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1 Sammanfattning 
 

Denna rapport handlar om Telias 4G-nät i Umeå. 4G är den fjärde generationens mobila nätverk och 

använder en teknik som heter LTE. LTE kan använda sig av 800, 1800 och 2600 MHz bandet och Telia 

använder sig av 800 MHz och 2600 MHz bandet för sitt 4G-nät.  

Telia använder sig av totalt 37 stycken basstationer som har tre celler vardera för att ge täckning över 

Umeå. Fyra av dessa basstationer använder sig av 800 MHz bandet och täcker större delen av Umeå. 

De övriga 33 basstationerna använder 2,6 GHz och används för att förstärka i områden där det är 

mest tätbefolkat samt att täcka upp de områden som inte täcks av de fyra basstationerna.  

Därav är de flesta basstationer lokaliserade i och runt omkring centrala Umeå. 

Det gjordes en täckningskarta över basstationernas täckningsyta som sedan jämfördes med Telias 

täckningskarta och det visade sig att de ser ganska likadana ut med några få undantag. 

Bithastigheten för nätet mättes och jämfördes gentemot hur bra signalstyrkan var för den mobila 

enheten. Det visade sig att bithastigheten för nedströms och uppströms betedde sig på ett liknande 

sett.  

Bithastigheterna som nåddes vid mätningarna jämfördes sedan med vad Telia själv säger om sitt nät. 

Det visade sig här att det stämmer till vis del om vilka hastigheter som kan nås för nedladdning. 

Däremot nämner Telia ingenting om vilken bithastighet som kan nås för uppladdning samt ingenting 

om hur man kan komma upp till den maximala bithastigheten som de nämner på deras hemsida. 
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2 Abstract 
This report will be about Telia’s 4G-network in the city of Umeå. 4G is the fourth generation of the 

mobile network and uses the LTE technology. LTE uses the following frequency bands: 800, 1800 and 

2600 MHz and Telia is using the 800 MHz and 2600 MHz frequency band for its 4G network. 

Telia have a total of 37 base stations with three cells each to give 4G coverage over Umeå. Four of 

these base stations use the 800 MHz frequency band to give most of the coverage. The other 33 base 

stations uses the 2,6 GHz frequency and are used to strengthen the areas where it’s most densely 

populated and to give coverage where the other four base stations can’t reach. Therefore the 

majority of base stations are located in and around central Umeå. 

A coverage map was made for the base stations to see how much of Umeå had coverage and that 

map was compared with Telia’s own coverage map. The conclusion for that comparison is that they 

look quite the same with a few exceptions. 

The bitrate for the network was also measured and was compared against how good the signal 

strength the mobile device had at the time. It turned out that the bitrate for both the downstream 

and upstream behaved in a similar way. 

The results of the measured bitrates were also compared to the information about the bitrates Telia 

have on their website. It showed that the speed that can be reached is somewhat true to the 

information. But they leave some information out, like how to get to the maximum bitrate for 

downstream or what’s the possible speed for upstream.  
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4 Inledning 

 
Denna rapport kommer att handla om en undersökning av Telias 4G-nät i Umeå. Det som kommer 

att tas upp är lite om vad 4G är och lite kort om hur 4G fungerar. Sedan kommer Telias basstationer 

att plottas ut och därefter se hur täckningen är över Umeå.  

Seden ska det mätas om vilka bithastigheter som kan nås jämfört med vilken signalstyrka som mäts. 

Resultaten ska sedan jämföras med vad Telia själva säger om sitt nät.  

4.1 Syftet och mål 
Syftet med undersökningen är för att jag vill få en bättre förståelse över hur 4G fungerar och hur det 

är uppbyggt samt att se om Telia har rätt i vad det säger om sitt egna 4G-nät.  

Målen för undersökningen är: 

 Att lära mig mer om hur 4G fungerar samt att se hur ett 4G-nät är uppbyggt 

 Att se hur många basstationer det finns i Umeå samt att se hur bra täckning av dessa har 

över Umeå 

 Att se vilka bithastigheter som kan nås och jämföra det med de teoretiska hastigheterna 

 Att se om det finns något samband mellan signalstyrka och bithastighet 

 Jämföra resultaten med Telias egna resultat 

4.1.1 Begränsningar 

 

Mätning av 3G och 2G kommer inte att tas med då undersökningen ska fokuseras på 4G. 

5 Vad är 4G? 

 
4G är marknadsnamnet för LTE(Long-Term Evolution) och är den fjärde generationen för det mobila 

nätet. Det är ett IP-baserat nät som först och främst är för att hantera datatrafik. Det går att prata 

över detta nät men då måste enheterna använda sig av IP-telefoni. Därför har man valt att köra 

samtal via 2G(GSM och EDGE) och 3G(UMTS) för att sedan använda 4G som ett rent datanät. För att 

räknas som ett 4G ska hastigheterna kunna komma upp till ca 100 Mbit/s enligt de bestämmelserna 

som har gjorts av ITU-R. Då LTE introducerades kom man inte upp till dessa hastigheter och kallades 

då för 3,9G istället men marknadsfördes som ett 4G-nät.  
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5.1 Nät-arkitektur  

 
Hur är ett LTE nätverk uppbyggt? Ett LTE-nätverk ser ungefär ut så här: 

 

Figur 1 Nät-arkitektur bild från Secforce[1] 

Vi har våra användare av nätverket som i figur 1 är UE dvs. User Equipment som kan vara t.ex. en 

mobiltelefon.  

Dessa får tillgång till nätet via basstationer och enligt Sauter[1] består en basstation, dvs. en eNodeB, 

huvudsakligen av tre komponenter.  

 Antenner  

 Radio enhet som sköter moduleringen mot UE 

 Enheter som tar hand om de signaler som sänds och tas emot från UE och agerar som ett 

interface mot EPC.  

Flera eNodeBs bildar ett E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) detta är en 

utvecklad version av 3Gs(UMTS) och dess UTRAN. Utvecklingen var för att få systemet att gå 

snabbare och effektivare med exempelvis handovers. Till skillnad från de övriga systemen kan 

basstationerna kommunicera med varandra via ett interface som heter X2. Det interfacet är anslutet 

direkt mellan basstationerna och på detta vis kan handovers bestämmas om det ska ske via 

basstationerna. Om ett X2 interface inte finns mellan två basstationer sker det som i de andra 

systemen(3G eller 2G) och går tillbaka till en controller som sköter handovern. I 4G kallas den 

EPC(Enhanced Packet Core). 

EPC har många komponenter och uppgifter och kommunicerar med eNodeB via S1 interfacet. 

 MME har i uppgift att sköta autentisering mot HSS(Home Subscriber Server), som är en 

databas för att kolla om UE får använda nätverket eller inte.  

 

 MME sköter också om att ge IP-adress samt att säga vilken Serving-Gateway användarna ska 

använda sig av och hjälper till med handovers mellan basstationer som inte har ett X2 

interface mellan sig. Samt att den gör handovers till andra standarder ex. GSM.  
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 S-GW håller koll på tunnlar för datatrafik mellan användarna och internet. 

 

 P-GW är den gateway som håller kontakt med internet eller liknande nätverk. Den har också 

kontakt med PCRF(Policy Control Resource Function) som är håller koll på vilka policys som 

företaget har satt om QoS, roaming etc.  

5.2 Basbyte 

 
När bestäms det att ett basbyte ska ske? 

Till skillnad från exempelvis GSM(2G) som bara jämför signalstyrkan mellan basstationerna och 

användarna av nätet(UE), använder sig LTE av två kriterier.  

Första kriteriet är det The Reference Signal Received Power (RSRP) vilket är en mätning på hur stark 

signalen från alla basstationer i närheten ger ut, precis som GSM. Det andra kriteriet är Reference 

Signal Recived Quality (RSRQ) som är hur bra kvalitén på signalen är från olika basstationer. För att få 

fram RSRQ använder man denna formel: RSRQ = N*RSRP/RSSI. Där N är antalet resursblock som 

används för att mäta Received Signal Strength Indication(RSSI) som i sin tur är signalens styrka med 

brus och störningar från andra basstationer etc.  Ju närmare 0 RSRQ är desto bättre är kvalitén på 

signalen. 

Ex. om vi har en RSRP som är runt 60 hos två basstationer men RSRQ är bättre på den andra så 

kommer det ske en handover till den basstationen, om nu inte vår mobiltelefon är redan på den. 

Som vi tidigare har sagt att om det ska ske en handover mellan basstationer kommer det först och 

främst ske via X2 interfacet. Men om detta inte är möjligt kommer det skickas en förfrågan till MME 

via S1 interfacet för att hitta den basstationen användaren ska skickas till. Detta går till så att MMEn 

kontaktar den MME som styr den basstation som UE ska byta till och skickar över information om UE 

till den nya MMEn och ett byte kan sedan ske. 

Självfallet kan en handover inte alltid ske. Exempelvis om en basstation är överbelastad kommer den 

basstationen inte vilja ta emot fler användare även om den har en bättre signalstyrka och en bättre 

kvalité på signalen. 

 

5.3 Hur fungerar dataöverföringen? 

 
LTE använder sig av OFDMA(Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) för trafiken i nedlänk 

och SC-FDMA för trafiken upplänk. 

OFDMA använder sig av frekvens- och tidsmultiplexering. Dataöverföring sker på följande sätt:  

Vi har först att bandbredden är indelad i många små kanaler, bärvågor eller subcarriers, som är 

15kHz breda. Varje subcarrier bär på symboler som tilldelas data och beroende på modulation bär 

varje symbol på 2, 4 eller 6 bitar. Modulationen bestäms beroende på hur bra signalen är mot 

användaren. Dessa subcarriers delas sedan in i så kallade resursblock som är 180 kHz breda och har 
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en signaltid på ca 0,5ms, detta är en slot. Även om dessa subcarriers är indelat i dessa block skickas 

data parallellt mellan dem. Dessa slots tilldelas till användare under en tidslucka. 

Exempel. Användare 1 blir tilldelad 3 slots under en tidslucka och användare 2 blir tilldelad 2 slots 

under samma tidslucka. Detta ändras sedan till att A1 får 1 slot och A2 4 slots osv.  

Denna teknik kräver dock en hel del ström vilket inte är ett stort problem hos sändaren i en 

basstation men hos en mobiltelefon som går på ett batteri skulle detta vara en dålig lösning. Därför 

har man valt att använda sig av en annan teknik för upplänk som är mindre strömkrävande nämligen 

SC-FDMA. 

SC-FDMA(Single-Carrier FDMA) fungerar väldigt likt OFDMA skillnaden är att istället för att skicka 

enskilda data i varje subcarrier i resursblocken under en längre tid skickas samma data över alla 

subcarriers i resurs blocket under en kortare tid. Som i figur 2 kan vi se att i OFDMA skickas data per 

subcarrier under en längre tid medan i SC-FDMA läggs data över hela resursblocket som skickas 

under en betydliget kortare tid. Detta ser då ut som att det skickas på en bredare kanal därav namnet 

Single-carrier. 

 

Figur 2 Skillnad på OFDMA och SC-FDMA [2] 

Tack vare att LTE använder sig av dessa tekniker är LTE en väldigt flexibel i hur mycket bandbredd 

som kan användas. LTE kan använda sig av allt från 1,4MHz till 20MHz bandbredd beroende på 

antalet resursblock men de vanligaste bandbredderna är på 5, 10 och 20 MHz. Denna teknik gör 

också att om bandbredden fördubblas kommer hastigheten också att fördubblas. Ex. om 

bandbredden är 10MHz och vi ändrar det till 20MHz dubblar vi också hastigheten.  

5.3.1 Frekvensband 

Bandbredden för LTE måste ju finnas någonstans också och LTE använder sig av tre olika sorters 

frekvensband. Dessa band är 800 MHz, 1800 MHz och 2,6 GHz. Telia använder sig av 800 MHz bandet 

och 2,6 GHz för sina 4G-nät. 
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5.4 MIMO 
 

LTE kan också använda sig av en teknik som heter MIMO(multiple-input and multiple-output) för att 

öka bithastigheten ytterligare. Denna teknik går ut på att använda sig av två eller fler antenner som 

sammarbetar med att skicka och ta emot data. Tack vare det kan data skickas och tas emot dubbelt 

så snabbt om den använder sig av två antenner eller fyra gånger så snabbt med 4 antenner. För att 

detta ska fungera måste både mottagaren och sändaren ha samma antal antenner vilket blir en 

nackdel för de apparater som bara använder sig av en antenn ex. de flesta av dagens mobiltelefoner.  

5.5 Datahastigheter 
 

Vilka teoretiska hastigheter kan vi komma upp till? Beroende på hur stor bandbredden är och om 

MIMO utnyttjas kan vi teoretiskt komma upp till hastigheterna i tabellen nedanför. 

Tabell 1 Datahastigheter 

Bandbredd MIMO Hastighet 

5 MHz Nej 20 Mbit/s 

10 MHz Nej 40 Mbit/s 

20 MHz Nej 80 Mbit/s 

5 MHz Ja 2x2 40 Mbit/s 

10 MHz Ja 2x2 80 Mbit/s 

20 MHz Ja 2x2 160 Mbit/s 

5 MHz Ja 4x4 80 Mbit/s 

10 MHz Ja 4x4 160 Mbit/s 

20 MHz Ja 4x4 320 Mbit/s 

 

 

5.6 Cell ID och LAC 
 

I de mätningar som är gjorda för att lokalisera basstationer dyker några nummer upp. Dessa nummer 

är Cell ID(ECI, E-Utran Cell Identifier[5]) och LAC(Location Area Code). Cell ID består av åtta siffror och 

är egentligen två stycken ihopsatta ID:n. De fem första siffrorna är basstationens ID(eNodeB), de 

brukar vara i hexadecimalform men Telia har valt att ha dem i decimalform. De tre sista är cellernas 

ID för basstationen. Tillsammans bildar de ett ECI nummer som kan användas för att lokalisera vart 

den specifika cellen finns i Sverige. Sen har vi LAC som är en kod som berättar var basstationen finns 

och var användarna av en basstation befinner sig i Sverige.  
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6 Genomförande/metod 

6.1 Frågeställning och syfte 
Det som ska tas reda på är:  

 Var basstationerna finns.  

 Hur bra är täckningen över Umeå  

 Vilka datahastigheter kan vi få? 

En del av syftet med undersökningen är att se om Telia har rätt i vad de säger om sitt nät. 

6.2 Var finns basstationerna? 
 

För att utgå ifrån något då vi mäter täckningen över Umeå måste vi först ta reda på vart 

basstationerna finns någonstans.  

Jag hittade en applikation för min androidtelefon som heter OpenSignal [8]. Med den applikationen 

kan jag mäta hur bra signal jag har på ett enklare sätt än att gå in i inställningar och sedan gå igenom 

4 menyer. 

Det jag började med var att mäta vid en 4G basstation som jag redan visste var den befinner sig och 

mäta hur bra signalstyrkan är om jag befinner mig så nära basstationen som möjligt. Det visade sig 

vara ca -50 dBm och detta använde jag mig av för att kolla var det övriga finns. Efter att ha cyklat runt 

nästan hela Umeå och plottat upp basstationer upptäckte jag att det inte gick att peka ut exakt vart 

de finns med hjälp av bara signalstyrkan.  

Ett exempel på detta var områden som Västerslätt där jag fick en hyfsad signalstyrka på ca -70-75 

dBm trots att jag kunde se att det finns basstationer där, men kunde då inte säga att de tillhör Telia. 

Ett annat exempel är centrum där det finns ett antal basstationer men är svårt att direkt peka ut 

dem.   

Då upptäckte jag att med applikationen att jag kunde få ut ett cell-ID från basstationerna. Detta 

innebar dock att jag var tvungen att börja om från början men då jag hade plottat ut de flesta av 

basstationerna gick det ganska fort. Med detta upptäckte jag basstationer och samtidigt kunde jag 

utesluta basstationer som jag var osäkra på om de var därifrån jag fick en signal eller inte.  

Sättet jag gjorde för att ta reda på var basstationerna finns kollade jag vilken signalstyrka jag har 

samt vilket CID jag har. Cykla en bit och se om något har ändrats och därefter välja en riktning att 

cykla vidare mot. 

6.3 Täckningen överlag 

 
Nu när vi vet var basstationerna finns kan vi börja undersöka hur täckningen överlag är i Umeå. 

Täckningen mättes med mobiltelefonen samt det mobila bredbandet med surfplatta.  

Med mobiltelefonen mättes signalstyrkan i –dBm men med det mobila bredbandet kunde jag inte att 

få fram signalstyrkan i –dBm och pga. detta mättes det i antalet staplar. 
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En sak att notera är att mobiltelefonen inte kan låsas till 4G-nätet då den måste ha en signal att 

kunna nås med för att kunna ringa och att bli ringd till. Däremot kunde detta göras med det mobila 

bredbandet. Vad jag hade tänkt från början var att göra en karta för att se hur bra signalstyrkan är 

överallt i Umeå. Då jag började göra mätningar för en sådan karta i ett område och upptäckte ganska 

snabbt att det skulle ta väldigt lång tid för att göra det för hela Umeå. Därför valde jag att göra en 

karta för att visa hur stor täckningsyta som basstationerna har istället. 

 

6.4 Hastigheten 
 

Den teoretiska hastigheten över ett 4G-nät har vi gått igenom i teoridelen. Mätningarna kommer ske 

via ett mobilt bredband och för att testa hastigheten kommer jag använda mig av 

bredbandskollen.se. Det som kommer att mätas är bithastigheten ned och upp och hur bra 

signalstyrkan är vid mätningen. Det modem som användes för mätningarna är Huawei E3276 och 

enheten som använde den är en ASUS Transformer Book T100T. 

Anledningen till varför jag valde att använda mig av ett mobilt bredband var för att då jag testade 

hastigheten med min mobiltelefon, som är en Samsung galaxy S4, fick jag en maxhastighet på ca 12 

Mbit/s för nedladdning vilket inte är i närheten av hur det borde vara teoretiskt.  

Jag frågade därför Telia om jag hade en begränsning på hastighet för mitt abonnemang vilket jag inte 

har enligt dem.  

Planen för mätning av bithastigheten var först att mäta vid varje basstation för att se vilken hastighet 

som kan fås vid varje basstation över hela Umeå och samtidigt jämföra det med signalstyrkan.  

Detta innebar några problem: 

 Dels att det inte går att få en dålig signalstyrka på vissa ställen då basstationerna ligger 

väldigt tätt ihop t.ex. Centrum. 

 

 Men det största problemet med den tanken var att testerna av hastigheten använder sig av 

ganska mycket data, ca 50 MB vid bra täckning och går sedan nedåt vid sämre täckning. Då 

det finns en begränsning på 2 GB per månad för standard priset och max 10 GB per månad 

om jag betalar mer. Med tanke på detta kan jag inte göra hur många tester som helst. 

Efter några ord med min handledare bestämdes det att för att få en så rättvis mätning som möjligt 

var att bara mäta gentemot hur bra signalstyrka jag har samt att bara mäta ifrån några få 

basstationer. För att sedan kolla hur täckningen är över Umeå och på så vis kunna bestämma på ett 

ungefär vilken hastighet man bör ha beroende var man befinner sig i Umeå.  

Denna idé slopades i och med att jag slopade idén med att göra en karta för att se hur bra täckningen 

är överallt i Umeå. Istället skedde det bara mätningar för att se ett samband mellan bithastighet och 

signalstyrka samt att sedan jämföra vilka hastigheter som jag fick under dessa tester med 

informationen på Telias hemsida. 
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6.5 Extra mätning 
Extra mätningar skedde med min handledare. Dessa mätningar var för att se vilka band som 

basstationerna använder sig av. Ex. för att se om basstationerna använder sig av 800 MHz bandet, 

1,8GHz bandet eller 2,6 GHz bandet. Det gjordes med följande utrustning: En Spectran HF-60100 V4 

som kan mäta frekvenser från 9,3kHz - 9 GHz med medföljande mjukvara på en bärbar dator samt en 

antenn. 

Sedan gjorde jag extra mätningar i andra orter för att se om det var någon skillnad med Cell ID och 

LAC på andra platser.  
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7 Resultat 

7.1 Basstationerna 
Hur många finns och vart är de placerade då? Jag hittade sammanlagt 37 stycken basstationer och 

varje basstation har 3 sektionsantenner, förutom en basstation där jag bara fick anslutning från två 

celler. 

7.1.1 Centrum 

Vi börjar från centrum där det finns sju stycken. 

Tabell 2  

Adress Cell ID LAC 

Västra esplanaden 19 25780766 30 

25780756 30 

25780746 30 

 

Tabell 3 

Adress Cell ID LAC 

Västra esplanaden 12 25779998 30 

25779988 30 

25779978 30 

 

Tabell 4 

Adress Cell ID LAC 

Nygatan 18-20 25779742 30 

25779722 30 

25779732 30 

 

Tabell 5 

Adress Cell ID LAC 

Storgatan 49-51 25778442 30 

25778452 30 

25778462 30 

 

Tabell 6 

Adress Cell ID LAC 

Skolgatan 65 25778206 30 

25778196 30 

25778186 30 
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Tabell 7 

Adress Cell ID LAC 

Rådhusesplanaden 16 25781268 30 

25781278 30 

25781258 30 

 

Tabell 8 

Adress Cell ID LAC 

Västra Kyrkogatan 5 25780490 30 

25780500 30 

25780510 30 

 

 

Figur 3 Centrum [4] 

De röda prickarna på kartan är basstationernas position.  
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7.1.2 Öst på Stan 

 

Här hittar vi bara två stycken men några delar av området får sitt från annat håll. Vi ska notera i figur 

4 finns det två prickar nära varandra. Dessa är två basstationer som har samma riktning på des 

antenner vilket gör det svårt att säga vilken av dem som är Telias basstation. 

Tabell 9 

Adress Cell ID LAC 

Nygatan 46A eller Skolgatan 77 
(svårt att säga vilken det är)  

25780234 30 

25780244 30 

25780254 30 

 

Tabell 10 

Adress Cell ID LAC 

Kungsgatan 103 eller 105 
(svårt att säga vilken det är) 

25781012 30 

25781022 30 

25781002 30 

 

 

Figur 4 Öst på stan[4] 
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7.1.3 Väst på Stan 

 

Här hittar vi fyra stycken men man skulle kunna säga att bara tre av dem används då den som är på 

Nolia har en kort räckvidd. 

Tabell 11 

Adress Cell ID LAC 

Brogatan 19 25779476 30 

25779466 30 

25779486 30 

 

Tabell 12 

Adress Cell ID LAC 

Nolia 26735636 30 

26735626 30 

26735646 30 

 

Tabell 13 

Adress Cell ID LAC 

Brandstationen 26160906 30 

26160916 30 

26160926 30 

 

Tabell 14 

Adress Cell ID LAC 

Smedsgatan 6 25778708 30 

25778718 30 

25778728 30 
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Figur 5 Väst på stan 

 

7.1.4 Haga/Sandbacka/Sandahöjd 

 

Här hittar vi fyra stycken och tre av dem är relativt nära varandra men en av dem täcker ett ganska 

stort område. Detta kan den göra tack vare att den är placerad högt upp. 

Tabell 15 

Adress Cell ID LAC 

Korsgatan 15 
 

26163466 30 

26163476 30 

26163486 30 

 

Tabell 16 

Adress Cell ID LAC 

Vretgatan 11 
 

26161428 30 

26161438 30 

26161418 30 
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Tabell 17 

Adress Cell ID LAC 

Gamliavallen(T3 Arena) 26160414 30 

26160404 30 

26160494 30 

 

Tabell 18 

Adress Cell ID LAC 

Himlastigen 14 26159124 30 

26159114 30 

26159134 30 

 

 

Figur 6 Haga, Sandbacka och Sandahöjd 
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7.1.5 Nus och Universitetsområdet 

 

Här hittar vi två stycken. 

Tabell 19 

Adress Cell ID LAC 

KBC-Huset 25777950 30 

25777930 30 

25777940 30 

 

Tabell 20 

Adress Cell ID LAC 

Norrlands Universitet 
Sjukhus(NUS) 

26158878 30 

26158858 30 

26158868 30 

 

 

Figur 7 NUS och Universitetsområdet 
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7.1.6 Ålidhem och Ålidhöjd 

 

Här hittar vi tre stycken. 

 

Tabell 21 

Adress Cell ID LAC 

Tvistevägen 46 26157066 30 

26157086 30 

26157076 30 

 

Tabell 22 

Adress Cell ID LAC 

Laboratorvägen 7 26159882 30 

26159902 30 

26159892 30 

 

Tabell 23 

Adress Cell ID LAC 

Magistervägen 7 26161694 30 

26161674 30 

26161684 30 
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Figur 8 Ålidhöjd och Ålidhem 

7.1.7 Carlshem 

 

Här hittar vi två basstationer men båda är på samma mast. Värt att notera är att den ena ger ut ett 

annorlunda LAC nummer samt att det är en liten skillnad på cell ID:t. 

Tabell 24 

Adress Cell ID LAC 

Glimmervägen 5 26157332 30 

26157322 30 

26157342 30 

 

Tabell 25 

Adress Cell ID LAC 

Glimmervägen 5 26747404 73 

26747414 73 

26747424 73 
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Figur 9 Carlshem 

7.1.8 Tomtebo 

 

Här hittar vi bara en basstation. 

Tabell 26 

Adress Cell ID LAC 

Vittervägen 192 26295582 30 

26295572 30 

26295562 30 
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Figur 10 Tomtebo 

 

7.1.9 Berghem 

Här hittar vi en basstation. 

Tabell 27 

Adress Cell ID LAC 

Nydalavägen 14 26160158 30 

26160138 30 

26160148 30 
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Figur 11 Berghem 
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7.1.10 Mariehem 

 

Här hittar vi tre stycken men som på Carlshem så är två basstationer på samma plats. 

Tabell 28 

Adress Cell ID LAC 

Mariehemsvägen 5 26157332 30 

26157322 30 

26157342 30 
Tabell 29 

Adress Cell ID LAC 

Vattentornet 26157854 30 

26157844 30 

26157834 30 

 

Tabell 30 

Adress Cell ID LAC 

Vattentornet 26747660 73 

26747680 73 

26747670 73 
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Figur 12 Mariehem 
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7.1.11 Ersboda 

 

Här hittar vi två stycken basstationer. 

Tabell 31 

Adress Cell ID LAC 

Formvägen 5(Telia huset) 26160670 30 

26160660 30 

26160650 30 

 

Tabell 32 

Adress Cell ID LAC 

Mjölkvägen 14 26162974 30 

26162954 30 

26162964 30 

 

 

Figur 13 Ersboda 
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7.1.12 Grisbacka och Grubbe 

 

Här hittar vi bara en men också här är det två stycken på samma plats.  

En notering här är att jag inte har hittat en av sektionerna för den ena basstationen. Detta pga. att en 

av dessa täcker ett större område och på så vis är det svårt att ta sig ur den då båda befinner sig på 

samma ställe. 

Tabell 33 

Adress Cell ID LAC 

Hartvigsvägen 28 26161172 30 

26161182 30 

Ej funnen 30 

 

Tabell 34 

Adress Cell ID LAC 

Hartvigsvägen 28 26749196 73 

26749206 73 

26749216 73 

 

 

Figur 14 Grisbacka och Grubbe 
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7.1.13 Umedalen och Västerhiske 

 

Här hittar vi en basstation men vi får kontakt med en ytterligare basstation.  Som visade sig finnas i 

Håkmark efter extra mätningen. 

Tabell 35 

Adress Cell ID LAC 

Teaterallén 26 26156554 30 

26156564 30 

26156574 30 

 

Tabell 36 

Adress Cell ID LAC 

Håkmark 26742806 73 

26742796 73 

26742816 73 

 

 

Figur 15 Umedalen och Västerhiske 
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7.1.14 Teg 

 

Här hittar vi en. 

Tabell 37 

Adress Cell ID LAC 

Domarvägen 13 26157598 30 

26157608 30 

26157588 30 

 

 

Figur 16 Teg 
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7.1.15 Röbäck 

 

Här hittar vi en. 

Tabell 38 

Adress Cell ID LAC 

Svidjekläppsvägen/Tallåsvägen 
skogen 

26790176 73 

26790166 73 

26790156 73 

 

 

 

Figur 17 Röbäck 
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7.1.16 Flygplatsen 

 

Här hittar vi en. 

Tabell 39 

Adress Cell ID LAC 

Flygplatsen 25778954 30 

25778974 30 

25778964 30 

 

 

Figur 18 Flygplatsen 
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7.1.17 Över hela Umeå 

 

 

Figur 19 Umeå med alla basstationer 

I Figur 19 ser vi en karta över hela Umeå och de röda prickarna är basstationer.  Vi kan se att det är 

väldigt tätt med basstationer i centrum och någorlunda tätt i områden runt centrum. Vid 

universitetet och Ålidhem är det också relativt tätt med basstationer. Men på de övriga områdena är 

basstationerna mer utspridda eller så har de inga överhuvudtaget, även om man skulle kunna tycka 

att de borde ha. Mest förvånande områdena är att Grubbe, Teg, Böleäng, Västerslätt och Söderslätt 

där det antingen finns bara några få basstationer eller inga alls. 

7.1.18 Cell ID och LAC 

 

Som vi har sett finns det en hel del olika cell ID:s över Umeå. Men i stort sett är många av dem 

ganska lika varandra. Speciellt de första fyra första siffrorna där vi kan se att de har någon av dessa 

fem: 2577, 2578, 2615, 2616, 2674. Dessutom ändras inte den femte siffran inte så mycket. Exempel 

med de som har 2577 så är den femte siffran en 7,8 eller 9.  
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Sedan har vi några få undantag som bara finns på ett ställe: 2679, 2673 och 2629. En lustig sak är att 

det finns de basstationer som har exakt samma eNodeB nummer men är på olika platser och skiljer 

sig åt tack vare de tre sista siffrorna dvs. cellnumret. 

En mer intressant sak är att det bara finns två stycken olika LAC nummer nämligen 30 och 73. Samt 

att det är de som har de fyra första siffrorna 2674 och den med 2679 är de som har LAC 73 resten har 

LAC 30.  

7.2 Täckningen 
 

Vi har nu upptäckt att det finns en del områden som inte har basstationer men de har 4G täckning. 

Var får de sin täckning ifrån då? 

De områden som inte har sina egna basstationer utan får från det via andra områden: 

Tabell 40 

Område Vart de får 4G ifrån, kommentar Cell ID/LAC 

Strömpilen Flygplatsen 25778954/30 

Carlshem 26747404/73 

Gimonäs Flygplatsen 25778954/30 

Carlshem 26747404/73 

Sofiehem Ålidhem, Laboratorvägen 1 26159892/30 

NUS 26158868/30 

Carlshem 26747424/73 

Ön Carlshem 26747424/73 

Söderslätt Carlshem 26747424/73 

Röbäck 26790156/73 

Böleäng Röbäck 26790176/73 

Grisbacka 26749206/73 

Västerslätt Brandstationen, bara de närmaste delarna 26160906/30 

Två celler från Grisbacka 26749196/73 

26749206/73 

Rödäng Grisbacka 26749196/73 

Umestan(regementet) Centrum, Nygatan 18-20 25779722/30 

Mariedal Vattentornet 26747660/73 

Sandahöjd från Himlastigen 14 26159124/30 

Taveliden(bortom 
Tomtebo mot 
Innertavle) 

Carlshem 26747404/73 

Nydalahöjd Två celler från Vattentornet   26757680/73 

26757670/73 

Mariehemsvägen 5 26161940/30 

Öbackastrand NUS 26158878/30 

26158858/30 
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Sedan har vi områden som har basstationer men de täcker inte hela området utan får hjälp av andra 

basstationer eller så når basstationen in på det området utan att området behöver hjälp med 

täckningen: 

Tabell 41 

Område Vart de får 4G ifrån, kommentar Cell ID/LAC 

Teg Carlshem 26747424/73 

Grisbacka 26749206/73 

Röbäck 26790176/73 

Centrum, vid älven 25779742/30 

Tomtebo Carlshem 26747404/73 

Berghem Vattentornet Mariehem 26757680/73 

Ersboda, Östra delen Vattentornet Mariehem 26747660/73 

Väst på stan Grisbacka, når nästan till centrum 26749206/73 

Flygplatsen Carlshem 26747414/73 

Västerhiske Grisbacka 26749216/73 

Ålidhem, mot Ålidhöjd Ålidhöjd 26157086/30 

26157076/30 

Ålidhem, mot Carlshem Carlshem 26747404/73 

26747424/73 
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Med dessa två tabeller ser vi att några basstationer verkar täcka stora ytor och dessa har ett 

samband med att det har Cell ID med numreringen 2674xxxx, förutom den på Röbäck som har 

2679xxxx, samt att de har LAC nummer 73. Här kan vi se vart dessa basstationer befinner sig: 

 

Figur 20 Basstationer med LAC 73 
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Här har vi en karta som visar var täckning(ljusgröna punkter) finns från basstationen på 

Grisbacka(mörkgrön punkt): 

 

Figur 21 Basstationen på Grisbacka, ljusgröna punkterna finns täckning av basstationen 
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Var täckning(oranga punkter) finns från basstationen på Carlshem(röd punkt): 

 

Figur 22 Basstation på Carlshem, vid de oranga punkterna finns täckning av basstationen 
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Var täckning(grå punkter) finns från basstationen på Röbäck(svart punkt):

 

Figur 23 Basstation på Röbäck, vid de gråa punkterna finns täckning av basstationen 
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Till sist var täckning av täckning(ljublå punkter) från basstationen på Mariehems vattentorn(mörkblå 

punkt): 

 

Figur 24 Basstation på Mariehem, vid de ljusblåa punkterna finns täckning av basstationen 
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Om vi då gör en ring runt dessa punkter där täckning finns från basstationerna får vi ett ungefärligt 

täckningsområde: 

 

Figur 25 Ungefärlig täckningsområde för dessa basstationer 

Med detta kan vi notera att Centrum, Haga, Sandbacka, Sandahöjd, Umedalen och delar av Ersboda 

är de områden som inte har täckning av dessa basstationer, men de finns bra täckning från andra 

basstationer för de områdena. Det finns ju också basstationer inom de täckningsområden från dessa 

basstationer och vi kan anta att Telia använder dessa basstationer för att agera som ett stort paraply 

över Umeå. 

Men då dessa basstationer har ett stort täckningsområde samt att det har ett annorlunda CID och 

LAC kan vi också anta att dessa basstationer använder sig av 800 MHz bandet. Vilket kommer 

undersökas av de extra mätningar som gjordes.  
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Låt oss se hur stort täckningsområde basstationerna för de som har LAC 30 har. De övriga 

basstationer med LAC 30 har ungefär detta täckningsområde:

 

Figur 26 Ungefärlig täckningsområde för dessa basstationer 

De svarta ringarna är från en basstation från centrum och den har troligen fått förstärkt antennvinst 

åt dessa håll för att täcka dessa områden.  
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Då centrum är ganska tätt med basstationer tar vi den separat: 

 

Figur 27 Basstationer i Centrum 

 

Som vi ser når basstationerna inte längre än bara några kvarter, med några få undantag. Ett exempel 

på en basstation som når lite längre än de övriga som har LAC 30 är den på Sandahöjd, Himlastigen 

14. Den är placerad väldigt högt upp och på så vis har den knappt några hinder som kan dämpa 

signalen. 

Med tanke på att dessa basstationer inte når så långt kan vi börja anta att dessa använder sig av 2,6 

GHz bandet.  
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7.2.1 Täckningskarta 

Om vi nu lägger ihop de två tidigare kartorna kan vi få en ungefärlig täckningskarta över Umeå: 

 

Figur 28 Ungefärligt täckningsområde för alla basstationer i Umeå 

7.2.1.1 Signalstyrkan 

 

Vilken signalstyrka får vi då beroende på vart vi befinner oss inom ringarna? 

Vid basstationerna får vi ca -50 dBm som det har skrivits tidigare och vid den yttre delen av ringarna 

har vi ca -90 dBm eller lägre. Om man har ca -90 dBm sker oftast ett basbyte men inte alltid, speciellt 

om man har kontakt med en basstation som har LAC 73. Då kan det hända att ett basbyte inte sker 

även befinnser sig i närheten av en basstation med LAC 30. Detta har nog med det som vi tog upp i 

teori delen av rapporten. Då man bara byter basstation om man har både bättre signalstyrka och en 

bättre kvalité på signalen du får från basstationen. Då det mobila bredbandet har en bättre antenn 

samt att den kan låsa sig till 4G kunde man vara längre bort från basstationen än med en 

mobiltelefon. Om vi ska ta använda oss av samma struktur som med dBm, vid 5 staplar befinner man 

sig alldeles i närheten av basstationen och går stadigt ned till en stapel. 

Dessa kan dock ändras drastiskt beroende på om det finns hinder som skog, hus etc. Ett exempel på 

detta är på Umedalen. Om man rör på sig längs Rampljusallén är signalen ganska jämn runt -65 dBm 

eller 4 staplar tills man kommer till södra delen av vägen och signalen går ned till -90 och 2 eller en 

stapel. Detta händer för att det finns betonghus mellan den positionen och basstationen. Med detta 

kan vi se i figur 28 att det är en del områden som har täckning men den är inte speciellt bra. 
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7.2.2 Jämförelse täckning 

Något som vi måste notera är att några av basstationerna kom upp efter några veckor in i projektet, 

ett exempel på detta är basstationerna som finns på vattentornet på Mariehem. Dessa fick jag ingen 

täckning ifrån då jag mätte på områdena Nydalahöjd och Marieberg. Samt att täckningskartan blev 

uppdaterad på Telias hemsida vid slutet av projektet men vi kommer att jämföra med båda 

täckningskartorna. 

7.2.3 Första kartan 

 

Figur 29 Första kartan från Telias hemsida, togs i början av april(07-04-2014). 

Som vi kan se är den inte speciellt lik den jag har fått ut. Dels i och med att jag inte har samma 

program att göra den men också att Röbäck inte har någon täckning.  
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Om vi nu sätter ut basstationerna på Telias karta kan vi se tydligare att den inte stämmer överrens 

med den jag har fått ut: 

 

Figur 30 Första kartan nu med basstationer utsatta 

Som vi kan se på kartan är basstationen på Röbäck utanför täckningsområdet. Dessutom skulle jag 

säga att området till höger om där det står Marieområdet ska ha täckning. 

Nu är detta inte den karta som Telia har för tillfället på deras hemsida då de har uppdaterat den. 
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7.2.4 Uppdaterade Kartan 

 

 

Figur 31 Den uppdaterade kartan från Telias hemsida, tagen i mitten av maj(16-05-2014) 

Här har vi den uppdaterade kartan och vi kan se att Röbäck och Stöcksjö har fått täckning men 

fortfarande skulle jag säga att området till höger om Marieområdet ska ha täckning.  
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Om vi nu sätter ut basstationerna så kan vi se att det ser rätt så bra ut.

 

Figur 32 Den uppdaterade kartan nu med basstationer 

Om vi nu sätter kartorna bredvid varandra kan vi se att de ser ganska jämbördiga ut: 
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Figur 33 Självgjorda täckningskarta med basstationer 

 

Figur 34 Telias täckningskarta med basstationer 
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7.3 Hastigheten 
Vilka hastigheter bör vi kunna komma upp till? Först måste vi se hur bred bandbredden är för de 

olika frekvensbanden som Telia använder sig av. Då vi troligen har två olika frekvensband i Umeå 

måste vi titta efter på både 800 MHz bandet samt 2,6 GHz bandet. För 800 MHz bandet är 

bandbredden på 10 MHz och för 2,6 GHz bandet är bandbredden på 20 MHz. Om vi då går tillbaka till 

Tabell 1(kapitel 4.5) och ser vilka hastigheter vi kan nå då vi använder oss av en antenn. Vi kan då se 

att vi ska komma upp till 40 Mbit/s för 800 MHz bandet eller 80 Mbit/s för 2,6 MHz bandet.  

Resultat jag har fått från mina mätningar med Telias mobila bredband ser vi i Tabell 52. Tyvärr kunde 

jag inte få ut den exakta signalstyrkan, vilket hade varit optimalt. Pga. detta måste vi notera att om vi 

hade en signalstyrka på 4 så kunde den vara allt inom på gränsen till signalstyrka 5 eller på gränsen 

till signalstyrka 3. Detta gjorde att resultaten ser ut som det gör. 

Tabell 42 

Bithastighet ned % av optimal 
bithastighet ned 

Bithastighet upp % av optimal 
bithastighet upp 

Signalstyrka i 
antal staplar 

Ca 40 Mbit/s 100 % Ca 6,5 Mbit/s 100 % 5 

Ca 30-40 Mbit/s Ca 75-100 % Ca 6 Mbit/s Ca 90 % 4 

Ca 20-30* Mbit/s Ca 50-75 % Ca 3-4 Mbit/s Ca 46-61 % 3 

Ca 5-20 Mbit/s Ca 12,5-50 % Ca 1,5–2,5 Mbit/s Ca 40 % 2 

Ca 1-8 Mbit/s Ca 2,5–20 % Ca 0,5-1 Mbit/s Ca 7-15 % 1 

*Resultat på ca 40 Mbit/s har skett men oftast runt dessa nummer 

Efter att ha tagit medianen i varje signalstyrkenivå för bithastigheten får vi en graf som ser ut så här:  

 

Figur 35 X-axeln är antalet staplar, y-axeln är % av maxhastigheten 

7.3.1 Bithastighet ned 

 

Om vi då tar detta och antar att ca 40 Mbit/s är maxhastigheten dvs. 100% för nedladdning. Då får vi 

att vid signalstyrka fem dvs. optimal signal kan vi utnyttja bithastigheten till 100%. Vid signalstyrka 4 
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kan det gå lite upp och ned men vi kan förlora upp till 25 % av den totala bithastigheten men vi kan 

också uppnå full bithastighet.  

Vid signalstyrka 3 börjar vi förlora en del bithastighet och vi får 50-75 % av den totala bithastigheten. 

Det är fortfarande väldigt bra bithastighet men vid signalstyrka 2 börjar vi se rejält tapp i bithastighet. 

Vi har då mellan 50-12,5 % av den totala bithastigheten och den blir sämre ju närmare signalstyrkan 

går mot en stapel. Till sist vid signalstyrka 1 har vi bara max 10 % av den totala bithastigheten. 

7.3.2 Bithastighet upp 

 

Då de mobila enheterna(UE) inte har samma kraft som en basstation och att den inte använder sig av 

samma modulering kan vi räkna med att uppladdningshastigheten inte kommer vara lika stor. Som i 

tabell 42 visar ser vi att vid en optimal signalstyrka har vi en bithastighet på ca 6,5 Mbit/s uppströms.  

Vi ser sedan i figur 35 att signalstyrkan och hastigheten är procentuellt ungefär den samma som vid 

nedladdning.  

7.3.3 Jämförelse hastighet  

 

Telia har på sin hemsida två täckningskartor, en för mobiltelefoni och mobilsurf och en för mobilt 

bredband. På den första kartan, vilket vi har sett tidigare i denna rapport, säger Telia:  

”Den täckning som visas här är utomhustäckning och är en datorberäkning. Lokala avvikelser kan 

förekomma, till exempel bakom berg, i djupa dalar, inomhus eller i källare. Även typ av terminal eller 

ett stort antal samtidiga användare inom samma område kan bidra till försämrad täckning”- Telias 

hemsida 21 maj 2014. 

 

Om man klickar på kartan står det att med bästa tillgängliga teknik 4G kommer man upp till 100 

Mbit/s överallt i Umeå förutom på Röbäck där man kan komma upp till 50 Mbit/s. 

På den andra täckningskartan som är en hastighetskarta för mobilt bredband. Under kartan hittar vi 

följande t.ex: 

 ”Täckning och kapacitet 

I ett mobilnät finns två viktiga och grundläggande faktorer som påverkar möjligheten att ringa och 

surfa. Nämligen täckning och kapacitet. Det vill säga vilken yta en basstation täcker och hur många 

samtidiga användare som kan ringa och surfa. När kapaciteten i näten ökar, t.ex. tack vare nya 

basstationer, så innebär det att täckningen för ett område förblir stabil även om antalet användare 

samtidigt ökar. 

Klicka på frågetecknet ovanför kartan för att få detaljerad information om hur du ska gå tillväga. 

Praktisk maxhastighet 

Den hastighet som du kan få under optimala mottagnings-förhållanden.” - Telias hemsida 21 maj 

2014. 

 

Här är kartan lite mer detaljerad med hastigheten då de har satt färg för att visa om det är 4G+, 4G, 

3G osv. se figur 36.  
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Figur 36 Telias täckningskarta mobilt bredband, detta togs i mitten av maj [3] 

När vi klickar på kartan kan vi ta fram vilken hastighet som det går att få. Efter att ha klickat på kartan 

över hela Umeå får vi fram att i det ljugröna fältet(4G+) kan man få allt från 5-80 Mbit/s. För 4G på 

samma ställen som 4G+ får vi fram att man kan få 2-40Mbit/s. Om vi jämför detta med de resultat jag 

har fått stämmer de överens med 4G men inte för 4G+. Varför är det så? Detta är troligen för att de 

har delat upp bandbredden på 2,6 GHz bandet där 10 MHz av de totala 20 MHz används för det 

mobila bredbandet. Samt att 4G+ använder sig av MIMO 2x2 vilket då stämmer överens med den 

teoretiska hastigheten men detta nämns inte på hemsidan.  

Slutsatsen av detta med hastigheten är att Telia inte ljuger om vilka hastigheter som kan nås för 

nedladdning. Men de nämner ingenting om vilken hastighet du kan få vid uppladdning. En annan sak 

som båda kartor har gemensamt nämner de inte hur bra täckningen är över områden i Umeå utan 

nämner bara att det kan bli sämre beroende på var du befinner dig.  
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7.4 Extra mätningar 
 

Jag och min handledare var ute och mätte för att se om det är som jag trodde att de basstationer 

som har LAC 73 använder sig av 800 MHz bandet och de som har LAC 30 använder sig av 2,6 GHz 

bandet. 

Utrustningen som användes bestod av en spektrumanalysator(Spectran HF-60100 V4) med 

medföljande program, bärbar dator och en antenn. Spektrumsanalysatorn kan mäta frekvenser från 

9,3kHz-9GHz. Min handledare hade innan mätningarna ställt in vilka frekvensband som de olika 

operatörerna använder sig av[7]. 

 

Efter första extra mätningen visade det sig att de men LAC 30 använde sig av 2,6 MHz bandet och vi 

kunde tydligt se att de använder sig av en bandbredd på 20 MHz. För de på LAC 73 och 800 MHz 

bandet såg det lite konstigt ut. Vi kunde bara se signalen för 800MHz bara ibland och att signalen var 

starkare ju längre bort från basstationen vi var.  

Innan andra mätningen visade sig att Telia hade bytt plats frekvensband för ned och upplänk. Det vi 

mätte under första mätningen var upplänk vilket då blir att vi mäter telefonens signal mot 

basstationen, som måste bli starkare ju längre bort vi är från basstationen för att ha kontakt med 

den. 

Nu under den andra mätningen mätte på nedlänk och nu kunde vi tydligt se att 800 MHz bandet 

användes från de specifika basstationerna som har LAC på 73. Nu kunde vi konstatera att de 

basstationerna med LAC 73 använder sig av 800 MHz bandet.  

7.4.1 Cell ID och LAC på andra orter 

 

Jag gjorde några resor till andra orter för att se om de hade liknande struktur på Cell ID och LAC. 

Jag reste till följande orter: Skellefteå, Örnsköldsvik och Vännäs. Jag började med Vännäs och det 

visade sig att det att de hade en liknande struktur på den basstation jag tittade på. Den hade ett Cell 

ID på 26745621 som är ganska likt de som finns i Umeå då den har 2674x men hade ett LAC på 71.  

I Skellefteå hittade jag ett antal basstationer och samtliga hade en början på 260 och sedan såg det 

annorlunda ut mellan basstationerna. Alla basstationerna som jag kunde hitta använde sig av samma 

LAC vilket var 73. 

För Örnsköldsvik hade basstationerna också 260 som de tre första siffror och sedan såg det 

annorlunda ut. Här hade de dock ett helt annat LAC nummer nämligen 50. 

Vad kan man ta ut från detta? 

Vi kan gissa oss till att LAC 71 och 73 hör till Västerbotten och att LAC 73 är för de större städerna vid 

kusten. Men betyder det att Skellefteå bara använder sig av 800 MHz bandet? Om man gör samma 

koll på hastighet för mobilsurf och mobilt bredband på Telias hemsida som gjordes för Umeå är det 

bara i centrala Skellefteå som har 4G+ och maxhastigheten för detta är 60 Mbit/s. Det ser ut att 

kunna vara så att de bara använder sig av 800 MHz bandet i Skellefteå men det är inget jag kan 

bekräfta. 
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8 Diskussion 
 

8.1 Basstationerna 
 

Innan jag började mäta gissade jag att jag skulle hitta basstationer på några ställen. De ställen jag 

gissade på var Himlastigen 14 på Sandahöjd, NUS, vattentornet på Mariehem, något av husen på 

Umestan och några andra ställen där en basstation kan placeras högt upp för att få så lite hinder som 

möjligt över ett område. När jag var ute och mätte första gången stämde det ganska bra över mina 

gissningar förutom i några enstaka fall. Det som var mest förvånande var att jag inte hade någon 

täckning av 4G på Nydalahöjd och Marieberg. Samt att jag inte fick en bra täckning över områdena 

Västerslätt, Umestan, Söderslätt, Teg och ön.  

Detta uppenbarade sig då jag mätte andra rundan där jag också noterade cell ID.  Vilket var att jag 

fick täckning över dessa områden från andra områden. Jag blev mest förvånad över att några av 

dessa basstationer var så långt bort. Exempel att jag fick täckning från Carlshems basstation då jag 

var vid T3 Center som är på väst Teg. 

Efter att ha gjort klart den andra rundan blev jag ännu mer förvånad över att det knappt finns några 

basstationer på den södra delen av Umeå. Sen trodde jag faktiskt att det skulle finnas fler 

basstationer på Grubbe då det också är ett ganska stort område eller att Rödberget skulle ha en. 

Efter att ha varit till andra städer och mätt och sett var de har placerat sina basstationer, kunde jag 

notera att Umeå är en ganska platt stad bortsett från vissa områden. Speciellt om man jämför med 

Örnsköldsvik. Sedan kan vi också notera att Umeå är en ganska utspridd stad och om vi slår ihop 

detta kan det vara rätt svårt att placera basstationerna högt upp för att få en så stor täckningsyta 

som mjöligt. Exempel på detta är just Grubbe och Söderslätt då de högsta husen där är två 

våningshus.  

En annan sak vi kan notera är att Umeå är en väldigt fibertät stad och jag skulle gissa på att de flesta 

hemmen har en router som har Wi-Fi som de kan koppla sin mobiltelefon, surfplatta, bärbardator 

eller annan utrustning. Pga. detta belastas 4G-nätet inte lika mycket i de yttre områdena där det är 

mestadels villor och man har då valt att koncentrera basstationerna i och runt centrala Umeå eller 

där höghus. Dessutom är det inte alla som använder sig av en enhet som kan använda 4G, speciellt 

om man tänker på den äldre generationen.  

8.1.1 CID LAC 

 

Varför är det numrerade på det sättet som de är? Efter att ha kollat runt på nätet hittar jag ingen bra 

förklaring på varför CID är numrerade som de är, dvs. några har 25xxx och 26xxx. Den bästa 

förklaringen som jag kan tänka mig är att de beror på när basstationen sattes upp. Då de flesta 

basstationerna i och omkring centrum har CID som börjar på 25 samt att UMU och flygplatsen har 

det också. De resterande har ett CID som börjar på 26. Det är troligt att Telia började sätta upp 

basstationerna först i centrum och på universitetet för att sedan arbeta sig utifrån dessa områden. 

För LAC har jag faktiskt ingen aning om hur de har tänkt då det finns 290 kommuner och 25 landskap.  
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8.2 Täckningen 
 

Eter att Telia hade uppdaterat kartan på deras hemsida är den bra på att visa om det finns täckning. 

Men de borde också nämna om det är bra täckning eller inte. Visst man skulle kunna gissa sig till att 

vid utkanterna av täckningsområdet att man inte har den bästa täckningen. Men om vi ser 

exempelvis Söderslätt eller Teg som är ganska centralt på kartan och är väl innanför 

täckningsområdet har inte speciell bra täckning av 4G. Jag hade själv planer på att göra något sådant 

men insåg att jag inte hade tiden för att göra en sådan karta och på så vis förstår jag dem lite varför 

de inte har gjort en sådan karta. 

 

 

Figur 37 Täckningskarta Umeå från Telia  
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8.3 Hastigheten 
 

Om vi kollar på de kartor som Telia har på deras hemsida borde de vara mer lik varandra. Exempel 

om vi tar på den ena kartan som är för mobilsurf står det att man ska kunna komma upp till 100 

Mbit/s oavsett vart man klickar i Umeå, förutom på Röbäck där hastigheten är upp till 50 Mbit/s. För 

att sedan på den andra kartan för mobilt bredband står det vid 4G+ att hastigheten är max 80 Mbit/s 

och för 4G är den max 40Mbit/s. Då kan man ju undra vilken av de kartorna som stämmer då de 

använder samma master. 

Om vi tittar på kartan för mobilt bredband stämde hastigheten jag fick med de som Telia säger är 4G 

delen. Man skulle nog också kunna säga att 4G+ delen stämmer också överens med de resultaten jag 

fick om det visar sig att Telia har lagt 10 MHz bandbredd specifikt för mobilt bredband samt att det 

använder sig av MIMO 2x2. Problemet med detta är att det inte finns någon information om vad 4G+ 

är för något på Telias hemsida som antyder detta då det bara finns information om 4G delen av 

kartan. Om det vore fallet som jag tror de har gjort tycker jag borde Telia nämna det. 

De nämndes i början av rapporten att för att kunna klassas som ett 4G-nät måste datahastigheten 

kunna komma upp till 100Mbit/s annars kan det inte klassas som ett 4G-nät. De som inte riktigt 

kommer upp i dessa hastigheter skulle man då kunna kalla 3,9G. Ska man då kunna säga att Telias 

4G-nät i Umeå är ett 4G-nät eller ska man säga det som 3,9G?  

Vi har fastställt i rapporten att nätet består av två frekvensband. Frekvensbandet på 2,6 GHz som 

använder sig av 20 MHz bandbredd men Telia har troligen delat upp bandbredden för det mobila 

bredbandet och använder sig av MIMO. Denna del av nätet kan vi klassa som ett 4G nät då dessa kan 

potentiellt komma upp till 100Mbit/s. Om vi nu tittar på 800 MHz bandet som använder sig av 10 

MHz bandbredd skulle det kunna klassas som ett 4G. Men då Telia säger att hastigheten bara kan 

komma upp till 50 Mbit/s på den basstation som är ute på Röbäck vilket är en 800 MHz basstation 

och vi kan anta då att den inte använder sig av MIMO. I och med detta går det inte att garantera att 

de andra basstationerna som använder sig av 800 MHz bandet använder sig av MIMO. Vilket gör att 

det inte går att klassa denna del av nätet som 4G utan mer som ett 3,9G. Då de basstationer som 

använder sig av 800 MHz bandet täcker större delen av Umeå vilket gör att större delen av Umeå inte 

har ett riktigt 4G-nät. 

Men om vi bara ska utgå från Telias kartor på deras hemsida så säger att det går att komma upp till 

100Mbit/s i nästan hela Umeå förutom på Röbäck vilket gör att de kan klassa nätet som ett 4G-nät. 

Men så fort man är utanför Umeå eller är på Röbäck borde man inte säga att det är 4G-nät utan mer 

ett 3.9G-nät även om de använder sig av samma teknik. 

För att vara rättvis är det inte bara Telia som gör så här för alla de andra bolagen gör det också. 
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