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Mobilkunder är inte mobila
Operatörernas mobilnät har en enorm överkapacitet. Ett fåtal basstationer är kassakor
som genererar en mycket stor del av intäkterna. I resten av näten är det knappt någon
trafik. I grunden handlar det om att mobilkunderna faktiskt inte är särskilt mobila.

Jag såg nyligen en siffra på att omkring 75 procent av operatörernas intäkter kommer från samtal som rings av
människor som befinner sig antingen hemma eller på arbetsplatsen, säger Jens Zander, professor i radiosystemteknik
på KTH.

Så trots att många mobilkunder väljer mobilabonnemang efter hur bra den nationella nättäckningen är så är det sällan
som de utnyttjar den.

– Det är egentligen inte så mycket operatörerna kan göra åt det, konstaterar Jens Zander.

I de svenska gsm-näten är det i genomsnitt bara runt 5–10 procent av kapaciteten som genererar samtalsintäkter åt
operatörerna, enligt beräkningar gjorda av Torbjörn Johnson, en av Sveriges främsta mobilnät- och antennexperter och
högste chef för företaget Radio Innovation, som bland annat är konsult när det gäller radioplanering av mobilnät.

Nyttjar mindre av kapaciteten
I de nya 3g-näten är kapacitetsutnyttjandet inte oväntat ännu lägre. Mindre än en procent av kapaciteten vid en
genomsnittlig 3g-basstation bidrar till samtalsintäkterna, enligt Torbjörn Johnsons bedömningar för ett av de svenska
3g-näten.

Han gör sina beräkningar utifrån egna kunskaper om hur operatörerna bygger sina 3g-nät, mobilkundernas
ringmönster och hur många kunder de olika mobiloperatörerna har. Beräkningarna tar endast sikte på intäkter från
samtalstrafik. Intäkter från mobil data ingår inte i hans beräkningar.

– Operatörerna har betalat kostnaderna för mobiltrafik som de inte har, summerar Torbjörn Johnson.

Jens Zander menar att det låga kapacitetsutnyttjandet egentligen inte visar något sjukdomstecken i mobilnäten. Ytterst
handlar det om att en väldigt stor del av samtalstrafiken och därmed intäkterna är koncentrerad till ett fåtal platser i
mobilnäten, förklarar han.

Samma sak med fiber
Trots att operatörerna bygger ut sina mobilnät över stora delar av landet så är deras kunder inte särskilt mobila.

Många kan tycka att det låter lågt att så lite som en procent eller i bästa fall tio procent av kapaciteten i ett mobilnät
genererar samtalsintäkter. Men Jens Zander har en förklaring:

– Du kan jämföra med att ha en fiberförbindelse dragen till hemmet. Där utnyttjar du bara i genomsnitt runt 0,1 procent
av kapaciteten. Så fort du drar en fiber så blir kapaciteten med nödvändighet väldigt stor.

Anpassar sig efter trafiken
Den kraftiga överkapaciteten förklaras också till stor del av operatörernas strävan att dimensionera sina mobilnät efter
toppbelastningarna under dygnet. Av de fyra minuter som den genomsnittlige mobilkunden ringer per dag rings en av
dessa minuter under samma sextiominutersperiod. De övriga tre samtalsminuterna är utspridda över de återstående 23
timmarna på dygnet, förklarar Torbjörn Johnson.

När det gäller 3g-operatörernas mobilnät så måste de dessutom enligt licenskraven bygga ut basstationer på
glesbebyggda platser som man på förhand vet kommer att ge mycket små samtalsintäkter.

– Dessutom ger 3g i sig själv en väldigt stor röstkapacitet, säger Jens Zander.

När operatörerna ställer ut en 3g-basstation i terrängen så har de fått en väldigt stor samtalskapacitet vare sig de vill



FAKTA
Häng dom högt
En av Torbjörn Johnsons käpphästar är att mobilnätens antenner bör placeras högt som möjligt för att åstadskomma
den bästa och samtidigt billigaste nättäckningen.
– Tänk dig att du skulle belysa hela Stockholm. Då förstår var och en att det är bättre att placera strålkastare i ett
antal höga master istället för att bara i små stolpar några meter i över marknivå och på husväggar, säger han.

det eller inte. Även om lika många användare skulle ringa via 3g-basstationen som via en gsm-basstation så blir
kapacitetsutnyttjandet i 3g-basstationerna mycket lägre, förklarar Jens Zander.

Kan leda till prisfall
En positiv bieffekt för mobilkunderna när marknaden nu översköljs med ny samtalskapacitet från 3g-näten blir sannolikt
ordentliga prisfall på samtalsavgifterna framöver, tror Jens Zander.

En procents eller till och med tio procents kapacitetsutnyttjande låter som en väldig låg siffra och Torbjörn Johnson
hävdar att den stora överkapaciteten till en viss del beror på att operatörerna bygger sina mobilnät på ett onödigt
kostsamt vis.

Med exempelvis utvecklad antennteknik som finns tillgänglig i dag och högre master i mobilnäten skulle näten kunna
byggas billigare.

Enligt honom skulle man med dagens bästa teknik utan vidare kunna bygga ett nytt gsm-nät från scratch som täcker
hela 90 procent av Sveriges yta – alltså lika stor yttäckning som Telia planerar att bygga ut i sitt gsm-nät – för under en
miljard kronor.

Telias radionät har kostat som jämförelse 6-7 miljarder kronor, enligt Torbjörn Johnsons uppskattningar.

I hans exempel skulle man antingen använda sig av 500 basstationer för två miljoner kronor styck eller 200
basstationer för tre miljoner kronor styck med antenner i extra höga master.
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