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10*10 meter rutor



Metod för datainsamling 
(täckningskartor) 

Antalet mätvärden

210 000 stycken 

Antalet 10x10m rutor

15 000 stycken



Täckning enligt operatör Ja/Nej. 

Täckning enligt mätning Ja/Nej

Täckning enligt operatören

Täckning enligt mätningar

Täckning enligt operatören

EJ täckning enligt mätningar

EJ Täckning enligt operatören

Täckning enligt mätningar

EJ Täckning enligt operatören

EJ Täckning enligt mätningar

Kategorisering av rutor

1,1

1,00,0

0,1
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Operatörernas täckningskartor vs uppmätta 
mätvärden i områden med dålig täckning 

% av mätområdet där operatören
utlovar täckning men mätningarna
visar att täckning inte finns eller är
otillräcklig.

% av mätområdet där det enligt
operatören inte skall finnas
täckning men mätningar visar att
täckning finns

% av mätområdet där det enligt
operatören inte skall finnas
täckning vilket det inte heller finns
enligt mätningar

% av mätområdet där operatören
utlovar täckning vilket stämmer
med mätningarna

Hur ska diagrammet tolkas?

Exempel för Telia nedan. 

Operatörens täckningskarta stämmer med de 

uppmätta värdena för 63 % av rutorna (grön 

36 % + vit 27 %)

Operatören har underskattat sin täckning i 

fler rutor än den har överskattat sin täckning 

(ljusblå stapel 23 % är större än röd stapel 

14 %)
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Fördelning av rutor där våra mätningar inte 
stämmer överens med operatörens 

täckningskarta

OP=1 PTS=0
Operatören
överskattar sin
täckning

OP=0 PTS=1
Operatören
underskattar sin
täckning



• En del av regeringsuppdraget var att jämföra olika telefoner



Jämförelse av mobiltelefoner
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Dialogmöten

• ”Regeringen uppdrar åt Post- och telestyrelsen (PTS) att 
arrangera dialogmöten i syfte att främja utbyggnaden av 
mobilnät och därigenom ytterliga förbättra mobiltäckningen i 
landet. Det ska ske genom att sammanföra teleoperatörer 
med lokala och regionala företrädare som kan medverka och 
stödja utbyggnaden av infrastruktur för mobil kommunikation, 
däribland exempelvis länsstyrelser, landsting, kommuner och 
samverkansorgan.”
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Ca 7,5 miljoner 250*250m rutor för att täcka in Sverige

Även information om varje mobilsites kapacitet
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Yttäckning

Befolkningstäckning

Kapacitet









Statistikinsamlingen

• Numera gör PTS årligen en sammanställning av 
mobiltäckningen i Sverige.

• I rapporten kan förändringar i både kapacitet och täckning 
både för tal och data ses.

• Rapport för allmänheten är dock ”maskad” – man kan inte se 
enskilda operatörers täckning eller kapacitet. 
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Fördelning av rutor där våra mätningar inte 
stämmer överens med operatörens 

täckningskarta

OP=1 PTS=0
Operatören
överskattar sin
täckning

OP=0 PTS=1
Operatören
underskattar sin
täckning



2013 2014

Vår 

Mycket skriverier i 

media om ”dålig 

täckning”

”Stickprovsmätningar”

Dialogmöten  ”Arrangera dialogmöten i syfte att 

främja utbyggnaden av mobilnät”

Statistikinsamling ”Hur ser täckningen ut i landet 

och hur förändras den år för år”

Regeringsuppdrag

”Se till att operatörens kartor och information till 

konsumenter förbättras”



”Se till att operatörens kartor och 
information till konsumenter förbättras”

Förut såg 
det ut så här



Nu ser det ut så här



• Bastäckning

• Här finns möjlighet att kunna ringa och surfa utomhus under 
förutsättning att du inte försämrar mottagningen genom att ha 
telefonen till exempel i handen, fickan eller väskan

• God täckning

• Här finns goda möjligheter att kunna ringa och surfa utomhus. Det kan 
även gå att ringa och surfa inomhus, särskilt om du står nära ett 
fönster och inte försämrar mottagningen genom att ha telefonen till 
exempel i handen, fickan eller väskan

• Mycket god täckning

• Här kan du sannolikt ringa och surfa både utomhus och inomhus. 
Inomhustäckningen påverkas dock av vilken typ av väggar, fönster och 
dörrar byggnaden har samt var i byggnaden du befinner dig



Tillståndsvillkor i 800MHz bandet för N4M



Tillståndsvillkoret i korthet

� Täckningskravet innebär att tillståndshavaren ska täcka de 
stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen som 
saknar bredband om 1Mbit/s och som PTS identifierar

� Utbyggnad ska ske med radiobaserad infrastruktur i 800 
MHz-bandet

� N4M ska avsätta 300 miljoner kronor för utbyggnad enligt 
täckningskravet



PTS webbformulär
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Tillståndsvillkor 800 för N4M

� Adresser som kommer in till PTS remitteras till 
mobiloperatörerna i Sverige som får svara på frågan om de 
kan erbjuda 1 Mbit/s på platsen

� Om någon operatör kan erbjuda 1 Mbit/s anses kommersiellt alternativ 
finnas och adressen ska inte omfattas av utbyggnad enligt täckningskravet

� Om ingen operatör kan erbjuda 1 Mbit/s kommer adressen med på listan 
till N4M för utbyggnad enligt täckningskravet
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Skapa 
täckning på 
de ställen som 
saknar 
täckning idag!



Tack för er tid!


