
 
För att bättre få veta vilka områden i Mall of Scandinavia som kan lämpa sig för tester, gjordes 
ett platsbesök. Med hjälp av en arbetsledare och ritningar undersöktes byggnadens olika 
våningar och miljöer såsom entré, parkeringsvåningar, korridorer och ytterväggar. En grov 
genomgång av en tänkt antennplanering och problemområden gjordes med hjälp av personal på 
plats.  
 

 
Figur 10. Figuren visar entrén 
 
Vid en av entréerna gjordes flera intressanta observationer på tänkta testobjekt. Entrén består 
av en glasvägg vilket lämpade sig väl för mätningar av dämpningen av nya fönster [24].  
 

4.5 Materialmätning Mall of Scandinavia 
 
Undersökningen syftar till att praktiskt utföra de mätningar som det beslutades om efter det 
första besöket på Mall of Scandinavia.  
 
Syftet med de valda mätplatserna var att undersöka hur signalstyrkan från makro-cellen 
påverkar och påverkas av de nya mobilcellerna i fastigheten. I den första mätningen lades fokus 
på fönsterväggen på entréplanet. Antennen placerades ut på lämpligt ett lämpligt ställe.  
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Som figuren nedan visar, användes en linjal för att göra den första mätningen 1 meter från 
antennen, enligt 1 meters testet som finns beskrivet i boken ”Indoor radio planning” av Morten 
Tolstrup. Den mätningen gjordes för att få ett referensvärde för de senare mätningarna.  
 

 
Figur 11. Figuren visar antennen som användes vid testen och ”en meters testet”. 
 
Fönsterväggen var uppdelad i sektioner, 3 av dessa valdes ut för att göra mätningarna. Totalt 
gjordes 6 mätningar, insida och utsida av respektive fönster. Avståndet mellan den inre och den 
yttre mätningen var så liten att den effektförlusten ansågs försumbar. Antennen stod kvar på 
samma ställe och vinklades mot respektive fönster. På grund av skarvar i skärmväggen så skulle 
det kunna spekuleras i om den faktiska dämpningen i glaset var något större då, det inte är helt 
osannolikt att signalen har letat sig ut den vägen.  
 

 
Figur 12. Figuren visar fönsterdämpnings test. 
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Mätningen av ytterväggen gjordes i ett avskärmat utrymme i bottenplanet på fastigheten och 
gjordes på samma sätt som fönstermätningen. Utrymmet ligger i rakt under den plats där 
fönstermätningen gjordes.  
 
Sändaren placerades inuti byggnaden och mätutrustningen placerades enligt, Figur 13, i trappan 
på utsidan av fastigheten. Mätningar gjordes sedan på in-/ut- sidan av fastigheten.  
 

  
Figur 13. Mätning av yttervägg, principskiss. 
 
Då det var mycket aktivitet på bygget vid mätningstillfället sågs det som nödvändigt att byta 
plats för mätningen. Mellan det första besöket och tidpunkten för att utföra det planerade 
arbetet, hade det skett andra förändringar i konstruktionen. Vid första besöket var den tilltänka 
väggen täckt, vid återbesöket upptäcktes en skarv mellan två betongblock. För att för en så 
pålitlig mätning som möjligt letades en ny vägg upp.  
 
Vid mätningarna användes en HP E4433B  signal-generator för att sända ut en 1.8792 GHz 
signal med styrkan 10dBm. Effekten valdes för att den kan användas utan tillstånd precis som 
frekvensen, som turligt nog befinner sig i frekvensområdet för mobiltelefoni. 
 
Resultatet av undersökningen finns redovisad i kapitel 5.1. 
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4.6 Mätning KTH Electrum 
 
På KTH Electrum i Kista gjordes en mätning med syftet att undersöka hur mycket signalen 
dämpas av olika fönstertyper. I byggnaden fanns både traditionella fönster och nya 
energieffektiva fönster. 
 

 
 
Figur 14. Figuren är en ritning av platsen [24]. Rum 1 & 4 är utrustade med de nya 
energieffektiva fönstertyperna.  
 
Sändaren placerades i ett rum på motsatt sida av testobjekten, fönstret vid sändaren var öppet 
under hela testet för att inte påverka resultatet. Med testutrustning togs sedan mätningar i fyra 
olika rum, i rummen skiljer sig fönstertypen mellan energisnåla, branddämpande glas med lägre 
U-värde och äldre traditionella fönster. I varje rum togs först mätningar då fönstret var öppet, 
detta för att få ett referensvärde. Därefter togs mätningar med fönstret stängt samt med 
persienner nere, detta för att se om persienner har en dämpande effekt på radiosignaler. 
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4.7 Mätning Svenska Bostäder 
 
Mätobjektet i Farsta är ett nyproducerat passivhus byggt av Svenska Bostäder med nya 
energieffektiva material. Boenden i huset upplever dålig mottagning och därför anses detta som 
ett bra testobjekt. Valet föll på en ”etta” i bottenplanet. Innan mättningen utfördes, gjordes en 
platsundersökning där olika intressanta mätobjekt och en preliminär mätningsrutt togs fram. 
Syftet med mätningen var att undersöka väggdämpningen och vilken påverkan det har för 
yttäckningen i nya stadsmiljöer. Även dämpningen av innerväggen ansågs som ett relevant 
mätobjekt, syftet med mätningen av innerväggen var att få ett resultat som kan påverka 
rekommendationer för valet av inomhuslösning. Mätdatat från denna mätning sparades i TEMS 
och användes sedan i den matematiska analysen.  
 

 
Figur 15. Figuren visar placeringen av sändaren vid test av ytterskikt. 
 
För att få ett mer exakt resultat samt veta vilken effekt sändaren skickade signalen med, 
användes HP signalgenerator 8922M. Den sände med frekvensen 1.8792 GHz och uteffekten 10 
dBm.  Med denna metod går det efter mätning få resultat av dämpningen för ytterskiktet i 
byggnadskonstruktionen samt hur det påverkar olika områden i lägenheten.  
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Figur 16. Figuren visar mättningsrutten, inomhus rutten går från punkt 1-6. 
 
Vid mätningen av dämpningen i ytterskiktet placerades sändaren ca fem meter framför fasaden. 
Mätningar togs framför väggen på utsidan av byggnaden. Därefter togs mätningar inuti 
lägenheten. Mättningsrutten inuti lägenheten representeras av de gröna stjärnorna i figur 16.  
 
Då boende idag öppnar fönster för att erhålla mobiltäckning utfördes mätningar då det lilla 
fönstret, stora fönstret och båda fönstren var öppna.   
 

 
Figur 17. Figuren visar placeringen av sändaren vid mätning av innerskikt. 
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Under platsbesöket uppstod ett intresse att göra mätningar på väggen mellan lägenheten och 
korridoren. Syftet med mätningen var att få en uppfattning om innerväggen dämpar 
radiosignalen i sådan utsträckning att det uppstår problem för tänkta inomhuslösningar. 
 
Vid mätningen av innerväggen placerades sändaren i korridoren ett par meter utanför 
mätobjektet(väggen). Mätningar togs sedan på utsidan av lägenheten respektive insidan.  
 
Resultatet från mätningarna finns förklarade i avsnitt 5.3. 
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5 Resultat 

5.1 Mätresultat Mall of Scandinavia (Solna) 
 
I Mall of Scandinavia gjordes materialmätningar på fönster och väggar. Sändaren placerades 
inne i byggnaden, mätningarna togs sedan på insidan framför objektet samt utsidan intill 
objektet. 
 
Tabell 6: Resultat av fönstermätning gjorda på Mall Of Scandinavia 
Avstånd 

till 
sändare 

 Insida  Utsida  Δ 

       

8 m  -58 dBm  -94 dBm  36 dB 

10 m  -59 dBm  -86 dBm  27 dB 

11 m  -60 dBm  -92 dBm  32 dB 
 
I mätresultatet för fönster går det att se en stor påverkan av signalen, en kraftig dämpning. 
Mätningarna togs på olika avstånd där skillnaderna mellan de olika resultaten kan anses 
försumbara. 
 
Tabell 7: Resultat av väggmätning gjorda på Mall Of Scandinavia 

 
Vägg 

 Insida 
(9 m) 

 Utsida 
(10.44 m) 

Δ 

      

  -69 dBm  -96 dBm 27 dB 
 
För resultaten av vägg mätningarna kan även här ses en stor dämpande påverkan av signalen.  
 
De båda materialmätningsresultaten visar att makro-cellen kommer att påverkas kraftigt av de 
nya mer dämpande materialen, alltså kommer RF-planeringen behöva ta hänsyn till dessa 
förluster. 
 
  



23 
 

 

5.2 Mätresultat Electrum (Kista) 
 
Tabellen nedan visar resultatet av mätningarna gjorda på KTH 
 
Tabell 8: Resultat av fönstermätning gjorda på KTH Electrum  

Rum Fönster 
öppet 

Fönster 
stängt 

Δ Persienner nere Δ 

      

1 -48 dBm -62 dBm 14 dB -61 dBm 13 dB 

2 -51 dBm -55 dBm 4 dB -55 dBm 4 dB 

3 -46 dBm -49 dBm 3 dB -53 dBm 7 dB 

4 -54 dBm -64 dBm 10 dB -63 dBm 9 dB 
 
 
Resultatet visar på en högre dämpning av radiosignalen i nya fönstertyper, resultatet var väntat.  
 
I resultatet går det se en skillnad på ca 10 dB dämpning mellan traditionella fönster och nya 
energieffektiva fönster, persienner visade sig inte vara av dämpande karaktär och skillnaderna 
kan därför anses som försumbara.   

5.3 Mätresultat (Svenska Bostäder) 
 

  
Figur 18. 
 
I figur 18. presenteras resultatet från mätningarna i Farsta. Dessa resultat används i den 
statistiska analysen. Detta främst för att få fram ett representativt värde som kan användas i 
länkbudget analysen. 
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5.3.1 Statistisk modell 
 
De mätningar som gjordes i Farsta genererade en stor mängd mätvärden. Den mottagna 
signalen påverkas av omgivning på ett sätt som gör att det inte enkelt går att se vad som är en 
rimlig signalnivå. För att få fram användbara signalvärden görs en analys av det insamlade 
rådatat. 
 

  
Figur 19. Rådata från mätningarna i Farsta 
 
Med hjälp av Mathematica skapas det täthetsfunktioner som visar den relativa förekomsten av 
en viss signalstyrka. Från figur 19 framgår att fördelningarna är mycket olika och därför svåra 
att dra slutsatser från. 

   
Figur 20. PDF, visar relativ förekomst av viss signalstyrka. 
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Den kumulativa funktionen används för att hitta medianen ( cdf [0.5] ) i det insamlade 
mätdatat. Avståndet mellan två kumulativa funktioner på medianen ger den relativa 
dämpningen.   
 

   
Figur 21. CDF av det insamlade datat. 
 
Tabellen nedan visar medianen för respektive mätområde. Då det insamlade datat var diskret 
och funktionen var kontinuerlig avrundas värdet till närmsta heltal. Dämpningen genom första 
vägg ligger typiskt på cirka 20dB. 
 
Tabell 9: Median för respektive mätning 

Plats Median[dBm] ≈ 
   

1. Utanför – 47.8706 – 48,00 
2. Innanför stängd ruta – 70.6735 – 71,00 

3. Innanför liten ruta helt öppen – 65.2381 – 65,00 
4. Rundtur stängda fönster – 78.797 – 79,00 

5. Rundtur litet fönster öppet – 71.4985 – 71,00 
6. Rundtur stort fönster öppet – 71.7198 – 72,00 

7. Rundtur båda fönster öppna – 70.7943 – 71,00 
 
Det data som visas i tabell 9. används i uträkningarna som görs i rapporten. 
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5.3.2 Yttäckning 
 
I uträkningarna för yttäckningen används förlustmodellen cost 231- hata som finns beskriven i 
kapitel 2.2. Den väggdämpningskonstant som tidigare varit standard ligger på mellan 13-17 dB 
[12]. I den statistiska modellen beskriven i kapitel 5.3.1 räknas ett värde på 23 dB fram för 
väggdämpningen, det är alltså stor skillnad mot vad som tidigare använts som standard. Därför 
kommer skillnaderna i täckningsavståndet vara mycket intressanta.  
 

 
Figur 22. Diagrammet visar förluster i olika stadsmiljöer samt med väggdämpning. 
 
Först gjordes en uträkning av förlustmodellen (COST 231-Hata). I figur 22 går det att visuellt se 
skillnader av förlusterna vid olika stadsmiljö samt med olika väggdämpningskonstanter.  
 
För att se en tydlig bild av hur de nya förlusterna påverkar täckningsavståndet för en radiocell, 
beräknades det på hur långt avstånd mottagaren kan vara från basstationen innan den minst 
acceptabla signalstyrkan -104 dBm [9] nås. I beräkningarna användes förlusterna som räknades 
ut i COST 231-hata, även förlusterna för ”body loss”, fädning och väggdämpning har räknats in. 
Formell som användes i beräkningarna: 
 
𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑃𝑃𝑡𝑡+𝐺𝐺𝑡𝑡 
𝑃𝑃𝑟𝑟 = 𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝐺𝐺𝑟𝑟 − 𝐿𝐿 − 𝐿𝐿𝐵𝐵 − 𝐿𝐿𝐹𝐹 − 𝐿𝐿𝑉𝑉 
 
LB = 6 dB   (Body loss)  [13] 
LF = 8 dB   (Fädningsförluster) [13] 
Gt = 12 dBi   (Förstärkning sändare) [13] 
Gr = 2 dBi   (Förstärkning mottagare) [13] 
Pt = 46 dBm  (Utsänd effekt) 
𝐿𝐿    Finns beskriven i avsnitt 2.2 
Pr    Mottagen signalstyrka. 
PEIRP    Total uteffekt från antennen. 
Lv   Väggdämpningen (15 dB, 23dB) 
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Figur 23. I diagrammet vissas signalstyrka beroende på avstånd i olika stadsmiljöer samt 
med väggdämpning.  
 
Resultatet av beräkningarna går att se i figur 23. Det syns tydliga skillnader mellan olika miljöer, 
dock är skillnaden i resultatet med de olika väggdämpningskonstanterna mest intressant.  
Den minst acceptabla signalstyrkan nås efter 670 m med den nya väggdämpningskonstanten 
och 1,15 km med den tidigare använda väggdämpningskonstanten. Alltså täcks endast 58 % av 
ytan med de nya dämpningsvärdena. 
 

 
Figur 24. Figuren visar skillnad i yttäckning mellan de gamla (rött) och de nya(grönt).  
 
De problemen som uppstår då ett energieffektivt hus byggs utanför täckningsavståndet av 
resultatet illustreras i figur 24. Detta innebär inte att alla nybyggda hus kommer drabbas av 
problem med dålig täckning. I avsnittet 6.4 nämns framtida lösningar, där beskrivs bättre 
cellplanering som ett förslag. 
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5.3.3 Vädring 
 
I avsnitt 2.4 beskrivs de värden som reglerna anger för energiförbrukning vid uppvärmning. 
Dessa värden påverkas dramatiskt av vädringsförlusterna beskrivna i avsnitt 2.6, där beskrivs 
genomsnittsvädringen samt ”storvädraren”. Vid dålig mobiltäckning kan användaren liknas vid 
en ”storvädrare” som har en vädringsförlust på 40 kWh/m2 år. Uträkningarna för 
energiökningen ges nedan. 
 

55 + 40 − 4
55

= 1.65 

 
I uträkningarna ovan ges den procentuella ökningen vid uppvärmning med el, det ger en 
energiökning på 65 % vid vädring. 55 är de angivna värdet från BBR för energiförbrukning i 
nybyggda hus, 40 är värdet som MEBY-projektet angivit för en storvädrare vilket kan likställas 
med en mobilanvändare som upplever dålig täckning, schablonkonstanten för vädring på 4 
kWh/m2 år tas bort då den redan ingår i energiberäkningarna. 
 
 
 

90 + 40 − 4
90

= 1.4 

 
Vid användning av icke eluppvärmning sker en ökning med 40 % vid vädring. Värdet 90 är det 
angivna värdet för energiförbrukning vid icke eluppvärmning.  
 

90 + 40 + 55 + 40− 2 ∗ 4
2

= 108,5 𝑆𝑆𝑘𝑘ℎ/𝑜𝑜2  å𝑟𝑟 

 
Den totala förbrukningen inklusive vädringsförlusterna är 108,5 kWh/m2 år. Det är fortfarande 
mindre än 134 kWh som är genomsnittsförbrukningen för flerbostadshus, dock inte med den 
marginalen som regelverket hoppats på. 
 
I avsnitt 2.4 beskrivs den genomsnittliga energiförbrukningen för byggnader med byggår mellan 
2011-2013 till ca 88 kWh/m2, en förklaring till skillnaderna mellan resultaten kan vara att alla 
nya byggnader inte har problem med mobiltäckning och därför inte behöver vädra för att prata i 
telefon.  
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6 Slutsats 
 
Nya byggnormer samt nya byggmaterial gör att de gamla mobilplaneringsstrategierna inte 
längre går att tillämpa. I det gamla sättet att planera mobilceller har ett typvärde på 15dB [13] 
för väggdämpningen använts. I de mätningar som gjorts i rapporten har det mätts upp ett värde 
på 23dB för en ny lägenhet. I avsnitt 5.4.2 i denna rapport framgår det tydligt att 42% av 
yttäckningen går förlorad(under förutsättningen att alla har samma dämpning i ytterväggen).  
 
I teletrafikprognosen(avsnitt 2.1) framgår det tydligt att de gamla telefonsystemen byts ut till 
förmån för mobiltelefoni. Detta gör det angeläget att snabbt hitta en lösning för de områden 
som ida0g inte får en fullgod tjänst levererad från de mobila nätverken.  

6.1 Energiförluster 
 
I kapitel 2.2 redovisas resultaten av den enkät som gjordes inom MEBY projektet. Resultatet av 
enkäten säger att, normalt gör ett hushåll av med 3 kWh/m2 år mer energi och i extremfallet 
40kWh/m2 år. Generellt sägs det att ett påslag på 4kWh/m2 år är rimligt och är det som idag 
används då energiberäkningar görs. Utan tillgång till rådata eller en fördelningsfunktion är det 
svårt att spekulera i vad som gett upphov till det generella påslaget på 4kWh/m2 år. 
 
I rapporten har en mobilanvändare med dålig mottagning likställts med en storvädrare. 
 
År 2014 redovisades en genomsnittlig energiförbrukning för 134 kWh/m2 år för ett 
flerbostadshus. Den siffran gäller hela beståndet, både nya och gamla fastigheter.  
 
Energikraven för nya bostäder säger att en ny icke el uppvärmd bostad i klimat zon3(Stockholm) 
inte får överstiga 90 kWh/m2 Atemp år och för en bostad som värms med el 55 kWh/m2 Atemp år. 
Där Atemp är den yta som ska värmas upp mer än 10℃. 
 
Adderas 36(40 minus schablonpåslaget på 4kWh/m2 år) till de kravförbrukningssiffrorna som 
redovisas ovan blir summan 127 respektive 92  kWh/m2 år som fortfarande är lägre än de 134 
kWh/m2 år genomsnittsförbrukning från 2014. 
 
Precis som det nämnts tidigare så finns det inga incitament för de boende att ändra sitt 
vädringsbeteende. I många fall är det fastighetsägaren som står för den kostnaden. 
 
Det kan konstateras att ett hushåll på 70m2 ger fastighetsägaren en merkostnad på 2800 kr/år(i 
extremfallet) och 210 kr/år i normalfallet(1kW=1kr). Inte så mycket kan det tyckas, men det här 
gäller en bostad i ett flerbostadshus.  
 
Pengar som fastighetsägaren skulle kunna lägga på en investering för att förbättra mottagningen 
för de boende. Investeringen skulle kunna betala sig självt på ett par år om vädringsförlusterna 
skulle gå från extrema till normala.  
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6.2 Hur stor blir dämpningen? 
 
I kapitel 5 redovisas resultaten av de tre mätningar som gjordes. Det råder ingen tvekan om att 
de nya miljövänliga byggmaterialen har påverkan på radiosignalen.  
 
I de tabeller som finns redovisade i kapitel 5 går det att läsa att dämpningen i glasväggen på 
Mall of Scandinavia var cirka 30dB, vilket är högre än dämpningen i betongväggen som var 
cirka 27dB. Den höga dämpningen i glasväggen kan upplevas som förvånande. Viktigt att veta är 
att glaset innehåller sol-film, det ska vara energieffektiv och är mycket tjockare än ett normalt 
glas. Mer förvånande är i sådant fall att glasväggen har en högre dämpning än betongväggen. 
 
På KTH Kista har det bytts ut en del fönster till förmån för energieffektiva fönster, vilket var 
tursamt från ett testperspektiv sett. Mätningarna gjordes på 2 nya och 2 gamla fönster. 
Resultaten visade att skillnaden mellan ett energieffektivt och ett ”gammalt” fönster var ungefär 
10dB, där den nya typen av fönsterna dämpade mer. 
 
Sista mätningen som gjordes var i en av Svenska Bostäders fastigheter i Farsta. Där gjordes ett 
antal mätningar. De två första mätningar är väl kanske viktigast. Då gjordes mätning på in och 
utsida av huskroppen. Mätningen på utsidan visade på en signalstyrka på -48 dBm och på 
insidan på -71dBm. Alltså har en ”samlad” förlust på 23dB. Med samlad menas att det gäller 
både fönster och vägg. Detta värde har legat till grund får de resonemang som har förts gällande 
bland annat försämringen av täckningsområdet från en basstation. Mer om det finns att läsa i 
kapitel 5.3.2. 
 
Det som även var intressant var att mätningen som gjordes i trapphuset visade att den väggen 
hade lika stor dämpning som ytterväggen. Detta betyder att det kan komma att bli problem med 
att stråla in igenom den väggen med. Orsaken till det är att PTS har satt en begränsning på hur 
mycket effekt en antenn får sända med inomhus i, olicensierat 1800MHz band . 
Effektbergränsningen är på 100mW(20dBm) vilket är samma tak som gäller för WiFi,  det går 
att söka tillstånd hos PTS för att få sända med högre effekt, men höga effekter inomhus är inte 
en attraktiv lösning.  
 
Det ska tilläggas att mätningen på samtliga ställen har gått till på samma sätt. En antenn har 
placerats ut och sen har det gjorts mätningar på båda sidor om testobjektet med antennen kvar 
på samma plats. 

6.3 Metoder – Tänkta lösningar  
 
Lösningarna som diskuteras nedan har både för och nackdelar. Det är viktigt att göra en 
ordentlig analys av miljön innan beslut tas om vilken teknisk lösning som ska användas då alla 
lösningar inte passar i alla miljöer.  
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6.3.1 Distribuerat antenn system(DAS) 
 
En lösning är att placera ett distribuerat antenn system i trapphuset för att sedan stråla in i 
lägenheterna. Problemet med denna lösning är att även dessa väggar har en hög dämpning. 
Dämpningen i kombination med den tillståndsfria begränsade uteffekten på 
100mW(20dBm)e.i.r.p [23]  från antennen gör att detta inte kan ses som en generell lösning då 
täckning i hela lägenheten inte kan garanteras. Systemet kan utökas med antenner i 
lägenheterna, detta innebär dock en ekonomisk börda som ”någon” måste ta. 

6.3.2 Repeater 
 
GSM repeater är en lösning som, med visst tekniskt kunnande, lätt kan implementeras av 
bostadsinnehavaren. Antenner placeras på ut-/in-sidan av fastigheten med en förstärkare i 
mellan. Lösningen ses som teknikoberoende då man förstärker signalen i ett visst 
frekvensområde. Nackdelen är att lösningen är ganska dyr samt att man måste ansöka om 
tillstånd hos operatören för att använda den [25]. 

6.3.3 Wi-Fi-calling 
 
Wi-Fi-calling är en teknik som låter användare nyttja en Wi-Fi accesspunkt som basstation för 
telefonsamtal. Täckningen blir därmed utökad för de som inte har täckning inomhus. Det är en 
av de billigare alternativen när det kommer till lösningar av problemet. I Sverige har Tre nu 
implementerat tekniken. [26] 
 
Handover mellan Wi-Fi och det vanliga nätet sker förnärvarande inte felfritt vilket leder till att 
samtal bryts, det tros dock lösas vid implementationen av VoLTE (voice over LTE) [27]. En 
annan nackdel är att endast nyare mobiltelefoner har stöd för tekniken och därför kan detta inte 
ses som en hundraprocentig lösning, utan snarare som en teknik som måste växa till sig.  

6.3.4 Cellplanering 
 
I avsnitt 5.3.2 görs beräkningar på, sett från ett radioperspektiv, hur cellstorleken påverkas av 
dämpningen i väggar och fönster. Enligt de matematiska modeller som idag används för 
planering av mobilnät kan det konstateras att stadsbilden förändrats och har gått från förort till 
tätort. Mobiloperatörerna verkar inte ha hängt med på den förändringen. Nya tätare placerade 
celler skulle kunna vara en lösning på problemet. Detta betyder nya investeringar på 
operatörssidan. 

6.4 Diskussion 
 
Tekniklösningar kommer och går. Cirka vart femte år kommer det en ny 
kommunikationslösning. Är det då lönt att bygga in en existerande teknisk lösning i fastigheten? 
Författarnas bestämda uppfattning är att det inte är det. Fokus borde ligga på att bygga så 
energieffektivt som möjligt.  
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Statistik visar att, vädringsförluster till trots, är uppvärmningsförlusterna i nya fastigheter 
fortfarande lägre än i de äldre. Att ta ett steg tillbaka i byggteknik för att lösa 
kommunikationsproblemet kommer inte att ge några positiva effekter på miljö eller ekonomi. 

6.5 Positiva effekter av resultatet  
 
Det bostäder som ligger inom täckningsområdet kommer att förbruka mindre energi vid 
uppvärmning och ha en fullgod mottagning från basstationen.  

6.6 Negativa effekter av resultatet 
 
De byggnader som ligger utanför täckningsområdet kommer att påverkas av 
vädringsförlusterna, vilket leder till att energikraven i vissa fall inte kommer uppfyllas. Även för 
boende kan det uppstå akuta problem vid exempelvis en nödsituation där mobilen inte går att 
använda inomhus. 
 
Den mest intuitiva lösningen, och den som idag används, är att öppna ett fönster eller gå ut på 
balkongen för att prata i telefonen. Ibland hålls ett fönster öppet för att kunna ta emot samtal 
inomhus. I avsnitt 2.6 beskrivs vädringsförlusterna för en genomsnittshyresgäst 3 kWh/m2 år 
och för en ”storvädrare” 40 kWh/m2 år. Då kostnaderna för vädringen oftast inte drabbar 
bostadsinnehavaren direkt, så finns det inga incitament för att få personerna att tänka över sina 
beteenden gällande vädring. Vinsterna som skulle gjorts för både miljön och ekonomi vädras i 
varierande grad bort. 
 
Energieffektiva fönster har en viss dämpande effekt på radiosignaler. Mätningar som gjordes på 
KTH i Kista visade en dämpning på 10dB med fönstret öppet respektive stängt.   
Post och Telestyrelsens har tittat på mätningar från bland andra Ofcom(Brittisk motsvarighet 
till PTS). Resultatet av mätningen, som gjordes i ett hus med energisparfönster och 
aluminiumtäckt isolering, visade en maximal dämpning på 30dB. Vilket enligt undersökningen 
var 10dB högre än motsvarande hus utan energisparande åtgärder [6]. Detta verifieras av 
mätningarna i Mall of Scandinavia. 

6.7 Rekommendation 
 
Efter mätningar, beräkningar, analyser och intervjuer så är rekommendationen att bygga husen 
så täta och energieffektivt som möjligt samt att hitta separata lösningar för de problem med 
kommunikationen som kan uppstå. Trots att det vädras bort en del av vinsterna i de nya 
byggnaderna så är de fortfarande mer energieffektiva än äldre fastigheter. 

6.8 Framtida arbeten 
 
Mer mätningar behövs för att öka kunskap om olika hustyper materialval etc. 
 
I slutet av examensarbetet uppstod frågan om hur mycket extra energi som skulle förbrukas av 
en inomhuslösning enligt kapitel 6.3. Det skulle vara intressant att följa upp energiförbrukning 
före och efter en mottagningsförbättrande lösning har implementerats.  
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Här finns mathematica koden som användes för de matematiska modellerna. 
 
Statistisk modell 
 
Mathematica-koden nedan läser in en Excel fil, rensar bort allt icke numeriskt data från 
tabellerna. För att rymma Excel filen i minnet ökades cacheminnet.  
 
Min och Max tar fram minsta och störst värdet från hela dataserien. Resultatet används för att 
begränsa storlekarna på de plottar som görs senare. 
 
SmoothKernelDistribution är en inbyggd funktion i Mathematica som skapar en PDF av inläst 
data. PDF används sedan för att skapa CDF. 
 
ClearAll["Global`*"]  
Needs["JLink`"];  
Needs["WiPack`"]; 
ReinstallJava[JVMArguments -> "-Xmx512m"]; 
xlsx= Import[StringJoin[{NotebookDirectory[], "data.xlsx"}]] ; 
 
dataset1 = Select[xlsx[[1,All,2]],NumberQ[N[#]]&]; 
dataset2 = Select[xlsx[[2,All,2]],NumberQ[N[#]]&]; 
dataset3 = Select[xlsx[[3,All,2]],NumberQ[N[#]]&]; 
dataset4 = Select[xlsx[[4,All,2]],NumberQ[N[#]]&]; 
dataset5 = Select[xlsx[[5,All,2]],NumberQ[N[#]]&]; 
dataset6 = Select[xlsx[[6,All,2]],NumberQ[N[#]]&]; 
dataset7 = Select[xlsx[[7,All,2]],NumberQ[N[#]]&]; 
 
min = Min[dataset1, dataset2, dataset3, dataset4, dataset5, dataset6, dataset7]; 
max = Max[dataset1, dataset2, dataset3, dataset4, dataset5, dataset6, dataset7]; 
 
D1=SmoothKernelDistribution[dataset1]; 
D2=SmoothKernelDistribution[dataset2]; 
D3=SmoothKernelDistribution[dataset3]; 
D4=SmoothKernelDistribution[dataset4]; 
D5=SmoothKernelDistribution[dataset5]; 
D6=SmoothKernelDistribution[dataset6]; 
D7=SmoothKernelDistribution[dataset7]; 
 
strings = {"1.Utanför","2.Innanför stängd ruta","3.Innanför liten ruta helt öppen", 
"4.Rundtur stängda fönster", "5.Rundtur litet fönster öppet","6.Rundtur stort fönster 
öppet","7.Rundtur båda fönster öppna"}; 
 
Text[Grid[{ 
   {"Plats", "Median[dBm]", "≈"}, 
   {strings[[1]],Evaluate[InverseCDF[D1, 0.5]], Evaluate[Round[InverseCDF[D1, 0.5]]] },  
   {strings[[2]],Evaluate[InverseCDF[D2, 0.5]], Evaluate[Round[InverseCDF[D2, 0.5]]] }, 
   {strings[[3]],Evaluate[InverseCDF[D3, 0.5]], Evaluate[Round[InverseCDF[D3, 0.5]]] }, 
   {strings[[4]],Evaluate[InverseCDF[D4, 0.5]], Evaluate[Round[InverseCDF[D4, 0.5]]] }, 
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   {strings[[5]],Evaluate[InverseCDF[D5, 0.5]], Evaluate[Round[InverseCDF[D5, 0.5]]] }, 
   {strings[[6]],Evaluate[InverseCDF[D6, 0.5]], Evaluate[Round[InverseCDF[D6, 0.5]]] }, 
   {strings[[7]],Evaluate[InverseCDF[D7, 0.5]], Evaluate[Round[InverseCDF[D7, 0.5]]] } 
   }, Frame->All, Alignment->Left]] 
 
Plot[{Evaluate[CDF[D1,x]], Evaluate[CDF[D2,x]], Evaluate[CDF[D3,x]], 
Evaluate[CDF[D4,x]], Evaluate[CDF[D5,x]], Evaluate[CDF[D6,x]], Evaluate[CDF[D7,x]], 
0.5},{x,min, max},AxesLabel->{x,cdf[x]}, PlotLegends-> 
{strings[[1]],strings[[2]],strings[[3]],strings[[4]],strings[[5]],strings[[6]],strings[[7]], 
HoldForm["CDF(0.5)"]} ] 
 
Plot[{Evaluate[PDF[D1,x]], Evaluate[PDF[D2,x]], Evaluate[PDF[D3,x]], 
Evaluate[PDF[D4,x]], Evaluate[PDF[D5,x]], Evaluate[PDF[D6,x]], 
Evaluate[PDF[D7,x]]},{x,min, max},AxesLabel->{x,pdf[x]}, PlotLegends-> 
{strings[[1]],strings[[2]],strings[[3]],strings[[4]],strings[[5]],strings[[6]],strings[[7]]}] 
 
ListLinePlot[{dataset1[[]][[All]], dataset2[[]][[All]], dataset3[[]][[All]], dataset4[[]][[All]], 
dataset5[[]][[All]], dataset6[[]][[All]], dataset7[[]][[All]]},AxesLabel->{"x[n]","dBm"}, 
PlotLegends-> 
{strings[[1]],strings[[2]],strings[[3]],strings[[4]],strings[[5]],strings[[6]],strings[[7]]}] 
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Yttäcknings modell 
 
Yttäcknings modellens mathematica fil presenteras nedan:  
 
Först sätts variablerna för att beräkna förlusterna i COST-231 Hata   
 
f=1800;(*Mhz*) 
Hb=50;(*m*) 
Hm=1.5;(*m*) 
Cm = 0;(*medium city*) 
a=(1.1*Log[10,f-0.7])*Hm-(1.56Log[10,f-0.8]) 
Lv=23; 
 
Urban: 
LU[d_]:=46.3+33.9*Log[10,f]-13.82*Log[10,Hb]-a+(44.9-6.55*Log[10,Hb])*Log[10,d]+Cm 
 
Urban med nya väggdämpningsvärdet: 
LUI[d_]:=46.3+33.9*Log[10,f]-13.82*Log[10,Hb]-a+(44.9-6.55*Log[10,Hb])*Log[10,d]+Cm+Lv 

 

Urban med det nuvarande väggdämpningsvärdet: 

LUI2[d_]:=46.3+33.9*Log[10,f]-13.82*Log[10,Hb]-a+(44.9-6.55*Log[10,Hb])*Log[10,d]+Cm+15 
 
Suburban: 
Lsu[d_]:=LU[d]-2*Log[10,f/28]2-5.4 
 
LogLogPlot[{LUI[d],LU[d],Lsu[d],LUI2[d]},{d,1,100},AxesLabel->{"km","Loss"},PlotLegends-
>LineLegend[{"Tätort med väggdämpning","Tätort","Förort","Tätort gamla 
väggdämpningskonstanten"},LegendFunction->Frame]] 
 
Här deklareras förluster för ”Body loss” samt fädning, även Gr, Gt : 
förluster=-6-8; 
gain=2; 
gaintx=12; 
 
Här skapas funktioner som beroende av signalstyrka räknar ut avståndet: 
PEIRP = 10Log[10,40]+gaintx; 
Pr[d_]:=PEIRP-LU[d]+30+förluster+gain 
Pr2[d_]:=PEIRP-LU[d]+30-15+förluster+gain  
Prv[d_]:= PEIRP-LUI[d]+30+förluster+gain 
Prsu[d_]:=PEIRP-Lsu[d]+30+förluster+gain 
konstant=-104; 
Plot[{Prv[d],Pr[d],Prsu[d],Pr2[d],konstant},{d,0,10},AxesLabel->{"km","dBm"},PlotLegends-
>LineLegend[{"Tätort med väggdämpning","Tätort","Förort","Tätort gamla 
väggdämpningskonstanten"},LegendFunction->Frame]] 
 
Test för Suburban med nya väggdämpningskonstanen: 
Pr3[d_]:=PEIRP-Lsu[d]+30-23-6-8+2 
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Här räknas avståndet fram till minst acceptabla signalstyrkan -104 dBm: 
svar1=Solve[Pr[d]==-104,d] 
svar2 = Solve[Pr2[d]==-104,d] 
svar3 =Solve[Prv[d]==-104,d] 
svar4=Solve[Pr3[d]==-104,d] 
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