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1.  Introduktion 

Det av Vinnova delfinansierade projektet ”Trådlös täckning inomhus i moderna 
energieffektiva byggnader” hade sitt ursprung i att man ofta upplevde stora problem med 
trådlös uppkoppling, oavsett teknik, i nybyggda och energieffektiva hus. Cirka 350 000 
lägenheter i Sverige byggda mellan år 2000 och 2019 uppvisar varierande grad av 
täckningsproblem vilket utgör drygt 10% av flerbostadsbeståndet.  De lägenheter vi bygger 
idag och inom överskådlig framtid kommer att ha liknande problem. 
 
Projektet ”Trådlös täckning inomhus i moderna energieffektiva byggnader” började som en 
förstudie ”Mobiltäckning inomhus i moderna energieffektiva byggnader” år 2014. Det 
ursprungliga projektets mål var att hitta en lösning för det växande problemet av dålig 
mobiltäckning inomhus i bostäder som byggdes med energieffektiva teknologier som höll 
värmen inne och kylan ute men, som man upptäckte senare, även elektromagnetiska vågor 
ute. Den fysiska orsaken till den bättre isoleringen var främst bättre väggar och användning 
av energifönster.  
 
Projektet fortsatte vidare till Steg 2 projekt 2015 - 2017 som bestod av fyra piloter med 
mobiltäckningslösningar i bostäder runt om i Sverige samt ett tidigt förslag på affärsmodell. 
Projektet fortsatte i sitt sista Steg 3 år 2018 - 2020 med målet att testa de tekniska 
lösningarna skarpt i ett antal piloter, förankra affärsmodellen till befintligt regelverk, och 
eventuellt komma fram med en komplett lösning som kunde användas på marknaden direkt 
eller med få modifikationer. Samtidigt utvidgades projektet att även omfatta en 
professionell WiFi lösning med tanke på hur viktigt det är i dagens digitala samhälle att alla 
boende har tillgång till en bra bredbandsuppkoppling. För att implementera detta i 
praktiken togs fram en uppgraderad version av dagens kommunikationsoperatörsroll, här 
benämnd KO 2.0 som möter de tekniska och affärsmässiga kraven på ett modernt 
kommunikationsnät tillgängligt för alla boende och som inkluderar tjänster som vård och 
omsorg i hemmet och smarta byggnader. 

 
Denna rapport ger en bakgrund och en beskrivning av hur ett sådant kommunikationsnät 
ser ut och tillhörande fastighetsnät. Som bilaga finns en detaljerad kravspecifikation för KO 
2.0. 
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2.  Mobil (cellulär) inomhustäckning 

Som berördes ovan har uppförandet av energieffektiva byggnader i många fall skapat 
problem med den mobila täckningen inomhus. Dels är det fråga om tjocka ytterväggar som 
stänger ute radiosignalerna och det gäller dessutom i flera fall bärande innerväggar. 
Moderna energieffektiva fönster ger också samma effekt. Speciellt allvarligt för de boende 
blir det då man inte kan ringa nödsamtal 112 eller att en larmsignal inte går fram. Ett annat 
problem är för blåljuspersonal exempelvis brandmän som kan vara beroende av en 
fungerande mobil uppkoppling för att kunna utföra sitt uppdrag.  
 
Man kan försöka att komma runt problemen med mobil täckning genom att höja effekten 
på signalen från närbelägna basstationer och på så vis något förbättra situationen men 
samtidigt är det ett slöseri med effekt som går emot kraven på energieffektivitet.  

 

 
Övergripande teknisk lösning för trådlös och mobiltäckning inomhus  

 
Ett bättre sätt att lösa problemet är att bygga ett lokalt mobilnät inomhus vid sidan av 
bredbandsnätet och förse varje lägenhet och andra utrymmen som ska ha täckning med 
antenn. För att skapa en marknadsplats med mer konkurrens mellan operatörerna och där 
även mindre aktörer kan komma i fråga kan man utnyttja ett licensfritt band som 1800 MHz-
bandet och skapa ett öppet nät. Dock finns det svårigheter med möjligheten att få lokal 
roaming mot de rikstäckande operatörerna vilket krävs för att kunna ringa utanför det lokala 
nätet. Projektet har inte hittat legala hinder för detta.  
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Lösningen med ett lokalt mobilnät har prövats i en av piloterna, mer om detta senare, och 
visat sig fungera väl. Det stora problemet är att få till en fungerande affärsmodell. Ingen vill 
betala vad det kostar att införa ett lokalt mobilnät. Inte de rikstäckande operatörerna för de 
säger sig enbart garantera täckning utomhus och inte de boende själva som anser det 
självklart att man ska ha mobiltäckning.  I så fall faller kostnaden därför på fastighetsägaren.  
 
Möjligheten att ringa över WiFi nätet, ”WiFi calling” eller ”WiFi samtal” har de senaste åren 
blivit tillgängligt hos alla rikstäckande operatörer och finns numera inbakat i flera 
abonnemang och till och med kontantkortlösningar. Denna lösning stödjs dock inte av alla 
smarta telefoner och stödjs inte alls av vanliga mobiltelefoner som finns fortfarande i bruk 
även om i mindre omfattning.  WiFi samtal kräver uppkopplingen mot WiFi nät som 
begränsar användning av lösningen för besökare inklusive blåljus och annan personal som 
till exempel omsorg.       

3. Bredbandsutvecklingen 

Projektets fokus från början låg på mobil inomhustäckning och möjligheten för de boende 
att kunna ringa överallt i fastigheten. Samtidigt har under projekttiden skett en snabb 
utveckling vad gäller kraven på bredband både från de boende i fastigheten, från samhället 
och från fastighetsägarna, det sistnämnda för att kunna effektivisera driften av sin fastighet. 
För projektet blev det därför naturligt att även utreda hur bredbandsnätet skulle 
implementeras i fastigheten med tanke på de nya kraven och önskemålen.  

Digitaliseringen av samhället 
Genom den omfattande digitala utvecklingen i samhället har bredband gått från att vara en 
attraktiv extratjänst till en nödvändighet för en fungerande vardag, med sociala kontakter, 
arbete, skola och kontakt med offentliga myndigheter. Den ökade tillgången till 
höghastighetsinternet har drivit på utvecklingen av strömmande tjänster och konsumtionen 
av tv-liknande tjänster flyttar allt mer över till Internet. Även de offentliga tjänsterna 
utvecklas i snabb takt där bland annat digital vård och omsorg i hemmet drivs på av en 
högre andel äldre befolkning och mindre personal inom vård och omsorgsyrken. Det är inte 
bara människor som har behov av uppkoppling. Digitaliseringen innebär även ökad andel 
uppkopplad teknik i fastigheterna för bl.a. drift, underhåll och energistyrning. Bredband är 
en grundförutsättning för samhällets digitalisering vilket blivit extra tydligt under pandemin 
som tvingar en stor del av befolkningen att arbeta, studera, handla och ha sina kontakter 
digitalt.  
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Mobilt användningssätt 

Med introduktionen av smarta mobila terminaler har användarmönster och kravet på 
ständig tillgänglighet till uppkoppling oberoende av plats ökat. Användarbeteendet flyttar in 
i fastigheterna och idagi sker 80% av all mobil konsumtion inomhus och 80% av all telefoni 
är mobil vilket sätter fingret på utmaningens storlek. Att vara uppkopplad i tvättstuga eller 
garage är lika naturligt och viktigt som att vara det hemma i bostaden. Fastighetsskötare, 
räddningstjänst, omsorgspersonal och andra yrkesgrupper som rör sig i fastigheten har 
också behov av mobil uppkoppling. Detsamma gäller exempelvis el-bilar som står på 
laddning i garage och vill ”prata” med sin ägare för att meddela sin laddstatus. Men kravet 
på mobil tillgänglighet i fastigheter har två kända utmaningar beroende på vilken typ av 
uppkoppling som används: 

 vid uppkoppling mot mobila master skärmar byggnaden mobilsignaler både från 
utsidan och inom lägenheten. Om den egna mobiltelefonen har dålig mobiltäckning 
inomhus så jobbar den mer för att hitta en signal. Då blir det både mer strålning och 
batterierna tar slut snabbare. 

 vid uppkoppling mot hushållens trådlösa Wifi-teknik som delar det trådlösa 
utrymmet med övriga lägenhetsinnehavare. Har dina grannar en starkare signal än 
din så får du själv sämre trådlöst Internet samtidigt som du saknar täckning i 
allmänna utrymmen.  

Pålitlig WiFi uppkoppling i bostaden och allmänna utrymmen är en förutsättning för 
välfungerande WiFi samtal (WiFi calling).  

 

Utveckling inom fastighetstjänster och hållbarhet  

När bredband introducerades var det endast en begränsad del av fastighetstekniken som 
var digitalt uppkopplad. Även inom detta område har nya och ökade krav uppstått för 
fastigheterna inom främst energieffektivisering och miljö. För att åstadkomma förbättringar 
behöver allt mer av fastighetstekniken kopplas upp vilket också sker – dock på ett 
okoordinerat sätt i en stuprörsstruktur där en viss teknisk funktion ofta har en egen 
kommunikationslösning. Detta leder till onödigt högt antal utrustningar i fastigheten samt 
många olika slags abonnemang. Med en accelererande utveckling inom smarta elsystem, 
självproduktion av energi, fastighetsautomation, digitala låssystem, tjänster för det smarta 
hemmet kommer systemen mångfaldigas från dagens nivåer och därmed även 
komplexiteten och kostnaderna. Rätt utformad fastighetsinfrastruktur och operatörstjänster 
kan förbättra situationen avsevärt genom att koordinera infrastrukturen för att uppnå rätt 
effektivitet, såväl ekonomiskt som ekologiskt.  
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Ökat krav på tillgänglighet, säkerhet och integritet 

I digitaliseringens spår flyttar både användare och fastighetens teknik över allt mer av sina 
tjänster till digital infrastruktur som har uppkoppling mot Internet vilket skapar stora 
möjligheter. Problemet är att det även skapar säkerhets- och sårbarhetsrisker. Ju mer som 
digitaliseras desto mer beroende blir vi att tjänsterna har hög säkerhet, tillgänglighet och 
integritet. Säkerhetsfrågorna gäller även för samhället i stort där bredband har 
uppgraderats i betydelse för rikets säkerhet och bredband är numer en del av det svenska 
totalförsvaret. Fastighetens infrastruktur och operatörstjänster behöver vara utformade för 
att möta utvecklingen inom digitaliserings- och säkerhetsområdet. 

 

Utvecklingen ger grund till nya krav på KO-rollen 

Sammanfattningsvis är mobil (cellulär) och annan trådlös inomhustäckning som WiFi en 
förutsättning för att kunna erbjuda de tjänster och produkter som en digitaliserad värld 
kräver. Om fastighetsägare och operatörer gör det rätt kommer de tillsammans dessutom 
att spara pengar och energi och erbjuda en bättre upplevelse för de boende. Den förändring 
som behöver ske ger grund för nya krav och förändring av både fastighetens digitala 
infrastruktur och KO-rollens uppgift. I grunden är den befintliga affärsmodellen med roller 
och ansvar densamma, men ett antal nya och viktiga krav tillkommer såsom: 

 fastighetens bostäder samt alla allmänna utrymmen ska ha trådlös uppkoppling (Wifi) 
med central styrning för ett robust och tillgängligt nät. 

 det centrala trådlösa nätet ska kunna delas upp i flera privata och publika nät med hög 
säkerhet och integritet.  

 ett Basinternetabonnemang ska ingå i bostaden och tillval ska vara möjligt. 
 i förekommande fall i fastigheter med bristande mobil täckning ska fastigheten förses 

med en öppen mobil infrastruktur med god täckning. 
 kommunikationslösningen behöver stödja och i högre grad koordinera uppkoppling av 

digital fastighetsteknik och system. 
 säkerhet och robusthet ska beaktas på alla nivåer i nätet och dess drift.  

 
  



 

 

9 
 

4.  Vidareutvecklad KO 2.0 modell 

Bredband till flerbostadshus har under två decennier utvecklats till en betydelsefull del av 
bostadens standard och attraktivitet. Utbyggnaden har i de flesta fall skett i en nära 
samverkan mellan fastighetsägaren, en extern kommunikationsoperatör (KO) eller det 
lokala stadsnätet, ofta med en tydlig uppdelning i roller och ansvar.  Fastighetsägarna har 
rollen nätägare med ansvar för den passiva infrastrukturen i fastigheten medan KO har 
ansvar för det aktiva nätet och samtidigt den kommersiella relationen med 
tjänsteleverantören som i sin tur säljer tjänster till slutkunden (hyresgästen). KO agerar i en 
grossistroll utan att själv erbjuda egna tjänster till slutkund. Ett normalt tjänsteutbud har 
varit en kombination av Internetaccess, IP-telefoni och IP-TV. Hyresgästen har själv kunnat 
både välja och sluta avtal med ett större antal tjänsteleverantörer som erbjuds i öppen 
konkurrens.   

 

Befintlig Kommunikationsoperatör modell – KO1.0 

KO 2.0 modellen ska implementeras som en vidareutveckling av den befintliga KO 1.0 
modellen med aktörerna fastighetsägare - kommunikationsoperatör-tjänsteleverantör 
(Internet) – boende och samtidigt säkerställa en fungerande affärsmodell.  

Den ska ha följande huvudegenskaper och ansvar med hänsyn till vad som beskrivits ovan. 

 Internet bastjänst (100/100 Mbps) ingår i hyran. Detta är en förutsättning för att 
minska digitalt utanförskap.  
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 KO 2.0 ska leverera både WiFi infrastruktur i alla lägenheter och allmänna utrymmen 
och Internet bastjänst trådlös och fast. Därigenom säkerställer man en homogen 
teknikmiljö och ett driftansvar som ligger på KO. Detta har varit en svaghet i tidigare 
KO modell. 

 WiFi ska vara centralstyrt (carrier-grade1) för att undvika radiostörningar mellan 
grannar. Man ska kunna bygga ut WiFi nätet i lägenheten med flera accesspunkter 
för att säkerställa en god WiFi täckning. Det ska vara möjligt att skapa exempelvis 
separata säkra omsorgsnät som går från omsorgsmottagarens lägenhet till aktuell 
omsorgs- eller larmcentral. 

 Vid behov kan KO 2.0 ges i uppdrag att leverera infrastruktur för att åtgärda 
avsaknad av mobiltäckning inomhus. Detta löser problem med bristande mobilsignal 
inomhus som krävs för nödsamtal. 

 Hyresgästen köper individuellt till extra tjänster som snabbare bredband, fast IP-
adress, IP-telefoni, IP-TV med mera som plus-tjänster.  

Förslag på affärsmodell KO2.0 

I samarbete med Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta kom projektet fram till att 
förhöjt bruksvärde och hyra för lägenheterna kan argumenteras genom att man erbjuder 

 
 
1 Kvalitetssäkrad tjänst. 
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Internet till alla och trådlös täckning med WiFi i lägenheterna och andra allmänna utrymmen 
som ny tjänst. Mobiltäckning inomhus i sig bedömdes som inte tillräckligt för att höja 
bruksvärdet.  

Projektet har gjort en noggrann analys av kostnaderna för att tillämpa KO 2.0-modellen och 
även stämt av detta med några existerande kommunikations-operatörer. Genom att man 
inför gruppanslutning av basinternetaccessen blir den administrativa operatörskostnaden 
mycket mindre och därmed kostnaden lägre mot vad en individuell brukare betalar idag. 
Samtidigt blir även driftskostnaden lägre på grund av homogen teknikmiljö. 

Detta öppnar upp för ett höjt bruksvärde/hyra för tillgång till fri professionell trådlös 
Internetaccess och har av projektet uppskattats till ca 150–200 kr per lägenhet, men måste 
förhandlas inom ramen för ordinarie förhandlingssystem. Fastighetsägaren kan dessutom 
själv dra fördel av möjligheten att införa mer effektiv drift och underhåll av hastigheten. 

5. Piloter och deras resultat 

Piloten i Lillsjönäs, SKB, Bromma, ett nybyggt bostadshus med 10 uppkopplade 
lägenheter fick testa trådlös access via professionell WiFi tillgänglig redan från inflyttning. 
Den tekniska lösningen bestod av ett centralstyrt WiFi system med accesspunkterna i 
lägenheter och i trapphuset. Den installerade trådlösa internettjänsten fick toppbetyg från 
de boende enligt kundenkät. Piloten hade inte mottagit några tekniska klagomål under 
knappt 6 månader i drift.  

 

Piloten Lillsjönäs, Bromma, SKB. Fotograf: Anders Fredriksen. 
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Installerad mediaomvandlare och accesspunkt i mediaskåpet i Lillsjönäs. Infrastruktur och 
nätkomponenter för trådlösaccess ska tas in redan i planeringsfasen för att undvika trängsel i 
skåpet.  
 

Piloten i BRF Engelbrekt, Östermalm, Stockholm, ett bostadshus av äldre bestånd. 
14 av 16 föreningslägenheter deltog i piloten som använde en gruppanslutning från 
stadsnätet, egna privata routrar (med avstängd WiFi) som kompletterades med ett 
centralstyrt WiFi. Denna centraliserade lösning ersatte den gamla. Helhetsintrycket är att 
den nya lösningen upplevdes bättre eller samma som den gamla. Speciellt i stora lägenheter 
(5 rum) fick man bättre WiFi täckning via fler accesspunkter. Kundenkäten visade att 
möjligheten att själv få välja Internet tjänsteleverantör är oviktigt för den boende. Den 
heterogena lösningen med egen router bedömdes att vara orsaken till ett antal 
felanmälningar i början av piloten. 

 
Piloten BRF Engelbrekt, Östermalm 
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Piloten på Västgötagatan, Varbergs Bostad, Varberg: totalt 48 lägenheter i 3 hus 
(16 lägenheter var), delvis ungdomsboende (25% av lägenheterna är reserverade för 
hyresgäster under 25 år). Husen hade dålig mobiltäckning inomhus. Bland annat var 
mobilsignalen från vissa operatörer obefintlig i trapphuset.  

 
Ett av tre pilothusen på Västgötagatan, Varbergs Bostad, Varberg 

Piloten på Västgötagatan bestod av ett lokalt mobilnät med täckning i hela huset och 
carrier-grade WiFi2 accessnät likt piloten hos SKB med accesspunkterna i lägenheterna. 
Piloten levererade mobilsignalen också i husens trapphus som gjorde det möjligt att ringa 
nödsamtal även därifrån som annars inte var möjligt. Att täcka områden som saknade 
mobilsignaler inomhus var ett mål i projektet som på det sättet blev uppnått. Detta 
uppskattades också av hyresvärden som en säkerhetshöjande åtgärd. Mobilnätet kunde 
användas som del av ett rikstäckande mobilnät genom roaming med anskaffande av SIM 
kort från operatören av det lokala mobilnätet. 

Sammanfattning av piloterna: 

 Homogen lösning för trådlöstäckning inomhus, det vill säga ett system uppbyggt på 
ett integrerat sätt av samma aktör (se pilot SKB Lillsjönäs), har visat stabil funktion 
och mycket lite behov av underhåll och support.  

 Kundenkäter tyder på  
o att betalningsvilja för Internet access (bredband) är under 300 SEK eller 

mindre (alla piloter) 
o att 100/100 Mbps uppfattas som tillräckligt  

 
 
2 Professionell tjänst 
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o möjligheten att själv få välja Internettjänsteleverantör spelar inte någon roll 
för 100% av de som svarade på Östermalm trots att de tidigare haft öppet 
nät. För Varberg var siffran 40% men de hade kvar sitt gamla abonnemang 
och hade därför inget ekonomiskt incitament i detta fall. Frågan ställdes inte 
till deltagarna i SKB piloten.  

 Installation styckvis i bebodda lägenheter är resurskrävande. En kollektiv övergång 
till KO 2.0 där en trådlös Internettjänst med installation ingår i 
hyran/månadsavgiften är att föredra. 

6. Sammanfattning av projektet 

I de första två stegen av projektet (2014–2017) har projektet fokuserat på att leverera en 
teknisk lösning för mobiltäckning inomhus med fokus att uppnå det minsta kostnaden per 
användare. Det visade sig vara otillräckligt för att lösningen skulle bli brett accepterad på 
marknaden. Orsaken var att det saknades tydlig förankring hos existerande operatörer med 
befintliga affärsmodeller att vilja finansiera telekomlösningen i bostäder även om skissen på 
möjlig affärsmodell tagits fram i steg 2 av projektet (2015 - 2017).  

I Steg 3 har projektet mycket mer fokuserat på framtagande av en affärsmodell förankrad till 
befintliga affärsupplägg inom bostadbranschen med olika upplåtelseformer. Projektet har 
kommit fram till att mobiltäckning inomhus i sig förväntas allmänt vara tillgängligt ”by 
default” både av hyresgäster och hyresvärden, och att incitamentet att bekosta det ”en 
gång till” var obefintlig hos alla aktörer. Bedömningen var alltså att leverans, oavsett sätt, av 
mobiltäckning inomhus höjde inte bruksvärde på bostaden just på grund av den uppfattas 
att finnas där redan. Alltså, det räckte inte för att argumentera den hyreshöjning som 
krävdes att finansiera den tekniska lösningen. För en viss period verkade problemet vara 
olösbart.  

Projektet tittade parallellt på ett sätt att leverera pålitlig trådlös uppkoppling via WiFi för 
krävande applikationer som vård i hemmet och e-hälsa. Den befintliga lösningen bestod 
oftast av en WiFi router eller accesspunkt man fick från den valde Internetleverantören och 
som man fick placera och konfigurera själv. Tjockare innerväggar i energieffektiva bostäder 
gjorde att en accesspunkt oftast räckte inte till att täcka större lägenheter (2-or eller större) 
speciellt i kombination med amatörmässig installation och måttlig prestanda från enklare 
routers. Däröver saknades frekvenskoordinering mellan olika accesspunkter och 
övervakning/felsökning av accesspunkterna på avstånd. WiFi signalen var inte heller 
tillgängligt i gemensamma lokaler som trapphus och tvättstugan.  

En lösning med koordinerade och övervakade ”carrier-grade” accesspunkter skulle lösa 
detta problem, dock till ett högre investeringskostnad.  Det blev dock snabbt tydligt att 
driftkostnaden, inklusive åtgärdandet av eventuella problem, ska inkluderas i kalkylen för att 
tillsammans komma fram till ett ”total cost of ownership” (total kostnad av ägande). Piloten 
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hos SKB i Bromma bekräftade att en sådan lösning kan vara problemfri vid en 6-månders 
drifttest.  

Nästa steg blev att göra Internet tillgängligt för alla hyresgäster. Ett sätt att implementera 
detta är att inkludera trådlöst basinternet i hyran. Ett liknande koncept används redan i flera 
bostadsrättföreningar, dock utan WiFi delen. Det skulle höja så kallade ”take-rate” (andel 
prenumerationer till antal hyreslägenhet) från dagens 70–90% till 100% och skulle hjälpa till 
att minska digitalt utanförskap som ca 1 million svenskar befinner sig i idag. Samtidigt får 
man då ner priset på Internetaccessen och aktören som får i uppdrag att leverera 
basinternet kompenseras direkt från hyresvärden/fastighetsägaren. Eftersom individuell 
Internetaccess innebär en högre kostnad för de boende och att WiFi levereras som en tjänst 
kan detta motivera ett höjt bruksvärde/hyra för ersättning till KO på ca 150–200 kr per 
lägenhet, som förhandlas inom ramen för ordinarie förhandlingssystem. 

Detta inkluderade också det fallet när WiFi basinternet paketeras med lösningen för 
mobiltäckning och då eventuellt löser problem med finansiering av bristande mobiltäckning 
i hyresrätter.  Möjligheten till denna paketering hade en annan fördel – problemet med 
bristande mobiltäckning är i de flesta fall fragmenterat, det vill säga att endast en andel av 
de boende erfar problemet och paketeringen möjliggjorde ofta en mindre omfattande, 
riktad åtgärd. En viktig säkerhetsaspekt som också uppnås via denna lösning är återställande 
av den mobila signalen inomhus för att ringa nödsamtal (112).   

7.  Nästa steg 

För att realisera ett modernt kommunikationsnät enligt ovan har vi definierat rollen 
Kommunikationsoperatör 2.0 som närmare definieras i kravspecifikationen i bilaga.  Sättet 
att migrera till KO 2.0 sker lämpligen via en uppdatering av den befintliga specifikationen 
som använts vid tidigare upphandling av kommunikationsoperatörtjänsten. På det sättet 
kommer övergången till KO 2.0 uppfylla avtal med befintliga leverantörer enligt gällande 
modell idag. 

KO 2.0 har presenterats för flera aktörer på marknaden (Allmännyttiga företag, 
kommunikationsoperatörer och stadsnät med flera) under projektet gång. Projektet har 
förankrat modellen med Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen.  

Projektet känner till minst en upphandling som liknar KO 2.0 hos ett kommunalt 
fastighetsbolag i Stockholmsregion sommaren 2020 och som omfattar drygt 20 000 
hyresgäster.  

Projektet förväntar att det kommer flera upphandlingar som baseras på KO 2.0 förslaget i 
framtiden. 

Bilaga: Kravspecifikation för KO 2.0. 
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Bilaga 

Funktionskrav på KO2.0 
Det övergripande syftet med funktionskraven är att säkra att fastighetsägaren (nätägaren) 
får en högkvalitativ, kostnadseffektiv drift samt en utveckling av fastighetsnätet som ger 
slutanvändare ett öppet och tillgängligt kommunikationsnät för befintliga och nya 
slutkundtjänster. Vidare ska nätet kunna brukas för drift av fastighetsteknik och vara bärare 
av samhällstjänster. Nätet och dess funktion i kombination med tjänsteutbud ska stärka 
fastighetens attraktivitet likväl som effektivitet.  

 

Aktivt nät 

KO2.0 ska på egen bekostnad, under avtalstiden, inskaffa och installera och driftsätta den 
aktiva utrustning som krävs för att uppnå efterfrågad funktionalitet i ett fastighetsnät med 
tillräcklig kapacitet. Det aktiva nätet ska även ha funktionalitet för trådlös inomhustäckning 
med god kvalitet förutom i lägenheterna även i alla allmänna- och teknikutrymmen i 
fastigheten. Det aktiva nätet ska vara öppet och KO2.0 ska erbjuda möjlighet till multipla val 
av tjänster från konkurrerande tjänsteleverantörer och även erbjuda möjlighet till 
fastighets-, samhälls- och smarta hemtjänster via sitt nätverk och fastighetens 
nätinfrastruktur. 
 
För de fastigheter där mobiltäckningen är bristfällig ska KO2.0 i samarbete med 
Fastighetsägaren säkerställa att den mobila inomhustäckningen är god nog så att man kan 
ringa 112 från alla utrymmen i fastigheten där folk vistas.  

  
Accessnät i fastigheten – fast och trådlöst bredband 
 
Fastighetens boende ska ha sina bredbandstjänster tillgängliga dels via det installerade fasta 
nätet dels över ett professionellt övervakat trådlöst nät. Det trådlösa nätet ska täcka den 
egna lägenheten samt att boende ska kunna använda samma nät utan ny inloggning i alla 
gemensamma utrymmen i fastigheten där folk vistas. Det trådlösa nätet ska även kunna 
tilldelas privat access med inloggning för andra aktörer som fastighetsägarens personal. 
Därutöver ska nätet kunna erbjuda öppen access för t ex gästnät. 

 
SKA krav 1               
Den aktiva utrustningen för bredband som KO2.0 installerar ska etablera ett fast 
bredbandsnät där kapaciteten ska vara minst 1 Gb/s mellan godtyckliga punkter i nätet.  
 
SKA krav 2          
Säkerhet och robusthet ska beaktas på alla nivåer i nätet och dess drift. Detta kräver ett 
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proaktivt ledningssystem för nätets hela livscykel, utveckling, design, dokumentation, 
drift, incidenthantering och återkoppling. KO2.0 ska redovisa hur kravet uppfylls. 
 
SKA krav 3 
Nätens design och drift ska följa SSNF:s aktuella anvisningar för Robusta Fastighetsnät. 
 
SKA krav 4   
Det aktiva bredbandsnätet ska inkludera trådlös funktionalitet genom ett professionellt 
radioplanerat och övervakat, Wifi-nät med hög kapacitet och robusthet. Nätet ska täcka 
fastighetens alla bostäder, allmänna utrymmen och fastighetsteknikutrymmen. Nätet ska 
kunna separeras i olika logiska virtuella nät varav minst ett per bostad. 

 
Accessnät i fastigheten – mobilt, 3GPP 

I förekommande fall där fastigheten har konstaterad bristande mobil inomhustäckning för 
mobila samtal ska fastighetsägaren installera ett passivt inomhusnät. KO2.0 ska på egen 
bekostnad, under avtalstiden, inskaffa och installera och driftsätta den aktiva utrustning 
som säkerställer mobila täckning som gör att det går att ringa 112 i alla utrymmen i 
fastigheten där folk vistas. Det aktiva mobilnätet ska vare öppet och möjliggöra för andra 
mobiloperatörer att ansluta sig på icke diskriminerande villkor. 

                          
SKA krav 5        
På begäran av fastighetsägaren ska KO2.0 installera ett aktivt öppet mobilnät, till vilket 
alla nationella mobiloperatörer ska kunna ansluta sig, mot en icke diskriminerande avgift. 
KO2.0 ska beskriva vilka krav detta ställer på infrastrukturen samt hur nätet är tänkt att 
opereras. 

 

Tjänsteutbud 

Tjänster, tjänsteneutralitet 

Syftet med Fastighetsägarens nät är att skapa en gemensam infrastruktur som ger flera olika 
användare möjlighet att samtidigt nyttja digitala tjänster i nätet. Exempel på användare är 
bostads- och lokalhyresgäster, besökare, fastighetsägare och förvaltare. Det gäller tjänster 
som exempelvis Internetaccess, telefoni-, TV, Smarta Hem-tjänster, digitala lås, 
fastighetsteknik, laddstolpar mm. Samtidigt ska näten bidra till effektiv drift av fastigheten 
och kunna utnyttjas av andra yrkesgrupper som kan vistas i fastigheten såsom 
fastighetsskötare, omsorgspersonal, räddningstjänst m fl.  
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Bas-Internet som standard 

Den pågående digitaliseringen i samhället leder till allmänt behov av bredband vilket gör att 
alla hyresgäster ska erbjudas tillgång till Internetaccess med en kapacitet som klarar 
multimedia av hög kvalitet till flera enheter samtidigt (f.n. minst 100 Mb/s) som standard. 
Denna tjänst benämns nedan Bas-Internet. Till skillnad från övriga tjänster tas en avgift ut 
direkt av fastighetsägaren från hyresgästen för denna tjänst. KO2.0 ska kunna tillhandahålla 
Bas-Internettjänsten. Internettjänstens ska följa aktuell version av Internetstiftelsen 
definition på Internetaccess.   
 
SKA krav 6 
KO2.0 ska distribuera en Bas-Internettjänst till alla bostadshyresgäster som klarar 
multimedia av hög kvalitet till flera enheter samtidigt och utan kostnad för den enskilda 
hyresgästen. Bas-Internettjänstens ska följa aktuell version av Internetstiftelsen definition 
på Internetaccess.   
 
SKA krav 7 
KO2.0:s nät ska möjliggöra frånval av Bas-Internettjänsten för enskilda hyresgäster. 
 
SKA krav 8 
Den aktiva utrustning som KO2.0 väljer att sätta upp ska klara att distribuera Bas-Internet 
samt andra IP-baserade tjänster med höga kapacitetskrav, kvalitetskrav och 
säkerhetskrav.  
 

Utökad Internettjänst 

Det finns från slutkund och för vissa applikationer en efterfrågan på tjänster som för sina 
ändamål kräver egenskaper som inte ingår i den normala Internettjänsten. Det kan vara 
egenskaper som högre kapacitet, högre kvalitet och tillgänglighet, högre säkerhet, fasta IP 
adresser etc. Sådana tjänster kan vara aktuella för exempelvis vård och omsorg i hemmet, 
fastighetstjänster, arbete hemifrån, interaktiva spel och liknande kapacitetskrävande 
applikationer 

 

SKA krav 9 
KO2.0:s nät ska erbjuda tillval som ökad kapacitet, fasta IP-adresser med flera tjänster.  

 
TV-tjänsten 

TV-tittandet framöver kommer alltmer att konsumeras via strömmande video över Internet 
vilket den definierade nätinfrastrukturen möjliggör likväl som den klarar dagens krav.  

KO2.0 ska uppfylla de legala krav som finns för vidaresändning av TV och beskriva hur detta 
tillgodoses. 
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SKA krav 10 
Ett digitalt TV-grundutbud som hushållen kan ta emot utan kostnad för den enskilda 
hyresgästen. Grundutbudet ska bestå av minst samtliga vidaresändningspliktiga tv-kanaler 
och tv-tjänster enligt lag från tidpunkt till annan. Tillvalskanaler ska erbjudas digitalt.  

 
Smarta Hem-tjänster via IP-nätet 

Flera tjänsteleverantörer erbjuder ett antal olika Smarta Hem-tjänster som ofta bygger på 
att hyresgästen installerar sensorer med flera produkter som via Internet ger tillgång till 
olika komforttjänster, trygghetstjänster och närståendetjänster. 

 
SKA krav 11 
KO2.0 ska informera om hur access till Smarta Hemtjänster hanteras i KO2.0:s nät och 
vilka Smarta Hem-tjänster som erbjuds i bredbandsnätet. 

 
Samhällstjänster  

Ett av syftena med att etablera en ny kvalitetssäkrad infrastruktur är att möjliggöra icke 
kommersiella samhällstjänster exempelvis omsorgstjänster från kommunen till boende i 
Fastighetsägarens bestånd samt olika vårdtjänster i hemmet 

Anbudsgivaren ska beskriva hur den kan erbjuda samhällstjänster som gör det möjligt för 
Fastighetsägarens hyresgäster att nyttja digitala tjänster för bl. a kvarboende. För detta 
krävs tillgång till en port i varje hemmanod eller att man kan skapa logiska virtuella trådlösa 
nät för exempelvis omsorg. Via det mobila telefonnätet kan man även skapa redundans för 
vissa kritiska tjänster. För vissa kritiska tjänster ska batteribackup kunna erbjudas. 
Anbudsgivaren ska redovisa hur kravet uppfylls. 

 
SKA krav 12 
KO2.0 ska ange villkoren för att kunna etablera samhällstjänster i bredbandsnätet.  

 
Egna tjänster och fastighetstjänster 

Fastighetsägaren nyttjar idag bredbandsnätet för egna icke kommersiella tjänster. 
Fastighetsägaren ska ha möjlighet att använda nätet till tekniska system för 
fastighetsautomation i fastigheter och lägenheter, för elektroniska låssystem samt för 
kommunikation till egna verksamheter i hela fastighetsbeståndet samt till hyresgästerna. 
Fastighetsägaren ska erbjudas uttag för fastighetstjänster i samtliga noder (hemmanod, 
fastighetsnod, områdesnod) och erbjudas möjlighet till separerade logiska virtuella 
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fastighetsnät. Dessa nät skall kunna kopplas ihop med olika trådlösa nätverk baserad på 
exempelvis Wifi, Mobilt samt LWPAN till ett gemensamt logiskt nät.  

Befintliga portar för fastighetskommunikation samt kommunikation mellan egna 
verksamheter ska vara i drift i samband med driftstart. För kritiska tjänster skall även en 
lokal redundans finnas i form av uppkoppling och strömförsörjning. 

 

SKA krav 13 
Anslutna fastigheter i Fastighetsägarens nät ska kunna nyttja nätet för egna icke 
kommersiella tjänster med minst ett uttag per nod och/eller via separata logiska virtuella 
trådlösa nät. 
Dessa tjänster ska klara överföring med låg fördröjning, hög kvalitet och kapacitet, samt 
möta höga krav på tillgänglighet och säkerhet 

 
Tillgänglighet, Säkerhet, Robusthet 

KO2.0 ansvarar för att nätet har mycket hög tillgänglighet. Reparation av anmält fel som 
berör mer än 5 hushåll, anslutna till samma Nod och där samtliga program är ur funktion, 
ska påbörjas senast 3 timmar efter inkommen felanmälan. Reparation av anmält fel som 
berör mindre än 5 hushåll ska påbörjas senast nästkommande vardag efter felanmälan. 

 
SKA krav 14 
KO2.0 ska beskriva tillgängligheten i den del av nätet som KO2.0 ansvarar för samt rutiner 
och SLA för felavhjälpning. KO2.0 ska också beskriva hur man kan säkerställa säkerhet för 
olika tjänster och robustheten. 
 

Anslutningspunkter för tjänsteleverantörer i IP-nätet 
Distributionsnoden i Fastighetsägarens nät utgör ansvarsgräns mellan Fastighetsägaren och 
KO2.0. KO2.0 ansvarar för den aktiva utrustningen i noden och för att ansluta 
tjänsteleverantörer i noden.  

 

Det är ett krav att KO2.0 ska underlätta för tjänsteleverantörerna att ansluta sig till nätet. 

Anslutning för tjänsteleverantörer ska vara möjligt lokalt alternativt på regionala 
anslutningspunkter under samma förutsättningar.  

Anbudsgivaren ska redovisa på vilket sätt KO2.0 skapar goda förutsättningar för 
tjänsteleverantörer att ansluta sig till nätet. Redovisningen ska omfatta såväl tekniska som 
ekonomiska aspekter. En speciell fråga är vad som händer med den aktiva utrustningen vid 
eventuellt byte av KO2.0 vid förtida upphörande av avtalet eller när avtalstiden går ut. 
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SKA krav 15 
KO2.0 ska beskriva hur han kan underlätta för tjänsteleverantörer att ansluta sig till 
Fastighetsägarens nät varvid både tekniska och ekonomiska aspekter ska beaktas 

 
Prislista för tjänsteleverantörer i IP-nätet 

Anbudsgivaren ska redovisa sin prislista för tjänsteleverantörer. Prislistan ska vara 
fullständig och innefatta alla ekonomiska villkor i relationen mellan KO2.0, 
tjänsteleverantörer inklusive fastighets- och samhällstjänster. Prislistan ska också innehålla 
en beskrivning av den grad av service som KO2.0 lämnar tjänsteleverantörerna. 

 
SKA krav 16 
KO2.0 ska bifoga prislista för tjänsteleverantörer inklusive fastighets- och samhällstjänster 

 

Support 

Såväl abonnenter som tjänsteleverantörer kan behöva support. Fastighetsägarens 
erfarenhet är att om kundsupporten inte fungerar så drabbar det Fastighetsägarens 
förvaltningsorganisation. Hyresgästerna uppfattar det vanligtvis som att hyresvärden ytterst 
är ansvarig för nätet och de aktörer som agerar i nätet. Det är alltså av yttersta vikt att 
supporten fungerar väl, oavsett vem det är som står för den.  KO2.0 är gentemot 
Fastighetsägaren ansvarig för att supporten fungerar väl. KO2.0 ska därför etablera och 
bekosta en supporttjänst där Fastighetsägarens hyresgäster via ett telefonnummer och en 
mailtjänst kan få support för alla typer av tjänster i KO2.0:s nät. 
 

Kundsupport och felavhjälpning 

Även om tjänsteleverantören själv svarar för supporten till sina kunder har KO2.0 ett ansvar 
gentemot Fastighetsägaren. KO2.0 ska i avtalet med tjänsteleverantörerna försäkra sig om 
att brister i supportfunktionen hos tjänsteleverantören inte drabbar vare sig KO2.0 eller 
Fastighetsägaren. Om tjänsteleverantören vill erbjuda en tjänst med begränsad eller ingen 
support ska KO2.0 kräva att detta tydligt redovisas i informations- och 
marknadsföringsmaterial. Teknik som minskar behovet av support i nätet som Free Seat 
eller likvärdigt ska användas. 

KO2.0 ska etablera och bekosta en supporttjänst för Fastighetsägarens hyresgäster. 
Supporttjänsten ska vara tillgänglig sju dagar i veckan. Reparation av anmält fel som berör 
mer än 5 hushåll, anslutna till samma Nod och där samtliga program är ur funktion, ska 
påbörjas senast 3 timmar efter inkommen felanmälan. Reparation av anmält fel som berör 
mindre än 5 hushåll ska påbörjas senast nästkommande vardag efter felanmälan. 
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SKA krav 17 
KO2.0 ska ansvara för en fungerande kundsupport samt etablera och bekosta en 
supporttjänst där Fastighetsägarens hyresgäster via ett telefonnummer och en mailtjänst 
kan få support för alla tjänster i KO2.0:s nät. Tider och tillgänglighet till supporttjänsten 
och felavhjälpning ska beskrivas i anbudsformuläret 
 

Beställningsprocessen 
Det är KO2.0 som måste ta på sig ansvaret för att det finns en fungerande beställnings- och 
anslutningsprocess för Fastighetsägarens hyresgäster. 

           
SKA-krav 18   
KO2.0 ska redovisa en fungerande beställnings- och anslutningsprocess via en portal eller 
kundtjänst   

 
Byte av tjänsteleverantör 

Ett av Fastighetsägarens syften med nätet är att kunna erbjuda hyresgästerna valfrihet. För 
att detta ska vara meningsfullt måste nätet erbjuda ett rikt utbud av tjänster och 
tjänsteleverantörer. Det är också viktigt att byte av tjänsteleverantör ska kunna ske relativt 
snabbt och enkelt för abonnenten. 

KO2.0 kan verka för att bytesprocessen blir enkel för abonnenterna vid sina 
avtalsförhandlingar med tjänsteleverantörer. 

 
SKA krav 19 
KO2.0 ska medverka till att abonnenters byte av tjänsteleverantör kan ske så smidigt som 
möjligt. Beskrivs av KO2.0. 

 
Information och marknadsföring 
Alla i infrastrukturen inblandade parter, Fastighetsägaren, KO2.0, tjänsteleverantörer och 
abonnenter har intresse av att information om och marknadsföring av tjänsteutbudet ger en 
tydlig och korrekt bild.  Fastighetsägaren, KO2.0 och tjänsteleverantörer har också ett 
gemensamt intresse av att tjänstepenetrationen i nätet blir hög. 
 
KO2.0 ska ha en samordnande roll när det gäller information och marknadsföring. 
Information om tjänsteutbud och beställning av tjänster kräver att KO2.0 har en särskild 
tjänst för ändamålet. 

 
SKA krav 20 
KO2.0 ska samordna information och marknadsföring av nätet och dess tjänsteutbud. 
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SKA krav 21 
KO2.0 ska redovisa en portaltjänst med information om samtliga tjänster och 
tjänsteleverantörer i nätet. 

 
Support till tjänsteleverantörer 

Det är KO2.0:s roll att ge tjänsteleverantörerna den tekniska support de behöver för att 
uppfylla sina åtaganden gentemot abonnenterna. Anbudsgivaren ska redovisa sitt 
supporterbjudande till tjänsteleverantörerna och hur den tekniska supporten organiseras 
hos KO2.0. 

SKA krav 22 
KO2.0 ska bifoga en beskrivning av omfattningen av och organisationen för teknisk 
support till tjänsteleverantörerna. KO2.0 ska regelbundet lämna information om 
verksamheten i nätet till Fastighetsägaren. 

 

Nybyggnad, omfattande renovering, förvärv mm 

I Fastighetsägarens kommande nybyggda och eventuellt även ombyggda fastigheter 
installeras i vissa fall endast en IT- infrastruktur. Anbudsgivaren ska beskriva hur hyresgäster 
i berörda fastigheter kan få tillgång till internet, TV- och telefonitjänster på samma villkor 
som hyresgäster i Fastighetsägarens övriga bestånd. 

 
SKA-krav 23 
KO2.0 ska erbjuda hyresgäster i nybyggda, ombyggda och förvärvade fastigheter samma 
tjänsteutbud på samma villkor som övriga hyresgäster hos Fastighetsägaren på begäran 
från Fastighetsägaren. 

 

Styrning av samarbetet  

Erfarenheterna från andra befintliga bredbandsnät visar att det efter avtalstecknandet finns 
behov av ett löpande samarbete och styrning av samarbetet. Formen för detta är att 
etablera en samarbetsorganisation med rätt att fatta vissa beslut. Varje part står sina egna 
kostnader för deltagande i samarbetsorganisationen. 

 
SKA krav 24 
KO2.0 ska redovisa sin syn på hur det löpande samarbetet mellan KO2.0 och 
Fastighetsägaren ska ske. 

 



 

 

24 
 

Trådlöst enbart i bostäder (KO 1.5) 
Modell för stegvis övergång 

I de fall fastighetsägaren väljer att införa en kollektiv lösning med trådlös funktionalitet 
enbart i fastighetens bostäder så behöver SKA krav 4 justeras. Vi har valt att kalla denna 
övergångslösning KO 1.5. Fastighetsägaren kan i ett senare skede komplettera det fasta och 
trådlösa nätet för att det ska uppnå full funktionalitet enligt specifikationen för KO 2.0. 
Övriga krav enligt specifikationen för KO 2.0 kvarstår.  
  
SKA krav 4 (Alternativ krav för KO 1.5) 
Det aktiva bredbandsnätet ska inkludera trådlös funktionalitet genom ett professionellt 
radioplanerat och övervakat Wifi-nät med hög kapacitet och robusthet. Nätet ska täcka 
fastighetens alla bostäder. Nätet ska kunna separeras i olika logiska virtuella nät varav 
minst ett per bostad. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


