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Agenda för arbetsgruppsmöte 2
• 10:00 – 10:10 Välkomna
• 10:10 – 10:20 Tillbakablick
• 10:20 – 10:40 Diskussion om rimlig förväntan på täckning
• 10.40 – 11.10 Grupparbete om behov och krav från applikationer och tjänster
• 11:10 – 11:30

Presentation och summering i plenum

• 11:30 – 12:00 Arbetslunch
• 12:00 – 12:30 Grupparbete om mobila infrastrukturslösningar
• 12:30 – 12:50 Presentation och summering i plenum
• 12.50 – 13.30 Grupparbete, under vilka förhållanden nya sändarplatser kan etableras +
• 13:30 – 13:50 Presentation och summering i plenum
• 13:50 – 14:00 Summering och avslutning av mötet

2019-11-15

Mål med dagens arbete
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Mål med dagens möte
• Att diskutera ”rimlig förväntan”
• Att diskutera människor, hushåll, företags och uppkopplades sakers behov och
krav – Vems behov och krav ska vi fokusera på? Vid vilken tidpunkt kommer
behoven och kraven att vara aktuella?
• Att diskutera hur infrastrukturen för mobilt bredband ska kunna möta behoven och
kraven – Vilka lösningar ska vi fokusera på?
• Att diskutera förutsättningarna för etablering av nya sändarplatser

2019-11-15

Tillbakablick
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Tillbakablick
• Infrastrukturdepartementet informerade om förväntningarna på arbetsgruppen
• Kansliets tolkning av hur styrgruppens direktiv kan uppfyllas fick acceptans av
arbetsgruppen
• Tolkning av ”rimliga förväntningar”
• Behov av att identifiera nya samverkansmodeller
• Mobilitet – Hur kan den bli en naturlig del av planeringsprocessen?
• Utbyggnad i nya frekvensband påverkar inte yttäckningen nämnvärt, däremot kapaciteten
(700 MHz)
• Under mellantiden fått hjälp av Region Värmland och SKL att hitta deltagare från en
kommun, förslag på ”uppkopplade saker” av Ericsson, LRF och Telia samt information från
region Västerbotten om #Fulltäckning
• Angående FWA – arbetsgruppen kommer att undersöka hur FWA påverkar yttäckning och
2019-11-15
kapacitet i mobilnäten utifrån mobilitetsmålet 2023

Fortsatt diskussion
”rimlig förväntan”
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”Rimlig förväntan”
• Kommentarer från förra arbetsgruppsmötet:
– Skrivningen om att man ska ha täckning ”där man normalt befinner sig” är väldigt
öppen för tolkning. Det bidrar till att 2023- målet är otydligt för många.
– Var befinner man sig normalt, och vad är rimliga förväntningar?
– Vems förväntningar? Människor, företag, saker?
– Målet uttrycker inte direkt någon skillnad mellan behov och förväntningar i städer
gentemot landsbygder.
– Måste rimliga förväntningar i tätorter anses vara rimliga förväntningar på
landsbygder?

2019-11-15
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Diskussion
Arbetsgruppens slutrapport behöver innehålla ett resonemang om ”rimlig förväntan”

• Tolkar gruppen att den rimliga förväntan kan skilja sig beroende på var man befinner
sig? Ska en uppkopplad sak fungera lika bra i tätorter som på landsbygden?
• Vems rimliga förväntan? Människor, företag, uppkopplade saker?
• Vem kan bestämma vad som är ”rimlig förväntan”?

2019-11-15

Behov och krav från
applikationer och tjänster

Inledning - Exempel på tjänster och applikationer

”inte uppleva begränsningar” Trådlös hälsa
Sociala nätverk
GPS-spårning
Ultra HD streaming
Virtuell shopping

Drönare
Smarta städer
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Sensorer
Trafik
Tillsyn
Övervakning

VR/AR
Personlig AI
Uppkopplade fordon

Uppkopplade sopbilar
RFID
Smart meeting
Mjölkbranschen - Transpondrar på kor
Skogs- och gruvbransch – Automated Guided Vehicles (AGV)
Smart tillverkning
”Smart grid” automatisering, energi
eGo - Fordonstillverkning

Ingår allt detta i
begreppet
”uppkopplade
saker”?
2019-11-15
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Behov och krav på applikationer och tjänster 1(2)
• Regeringens Bredbandsstrategi
– ”År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet”
– ”…i områden där människor normalt befinner sig bör vara möjligt att använda de mobila
tjänster som efterfrågas, situationsanpassat. I normalfallet innebär det att …… genom en
trådlös uppkoppling, använda tjänster, applikationer och andra funktioner utanför hemmet
eller arbetet, till exempel på bussen, i bilen eller på promenaden. Detta gäller på
motsvarande sätt för uppkopplade saker.”
– ”Målet ska svara mot den förväntade efterfrågan på bredband som människor rimligen
har utanför hemmet och arbetet .”

2019-11-15
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Behov och krav på applikationer och tjänster 2(2)
• Skulle ”uppkopplade sakers” behov och krav kunna användas som samlingsbegrepp
för att bestämma den förväntade efterfrågan hos människor, företag, och samhället?
• Kommer ”uppkopplade sakers” behov och krav skilja sig i olika delar av landet?
• Kan uppkopplade sakers ”behov och krav” användas som utgångspunkt för att
bedöma vad som kommer att vara en ”rimlig efterfrågan”?
• Fördelen med ”uppkopplade saker” är att:
– vi flyttar fokus från bredbandsstrategins personbaserade upplevelser ”människors
förväntade efterfrågan” till mer konkreta och tydliga krav för att en applikation,
tjänst, självkörande fordon m.m. ska kunna fungera
– arbetsgruppen skulle dessutom kunna undersöka hur uppkopplade saker själva kan
bidra till för att målet ska uppnås
2019-11-15

Grupparbete - Behov och krav
från applikationer och tjänster
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Inledning
Sammanfattning av resonemanget om hur behov och krav från applikationer och
tjänster kan analyseras
Kan människors,
företagens och
samhällets förväntade
efterfrågan
sammanfattas som
”Uppkopplade sakers
behov och krav”?

Kommer
”uppkopplade sakers
behov och krav” skilja
sig beroende på var i
landet man befinner
sig?

Kan ”uppkopplade
sakers behov och
krav”
användas för att
bedöma
”rimlig förväntan”?

2019-11-15
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Frågeställningar
• Kan ett resonemang om ”uppkopplade saker” användas som utgångspunkt i gruppens
arbete för att bestämma kraven på en trådlös uppkoppling, tjänster, applikationer och
andra funktioner utanför hemmet eller arbetet? För olika användare som människor,
företag, offentliga verksamheter.
• Vilka uppkopplade saker kommer att vara representativa för utvecklingen och
situationen 2023? Vilka ska vi fokusera på i beskrivningen av ”uppkopplade saker”?
• Vilka krav och behov kommer uppkopplade saker sätta på infrastrukturen för mobilt
bredband? Kommer dessa behov och krav skilja sig åt i olika delar av landet?
• Vilka behov och krav ska de mobila näten kunna tillgodose och i vilka delar av landet är
detta rimligt år 2023? Ska vi föra ett resonemang om utvecklingen bortom 2023?

2019-11-15

Lunch… arbetsgruppen
Genomgång ”Presentation av mobila
infrastrukturlösningar för att möta
identifierade behov”
.…Christian
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Mobila infrastrukturlösningar för att möta
identifierade behoven
• Styrgruppens direktiv

– ”Beskriva hur teknikutvecklingen av de mobila bredbandsnäten kommer att påverka
täckning och kapacitet i områden som inte har tillräcklig täckning och kapacitet i
dagsläget.”
• Regeringens Bredbandsstrategi
– ”Sverige ska i så stor utsträckning som möjligt ha tillgång till stabila mobila tjänster som
möjligt.”
– ”…applikationstäckning…”
– ”Uppkopplingen bör vara så stabil och av sådan kvalitet att användaren inte upplever
begränsningar i sin situationsanpassade användning”.
• Mobilitetsmålet anger alltså inte vilken teknik eller infrastruktur som ska användas!
• Men resonemanget kring 5G är viktigt för att möta förväntningarna

2019-11-15

Mobilitetsmålet behöver inte betyda mobilnät! Men vilka mobila
infrastrukturlösningar är aktuella inom vald tidpunkt?

Industri med
eget/lokalt 5G

800 MHz
HAPS

Lågflygande satelliter

M2M

Mobilnät
Superbasstationer

2019-11-15

Grupparbete - Mobila
infrastrukturlösningar för att
möta identifierade behov
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Inledning
Vilka mobila infrastrukturlösningar kan möta identifierade behov och krav vid vald
tidpunkt?

Vilka ”mobila
infrastrukturslösningar”
kan hantera den

Hur kan de relevanta
”mobila infrastrukturslösningar” hantera den

”rimliga förväntan” ?

”rimliga förväntan”?

Ska de
”uppkopplade sakerna”
kunna anpassas till de
relevanta
”mobila infrastrukturslösningarnas nät”

2019-11-15
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Frågeställningar
• Vilka olika mobila infrastrukturer tycker ni är relevanta och som vi bör fokusera på i
vårt arbete?
• Vilken roll ska den här slutrapporten spela i att beskriva hur operatörernas mobilnät
och andra infrastrukturer fungerar?
• Om inget förändras teknikmässigt, kommer infrastrukturen för mobilt bredband kunna
hantera den rimliga förväntan utifrån uppkopplade sakers behov och krav?
• Går det att sätta krav på att uppkopplade saker ska anpassas till rådande förhållande i
de mobila näten? Bättre radio/mottagarutrustning?

2019-11-15

Grupparbete - Etablering av nya
sändarplatser
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Inledning - Etablering av nya sändarplatser
• Arbetsgruppens tolkning av direktivet
– ”Identifiera förutsättningar och hinder för exempelvis nya sändarplatser i geografiskt
otillgängliga områden, samt nya sändarplatser som behövs för den kommande
teknikutvecklingen”
• Relevanta ”mobila infrastrukturslösningar” har diskuterats utifrån möjligheterna att hantera
”rimliga förväntan” inom vald tidsrymd
– Hur skulle en utbyggnad av och/eller en förtätning av sändarplatser påverka
möjligheterna?
– Vilka aktörer bör involveras?

2019-11-15
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Frågeställning +
• Tror gruppen att det behövas en utbyggnad av sändarplatser?
• Tror gruppen att det behövas en förtätning av sändarplatser i redan utbyggda
områden?
• Beskriva förutsättningarna för förtätning av sändarplatser och en utbyggnad av
sändarplatser?
• Hur tror gruppen att en förtätning av sändarplatser och en utbyggnad av
sändarplatser skulle kunna göras utan finansiering och tilldelning av nya
frekvensband?
• Vad kan olika aktörer göra för att förbättra förutsättningarna för att bygga ut nya
sändarplatser?
2019-11-15

Summering och
avslutning av mötet
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Mål med dagens möte
 Att diskutera ”rimlig förväntan”
 Att diskutera människor, hushåll, företags och uppkopplades sakers behov och
krav – Vems behov och krav ska vi fokusera på? Vid vilken tidpunkt kommer
behoven och kraven att vara aktuella?
 Att diskutera hur infrastrukturen för mobilt bredband ska kunna möta behoven och
kraven – Vilka tekniker ska vi fokusera på?
 Att diskutera förutsättningarna för etablering av nya sändarplatser

2019-11-15
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Vilka av arbetsgruppens direktiv har diskuterats idag
Utmaningar i den pågående utbyggnaden:

• Beskriva tillämpliga eller möjliga modeller för offentliga och privata aktörer att samverka kring
utbyggnaden av infrastruktur för mobilt bredband i hela landet.
 Beskriva hur teknikutvecklingen av de mobila bredbandsnäten kommer att påverka täckning och
kapacitet i områden som inte har tillräcklig täckning och kapacitet i dagsläget.
• Undersöka om arbetsgruppen eller Bredbandsforum kan spela en roll i genomförandet av relevanta
förslag i PTS rapport PTS-ER-2018:13
Utmaningar i den kommande utbyggnaden:
 Analysera hur infrastrukturen för mobilt bredband kommer att motsvara framtidens behov och krav, och
föreslå åtgärder eller vidare arbete i syfte att uppfylla regeringens bredbandsmål år 2023.
 Beskriva förutsättningarna för förtätning av sändarplatser och vid behov föreslå hur förutsättningarna
kan förbättras genom samverkan.
? Undersöka om kommande möjligheter till fast yttäckande radioaccess (FWA) kan fungera som en
katalysator för utbyggnaden och utvecklingen av de mobila bredbandsnäten.

