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Utbyggnaden av 5G innebär stora möjligheter för hela 
samhället. Från det individuella användandet av uppkopplade 
tjänster och lösningar, till innovationer som till exempel 
möjliggör energieffektivisering, drönarleveranser eller sjukhus 
med distansdiagnostik. 
 
Men för att framtidens smarta städer och byggnader ska bli 
verklighet krävs att 5G-nätet når användarna fullt ut – vilket I 
sin tur kräver en utbyggnad av både inomhus- och utomhusnät. 
Inte minst då nya, energieffektiva byggmaterial inte släpper 
igenom 5G signaler tillräckligt bra. 
 
Idag sker nästan 80 procent av all mobil konsumtion inomhus, 
och nästan 80 procent av all telefoni är mobil. Användandet 
av data kommer dessutom öka i takt med att fler människor 
använder IoT (internet of things) och konsumerar mer 
strömmad media. Och allt förväntas fungera trådlöst, så klart.  
 
Hur vi som fastighetsägare ska förhålla oss – och hantera de 
utmaningar detta kommer innebära i form av investeringar i 
nät och infrastruktur inomhus – handlar denna rapport.  
 
Vår förhoppning är att den ska ge svar på många av de 
funderingar som finns inför utvecklingen av 5G-nätet inomhus, 
men också väcka ditt intresse för frågan – och vara ett bra 
underlag för de viktiga diskussioner du som fastighetsägare, 
kommer behöva ta under de kommande åren.  
 
Trevlig läsning!

VEM SKA BYGGA 
ALLA SMARTA HUS? 



01 SAMMANFATTNING



REDI.city är ett forum som samarbetar kring exempelvis 
infrastruktur och standard, för att underlätta produkt- och 
tjänsteutveckling. Deltagarna består av bland andra några av 
Sveriges största fastighetsägare, och den första frågan som 
avhandlats är 5G-inomhustäckning. 

Gruppen har identifierat fem mål  som tillsam-
mans ger en bild av vad som är viktigt gällande 
utrullningen av 5G inomhus: 

 > Skapa rådighet över inomhusinfrastrukturen 
- större inflytande över installationerna 
och därmed lägre CapEx och OpEx. 

 > Sätt en enhetlig infrastruktur - en utrustning 
som hanterar flera operatörer, vilket 
blir bättre, billigare och effektivare. 

 > Hitta en balanserad affärsmodell - 
möjlighet att få en skälig ersättning för 
det mervärde fastigheten bidrar med, 
som bärare av nödvändig infrastruktur för 
morgondagens konnektivitetstjänster.

 > Skapa en bra hyresgästupplevelse - hitta nya 
intäktsströmmar och höj kundlojaliteten.

 > Öka hållbarheten – genom att dela 
på infrastruktur kan man minska på 
elförbrukning och utrustningsmängd.  

 
Det finns flera trender som samverkar eller drivs 
av utvecklingen av 5G. Ett bredare teknikskif-
te sker där bland andra 5G, AI, cloud och edge 
computing samverkar. Tydligt är att 5G växer i 
denna miljö och kunderna kommer att efterfrå-
ga lösningar, ofta som tjänst, vilket skapar nya 
intäktsströmmar. Exempel på områden där 5G 
spelar en roll är: säkerhet, fastighetsautomation, 
kundbehov, IoT, tjänsteadministration, hållbarhet, 
logistik. 
 
Vilken roll och lösning man väljer för 5G, kommer 
även att påverkas av typ av fastighet. Lösningen 
är olika beroende på om det t. ex är en arena eller 
mindre hyresfastighet. De huvudsakliga alterna-
tiven är: 

 > Neutral host 
 > Multioperatörslösning, eller 
 > Som idag - duplicerade installationer. 

 
Olika värden som genereras finns, där man i vissa 
fall kan ta direkt betalt, öka hyran, eller helt en-
kelt öka attraktiviteten och kundlojaliteten. För att 
summera olika intäktsströmmar: 

 > Tjänsteleverantören betalar 
för användande av nät. 

 > Neutral host eller tjänsteleverantören 
betalar för tillgång till fastigheten.  

 > Hyresgäster som använder 
5G-nätverket betalar. 

 > Indirekta intäkter kommer från tjänster 
och användningsområden.  

 
Hur stora intäktsströmmarna kan bli, och hur lätt 
eller svårt det är att nå dem, återstår att se. 
 
Det finns även fördelar på kostnadssidan. Att ha 
ett och inte flera nät, ger lägre risk för interferens, 
och att inte ha lika stor utrustning drar mindre 
ström, installationsarbete och underhåll. 
 
Förväntan är att utrullning kommer att ske på 
bredare front om ca 18–36 månader. Frågan ser 
dock ut att vara mer komplex än väntat, och det 
kommer att ta längre tid än man trodde att hitta 
en gemensam lösning. Därför ser deltagarna ett 
värde i att agera nu, för att ha möjlighet att påver-
ka och kunna installera 5G i fastigheterna under 
ordnade former. 
 
Gruppen har identifierat fyra distinkta steg avse-
ende 5G: 

 > Testa hur bra täckning det går att 
få från makronäten inomhus. 

 > Testa operatörsledd multioperatörslösning 
på central plats/byggnad. 

 > Testa neutral host. 
 > Fortsatt samverkan för att tillvarata 
fastighetsägarnas intressen. 

 
Slutsatsen från det arbete som gjorts är tydlig: 

 > Att fortsätta som idag, med multipla 
installationer i samma fastighet, 
är inte samhällsekonomiskt 
försvarbart och tekniskt sämre.  

 > Det enda alternativ som är relevant handlar 
om att operatörerna delar på infrastruktur. 
Tekniskt är detta fullt möjligt och de två 
huvudalternativ som finns är Neutral host 
och operatörsledd multioperatörslösning.

5 SAMMANFATTNING



Rapporten skrevs som ett internt dokument för ett 
år sedan. REDI.city har följt utvecklingen och ser att 
utvecklingen i frågan inte rört sig nämnvärt och har 
därför valt att dela med sig av rapporten. Rapporten har 
inte uppdaterats. Förhoppningen är att förståelsen kring 
frågeställningarna ska öka.

Rapporten är en sammanställning av deltagarna I REDI.
citys kunskap och uppfattningar, material och bilder 
från möten med experter, och lösningar från bolag med 
kompetens i frågan.  
 
Vi har summerat en minsta gemensam nämnare, och alla 
uppfattningar har nödvändigtvis inte dokumenterats.
 
Med det sagt, hoppas vi att du ska få mycket nytta  
av rapporten! 

02 HUR RAPPORTEN 
SKA LÄSAS 



REDI.city består av en grupp av fastighetsbolag som skapat 
ett samverkningsforum. I forumet samarbetas kring t. ex 
infrastruktur, standards som underlättar för fastighetsägarna 
att utveckla produkter, och tjänster med en högre nytta, och 
lägre kostnad, för hyresgäster och besökare till fastigheterna. 

Deltagarna i samarbetet är: 

 > Akademiska hus 
 > AMF Fastigheter 
 > Castellum 
 > Fabege 
 > Fastighetsägarna 
 > Hufvudstaden 
 > Mimer 
 > Stronghold/ Buildroid 
 > Sveriges Allmännyttan 
 > Vasakronan 
 > Epicenter (koordinator och facilitator) 

 
Forumet arbetar öppet och syftet att bidra till 
branschsamverkan runt infrastrukturella frågor.  
 
Gruppens arbetsprocess ska vara att driva olika 
gemensamma program för att öka tempot, och 
stötta processen att ta fram gemensamma färd-
planer inom olika ämnen. Exempelvis inom 5G, 
inomhusnät, digitala tvillingar och dokumenta-
tion. Värdegrunden utgår från högt deltagande 
och transparens. 
 

I detta arbete (5G i fastigheterna) har bolagen haft 
mellan 1 och 3 personer som deltagit. 
 
För att bilda sig en uppfattning om utvecklingen, 
har gruppen träffat en rad experter och bolag, 
som tillsammans gett gruppen en samlad bild av 
utvecklingen. De bolag som har deltagit är:

 > Corporate Fiber 
 > Cisco 
 > Ericsson 
 > H&M 
 > KTH 
 > ML Advise 
 > McKinsey 
 > Netmore 
 > Niam 
 > PTS 
 > Rise 
 > Svenska Stadsnätsföreningen 
 > Telenor 
 > Telia 

 
Gruppen tackar deltagarna för deras bidrag som 
varit mycket värdefullt.

03 INTRODUKTION 
TILL REDI.CITY 



04 VAD SOM ÄR VIKTIGT 
FÖR FASTIGHETSÄGARNA 
AVSEENDE 5G, OKR’S 



Gruppen har identifierat fyra mål  som 
tillsammans ger en bild av vad som är viktigt: 

i) Skapa rådighet över inomhuSinfraStrukturen 
ii) Sätt en enhetlig infraStruktur  
iii) hitta en balanSerad affärSmodell 
iv) Skapa en bra hyreSgäStupplevelSe 

i) Skapa rådighet över 
inomhuSinfraStrukturen   

Målet (Objective) är att sätta gemensamma 
budskap och samverka i dialogen, och därmed 
kunna påverka hur operatörerna arbetar med 
fastighetsägarna.  
 
Idag har man litet inflytande över de lösningar 
som implementeras, vilket leder till multipla in-
stallationer. Effekten av detta är högre kostna-
der för utrustning och drift. Dessutom är det inte 
ovanligt att interferens uppkommer i fastighe-
terna. Förväntat resultat (Key Result) är man har 
större inflytande över installationerna och där-
med kan få ner såväl Capital Expenditure (CapEx) 
som Operating Expenditures (OpEx). 

ii) Sätt en enhetlig infraStruktur  

Målet är att få en multioperatörslösning på plats 
för att undvika parallella installationer. En opti-
mal installation finns inte, utan det beror i hög 
utsträckning på typ av fastighet (hyresfastighet, 
kontor, galleria, fabrik, etc.) och användarkrav/ 
innehåll.  
 
För kommersiella fastigheter finns flera olika 
sätt att göra detta. Två alternativ förväntas vara 
neutral host och operatörsledd multioperatörs-
lösning (Serviced Multi Operator Solution). Det 
gemensamma för dem är att flera operatörer går 
genom samma infrastruktur. Tekniskt förväntas 
de två alternativen vara relativt lika, skillnaden är 
affärsmässig där den som driftar nätet är »neu-
tral« eller operatör.  
 
Förväntat resultat är en utrustning som hanterar 
flera operatörer och därmed är bättre, billigare 
och effektivare. 
 

iii) hitta en balanSerad affärSmodell  

Idag står fastighetsägarna för kostnaden (inom-
hus) och operatörerna får intäkterna av mobilnä-
ten. Fastighetsägaren kan inte neka utrustning, då 
det är ett krav från hyresgästerna att ha täckning 
inomhus.  
 

 > Det är inte heller troligt att operatörerna 
kommer att ta hela investeringen när 
5G rullas ut på bred front. Att få del av 
trafikavgifterna är attraktivt, men bedöms 
som svårt då marginalerna är små. En 
konnektivitetsavgift skulle kunna vara möjlig. 

 
Det som återstår är att som beskrivet ovan ii) Sätt 
en enhetlig infrastruktur för att få ner kostnader-
na och att i neutral host-alternativet tillhandahålla 
lösning till hyresgästen som man kan ta betalt för.  
 
Förväntat resultat är sänkta kostnader och tjäns-
ter som ger möjlighet att ta betalt från kund.  
 
iv) Skapa en bra hyreSgäStupplevelSe  

Det råder en samsyn i gruppen att nya tjänster 
kommer att utvecklas, och att de flesta tjänsterna 
idag kan levereras med hjälp av 4G. Det finns dock 
tydliga mervärden som snabbhet, datamängd, 
säkerhet och positionering i 5G och över tid kom-
mer användandet och behovet att öka.  
 
Utvecklingen går snabbt och såväl teknik som 
tjänster är under utveckling, långt ifrån alla stan-
darder har satts. Därmed är det inte så bråttom, 
då tjänsterna förväntas komma inom loppet av ett 
par eller några år.  
 
Förväntat resultat är att följa utvecklingen, testa 
lösningar och sätta affärsmodellerna för att vara 
redo när användandet tar fart. 

»Målet är att sätta gemensamma budskap 
och samverka i dialogen, och därmed 
kunna påverka hur operatörerna arbetar 
med fastighetsägarna«
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i) 5g - tillväxt och trafik i huSet  

5G växer och inom loppet av några år förväntas 
teknologin ta över en stor del av trafiken. Redan 
idag har 5G över en halv miljard abonnemang 
globalt. Inom loppet av 5 år tror man att antalet 
abonnemang har växt till 3,5 miljarder. 
   
Dessutom har mellan 70% och 90% av all trafik 
sitt ursprung inomhus. Om man sätter det i re-
lation till hur uppkopplingen sker, inser man att 
behovet relaterat till »saker i fastigheterna«, 
kommer att kunna dra nytta av uppkopplade 
fastigheter.  

Det finns flera trender som samverkar eller drivs av 
utvecklingen av 5G, några av dessa är: 

i) 5g - tillväxt och trafik i huSet 
ii) från enhet och produkt till plattform och tjänSt   
iii) teknikSkifte, eller teknikbreddning av 5g, Wifi, cloud, edge, ai etc   
iv) uSe caSeS, generellt och i faStigheter 

ii) från enhet och produkt  
till plattform och tjänSt 
 

Idag är en stor del av tekniken i fastigheterna 
applikationsbunden eller del i en sluten platt-
form. Givet att branscher tar ett samlat tag 
om 5G-frågan, kan det vara en hörnsten för att 
skapa ett »operativsystem« för fastigheter som 
tillåter en högre grad av standardisering och 
tjänstefiering.  
  
 
 

Källa: Ericsson

VIKTIGA TRENDER 
PÅ MARKNADEN 
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iii) teknikSkifte, eller teknikbreddning:  
5g, Wifi, cloud, edge, etc. 

Ofta pratar man om det »nya« 5G, och naturligt-
vis är det mycket som är nytt. Dock kommer flera 
teknologier att leva sida vid sida och dessutom 
samverka. 

Om vi börjar med själva konnektiviteten, så är 
det troligt att olika generationer och teknologier 
kommer att vara installerade i fastigheten under 
överskådlig tid. Detta drivs bland annat av:  

a) ekonomiska förutsättningar - det är helt enkelt 
för dyrt att byta ut fungerande lösningar innan 
ekonomisk eller teknisk livslängd nått sitt slut.  

b) En stor del av användningsområden/use 
cases (även nya) kan levereras av äldre/
befintliga lösningar på ett fullgott sätt.  

c) Teknik och affärsmodeller utvecklas och vad 
som är »rätt« infrastruktur och affärsmodell 
är ett rörligt mål.  

 
  

Även om 5G är i fokus för detta dokument, finns 
det en rad andra teknikskiften som samverkar 
och förändrar spelplanen för hur fastigheterna 
och besökarna kommer att nyttja, och påverkas 
av ny teknologi.  
 
Under de senaste åren har cloud computing växt, 
och det har skapat affärsvärden, men också drivit 
kostnader på såväl data- som kommunikationssi-
dan. Den aggregerade och växande datamängden 
har tillåtit att AI-lösningar, som gör applikationer 
och fastigheter smartare, kunnat utvecklas.  
 
Som en förlängning av detta har man börjat ut-
veckla edge-lösningar där processering och be-
slut sker »på plats«, och mindre mängder data 
behöver skickas. Kombinationen mellan AI, 5G, 
Edge-computing och cloudlösningar kommer 
med stor sannolikhet att leda till nya tjänster och 
applikationer framöver.  
 

Källa: Ericsson

11 »Det finns inget tvivel om att 5G kommer, 
och att det finns vissa tydliga fördelar 
som säkerligen kommer att ingå i 
applikationerna, t. ex snabbhet, säkerhet 
och bandbredd«



iv) uSe caSeS, generellt och i faStigheter 

Det finns inget tvivel om att 5G kommer, och att 
det finns vissa tydliga fördelar som säkerligen 
kommer att ingå i applikationerna, t. ex snabbhet, 
säkerhet och bandbredd. Samtidigt kan en hel del 
tjänster levereras med hjälp av t. ex 4G och WiFi. 
De exempel som lyfts nedan, är sådana där vi tror 
att det finns fördelar med 5G, även om de i vissa 
fall kan levereras med andra tekniker. 
 
Idag finns inte en »kioskvältare« och kartan ritas 
fortfarande upp. Resonemanget nedan fångar 
upp en rad områden som skulle kunna skapa nya 
nyttor för användarna, samt besparingar och in-
täkter för fastighetsägarna. Exemplen är på inget 
vis heltäckande, men tänkta som spännande och 
tankeväckande exempel på var saker och ting kan 
förändras i framtiden.  
 
Säkerhet - 5G är en teknologi som har höga säker-
hetsprotokoll. Det finns två aspekter av säkerhet: 
data- och kommunikationssäkerhet, samt fysisk 
säkerhet. 
 
Data- och kommunikationssäkerhet är högre i 5G 
än i WiFi, även om WiFi 6 ökar säkerheten jämfört 
med tidigare versioner. Den ökade säkerheten 
tillåter bland annat bättre och säkrare överföring 
av data, ökad säkerhet vid distansarbete och enk-
lare hantering av uppkopplade enheter. 
 
Fysisk säkerhet: 5G tillsammans med andra kom-
ponenter kan skapa säkerhets- och låslösningar 
för t. ex blåljuspersonal, eller för besöksregistre-
ring och hantering med hög grad av positionering 
och identifiering (där det är tillåtet och önskvärt). 
Det utvecklas en hel del applikationer som har till 
syfte att kunna identifiera eventuella hot baserat 
på t. ex en individs beteende.    
 

 > Fastighetsautomation - en stor del av alla 
lösningar idag kan driftas med 4G eller 
WiFi. Det finns en förväntan om att följande 
kommer att driva på kraven på konnektivitet: 
mängden sensorer, AI, edge computing, 
utveckling av nya digitala tjänster och 
lösningar, och AR eller drönarlösningar 
kopplat till t. ex fastighetsskötsel. Och 
sist men inte minst uppkoppling av ovan 
i en digital tvilling. Antagligen räcker 
4G, WiFi och Lora WAN långt, men 5G 
kommer att ge fördelar i framtiden.  

 

Kundbehov och beteenden - vi ser att man inom re-
tail gärna vill gifta ihop on- och offline. Samtidigt 
vill man nå en »förlängning av köpupplevelsen«, 
och en mycket högre grad av personifiering och 
anpassning inom såväl produkt som leverans (t. 
ex Qcommerce). Dessutom skapas nya kanaler 
för traditionella butiker (t. ex dark kitchens och 
stores). Många av tjänsterna kräver en bättre 
identifiering, positionering och planering för att 
kunna genomföras, och där har 5G fördelar.  
 
Även kontorssektorn kommer att driva på ut-
vecklingen. Att erbjuda ett färdigt, säkert och ka-
pabelt nät uppfattas antagligen som attraktivt i 
framtiden. Detta blir möjligt genom lösningar som 
»slicing« och tjänstefieringar i nätet. Smartare 
möteshantering, ytanvändning, och optimering av 
t. ex arbetsmiljö och viss kontorsutrustning, kan 
vara andra exempel där 5G kan bistå. 
 
Även inom bostadssegmentet finns det fördelar, 
då man har en närmare relation och kan rikta in 
sig på »helhetslösningar« med t. ex internetupp-
koppling, TV, spel, etc. Kanske även andra tjänster 
som via tredje part levererar vård och omsorg, 
tvätt, mat, etc.  
 
Offentliga ytor som skolor, universitet och sjuk-
hus kommer antagligen att ha behov som drivs av 
olika utbildningsapplikationer. Exempelvis skulle 
sjukhus kunna ha lösningar där man t. ex opererar 
en patient på distans. I vissa fall kan institutioner 
välja att installera ett privat nät i stället för att 
nyttja det publika. En annan fråga som behandlas 
idag på lärosäten, är om det går att skapa högre 
engagemang bland studenter som läser på dis-
tans (t. ex med hjälp av VR och AR). 
 
IoT - Mer och mer utrustning kopplas upp. Kraven 
på näten ökar: stabilitet, säkerhet, snabbhet, 
datamängd och förmågan att samverka blir 
alltmer avgörande för en fungerande fastighet. 
Plattformarna som utvecklas måste klara av olika 
teknologier och branschvertikaler, och 5G möjlig-
gör lösningar som är bättre än andra alternativ.  
 
Tjänste- och fastighetsadministration - Slicing, ad-
ministration av domäner och säkerställande att 
nätet ska kunna erbjuda tillräcklig kapacitet och 
förutsägbar täckning för olika tjänster, oberoende 
av var man är i fastigheten. Det möjliggör att olika 
aktörer och utrustning kan dela nät säkert, med 
olika tjänstenivåer. 
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Hållbarhet - Givet att flera operatörer kan dela 
på utrustning i huset, kommer det att behövas 
mindre utrustning och gå åt mindre ström. En up-
penbar förbättring ur ett miljöhänseende. Det är 
också möjligt att nya applikationer och förbättrad 
datamängd/analys kommer att tillåta ökad opti-
mering i fastigheten, vilket även det skulle kunna 
ge positiva miljöeffekter. 
 

Logistik - utveckling av olika mikrologistiklös-
ningar och tjänster, spårbarhet av paket eller 
utrustning och robotar i fastigheterna, drar alla 
nytta av att ha exakta positioneringsmöjligheter. 
Mikrologistiken bygger på att logistikaktörerna har 
»mellanstationer och mikrolager« i fastigheterna 
med noggrann lagerstatistik. Relevant teknologi 
möjliggör Q-commerce, vilket ökar tjänsteutbudet 
till hyresgästerna och ger eventuellt intäkter från 
logistiktjänster. 5G är också en förutsättning för 
automatiserade förarlösa lösningar.  

Källa: Ericsson
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Källa: Ericsson

Källa: Ericsson

Källa: REDI.city

AFFÄRSMODELLER 
OCH ENHETLIG 
INFRASTRUKTUR 
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i) StakeholderS och roller   

Flera aktörer samverkar för att leverera tjänsten, 
och för att nå en balanserad och fungerande af-
färsmodell krävs en tydlig ansvarsfördelning och 
väl definierade »roller«. 
   
Oberoende av vilken roll fastighetsägare tar, 
råder en samsyn i REDI.city att rådighet över in-
frastrukturen och data i fastigheten ska uppnås. 
För att lyckas med detta behöver man sätta en 
grundstandard, och det kräver att en handfull le-
dande fastighetsägare samsas om hur en sådan 
standard skulle kunna se ut. Det gör det möjligt att 
tillhandahålla vissa bastjänster, och på det sättet 
hanteras hyresgästernas behov av att dra in egna 
lösningar i fastigheterna.  
   
Om man målar med breda penseldrag är de hu-
vudsakliga alternativen: 

 > Neutral host med operatörers spektrum 
och undantagsvis eget spektrum.  

 > Multioperatörslösning ledd av operatör. 
 > Som idag - multipla installationer 
per operatör. 

 
Vilken roll fastighetsägaren tar kommer även att 
påverkas av vilken typ av fastighet det rör sig om. 

Med stor sannolikhet är lösningen olika beroende 
på om det är en arena eller mindre hyresfastighet. 
Det leder till frågan om vilka kringtjänster som 
skulle kunna vara av intresse att erbjuda, och 
fastighetsägarens roll i detta.  
 
Oberoende av vägval är det inte troligt att en fast-
ighetsägare ensam kommer att ta operatörsrol-
len, då det ställer alltför stora krav. 
 
Alla alternativen kräver att fastighetsägaren är 
en kompetent kravställare för att uppnå målet 
om rådighet. Att flytta fram fastighetsägarens 
position innebär att mobiloperatörerna behöver 
ta en roll som tjänsteleverantör på annan opera-
törs nät. 
 
I bilderna t.v. illustreras hur rollerna troligtvis 
kommer att förskjutas för att få till effektiva lös-
ningar i husen. 
 
Det finns en samsyn i gruppen att neutral host 
liksom multioperatörslösningen är intressanta. 
Och även om preferenserna kan skilja sig åt, är 
bedömningen att båda spåren är intressanta nog 
att följa upp och testa.  
 
Flera deltagare har en dialog med sina operatörer. 
Gruppens deltagare är överens om att en gemen-
sam standard är A och O, och att det finns ett stort 

En stor del av arbetet har gått åt till att förstå och 
dokumentera frågor kring affärsmodell och infrastruktur. 

i) intreSSenter och roller - Typ av fastighet påverkar val av lösning, de huvudsakliga alternativen 
är neutral host, multioperatörslösning, eller som det är idag.  

ii) identifiera potentiella affärSmodeller - Högre aktivitet ger högre intäkt. Operatörerna 
förväntas skydda sin affär och det finns hypoteser hur det skulle kunna se ut, men affärsmodellen är 
inte satt.   

iii) kapitalbehov - Det kommer att kosta pengar och det finns olika sätt att fördela investeringen.  

iv) tekniSka modeller och hypoteSer kring inStallerad teknik - De två identifierade 
modellerna har gemensam infrastruktur som flera operatörer använder. 5G kommer att leva sida 
vid sida med andra teknologier som fiber och WiFi.  

v) go to market approach och timing - Utrullning kommer att ske inom 18–36 månader. För att 
vara redo behöver man agera nu. 
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mervärde i att ha en gemensam struktur. På det 
sättet blir dialogen med operatörerna så effektiv 
och konstruktiv som möjligt. Man kan dessutom 
både förstå konsekvenserna av de olika alterna-
tiven man ställs inför, och i viss mån påverka lös-
ningarna som erbjuds.   
 
ii) identifiera potentiella affärSmodeller  

Vad gäller affärsmodell kan den grovt delas upp 
i två huvudspår: 

 > Nya intäkter som kan genereras. 
Antingen genom intäkter från andra 
parter i värdekedjan t. ex operatörer, eller 
genom tjänster som kunder kan betala 
för, t. ex uppkoppling till Internet. 

 > Lägre kostnad och investering, samt en 
infrastruktur som kan öka effektiviteten i 
fastigheten och sänka driftskostnaden.  

 

Om vi börjar på intäktssidan är det tydligt att 
högre aktivitet ger högre intäkt. Det är dock oklart 
om det finns möjlighet att bryta loss intäkter eller 
inte, vad gäller operatörerna. Å ena sidan har fast-
ighetsägarna en stark position där man kan be-
gära betalning för att ge access till fastighet, eller 
tillhandahålla infrastruktur för att skapa täckning 
inomhus. Å andra sidan har operatörerna en låg-
marginalaffär, där de tidigare visat ett bristande 
intresse för att dela intäkter, och snarare lagt över 
ansvaret och kostnader på fastighetsägarna.  
 
Fastighetsägarna har velat skydda sin rela-
tion till hyresgästen och tagit investeringen för 
infrastrukturen.  
 
Hur mycket som skulle tillfalla vem och när, finns 
det för lite information om i dagsläget, för att ge 
ett tydligt svar om business caset. 
 
Det finns olika värden som genereras, där fast-
ighetsägaren i vissa fall kan ta direkt betalt, 
höja hyran, eller helt enkelt öka attraktivite-
ten och kundlojaliteten. För att summera olika 
intäktsströmmar: 

 > Tjänsteleverantören betalar för användande 
av nätet – antingen som besparing på CAPEX 
eller OPEX, eller som intäkt per slutanvändare.  

 > Neutral host eller tjänsteleverantören betalar 
för tillgång till fastigheten för att bygga nät 
– fast avgift, intäktsdelning, per användare, 
konnektivitetsavgift, roamingavtal etc. 
En operatörsledd multioperatörslösning 
skulle generera vissa intäkter, men 
antagligen i mindre utsträckning.  

 > Ta betalt av hyresgäster som använder 
5G-nätverket för privat nätverk, eller nya 
tjänster. Ser man på intäktsströmmarna 
downstream är det möjligt och troligt 
att det går att ta betalt för infrastruktur. 
Exempelvis ett lokalt 5G nät som ersätter 
eller kompletterar WiFi/kabel LAN, och som 
ger kunderna ett säkert, stabilt och snabbt 
nät, till en attraktiv kostnad. Dessutom kan 
andra relaterade tjänster som TV-utbud 
vara aktuellt för en viss typ av kunder. 
Hur det ser ut bortom den direkta nyttan 
av uppkoppling är svårt att veta, och det 
är också svårt att  sia om vilka intäkter 
tilläggstjänster ger. Exempel på tjänster 
skulle kunna vara allt från fastighetsnära 
tjänster som lås, säkerhetssystem och 
rumsbokningar, till lite mer avlägsna tjänster 
som tvätt, mat och städning. Alla är dock inte 
lika övertygade om hur mycket intäkter mer 
perifera tjänster skulle kunna generera. 

 > Indirekta intäkter från tjänster och 
användningsområden som möjliggörs genom 
5G (data, analys, optimering, IoT, etc.) 

 
Investerings- och kostnadssidan består av några 
välkända delar: 

 > CapEx 
 >  Passiv utrustning 
 > Aktiv utrustning 
 > Backhaul  

 > OpEx (drift, support och utveckling) 
 > Energiförbrukning 
 > Reparationer och underhåll 
 > Överföring/sändning 
 > Overhead (t.ex .planering av 
nät och optimering) 

 
Vilka är fördelarna på kostnadssidan med att ha 
en multioperatörslösning/neutral host? De direk-
ta fördelarna kan summeras med: 

 > Ett nät, istället för flera, mindre 
utrustning - lägre kostnad. 

 > Mindre risk för interferens - mindre 
utrustning och optimering - lägre kostnad. 

 > Mindre utrustning drar mindre 
ström - lägre kostnad. 

 > Mindre installationsarbete och 
underhåll - lägre kostnad. 
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Det finns även andra indirekta fördelar som kan 
kopplas till fastighetsautomation. Ett sådant ex-
empel kan vara underhåll av säker uppkoppling 
(t. ex hantering av lösenord på uppkopplad utrust-
ning ersätts med simkort, som är i princip under-
hållsfria) samt driftsäker och snabb uppkoppling 
på kritisk utrustning. Det har begränsad bety-
delse idag, men när det kommer in fler krävande 
sensorer och utrustning i huset, ökar betydelsen 
av det och av en bra IoT-plattform. Antagligen blir 
också underhållet av nätet billigare och enklare. 
   
iii) kapitalbehov  

Denna del har varit svår att kvalificera och be-
döma, då kostnaden beror på väldigt många 
ingångsvärden, och priset kan variera. Alla 
medlemmar har varit försiktiga eller inte kunnat 
uppge estimat/gissningar. 
 

Ett annat perspektiv på detta har varit vem som 
betalar. Gruppen har inte hittat en lösning, det 
finns fortsatt en öppenhet kring detta. Några syn-
punkter från gruppen är: 

 > Betalar inget innan det finns 
en tydlig affärsmodell. 

 > Föredrar en tjänste- eller leasingmodell. 
 > Om man inte får intäkter ska man 
inte heller bära kostnaden. 

 > Dela på kakan och ta en del av investeringen, 
för att få en del av intäkterna. 

 
iv) tekniSka modeller och hypoteSer kring 

inStallerad teknik 

Gruppen är överens om att det viktigaste är att 
kunna ta emot flera operatörer i samma ut-
rustning på ett säkert sätt, och att inte skapa 
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Källa: Corporate Fiber 

Källa: Netmore

Källa: Telenor

Bilden till ovan visar hur det ser ut idag (generaliserat) i fastigheten. Varje operatör har ett eget 
“rack” i byggnaden som kopplar upp sig till egen, eller gemensam utrustning i fastigheten, för 
att skapa täckning. Utrustningen är oftast betald av fastighetsägaren. 
Källa: Ericsson

Bilden till ovan visar en multioperatörslösning/neutral host-lösning. Tekniskt är skillnaden 
mellan de två alternativen liten. Det finns en gemensam utrustning i huset som klarar av de 
olika banden. Operatörernas band “släpps in i”/kopplas upp på den gemensamma infrastruktu-
ren, som driftas av en neutral host eller operatör. Även om tekniken för modell 1 och 2 är ganska 
lik, blir den affärsmässiga relationen förenklad i modell 2.   
Källa: Ericsson 

Det finns även en tredje lösning där fastighetsägaren väljer att 
ha ett nät i fastigheten. Neutral host-aktören tillhandahåller då 
andra operatörers access  (via MOCN - anslutna operatörers 
egen nätkod, eller roamingavtal - till det lokala nätet).
Källa: Netmore  

Oberoende av vilken modell som väljs finns det några bygg-
klossar som måste finnas med när man bygger ett nät.
Källa: Small Cell Forum  
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inlåsningseffekter. Det finns även önskemål om 
att ha lösningar som ger fastighetsägaren rå-
dighet över den data som genereras och flödar 
i fastigheten.  

Ur ett helikopterperspektiv för t.ex. stora kontor 
kan skillnaderna summeras enligt nedan. 
 
Det är klarlagt att »one size does not fit all« och att 
den tekniska lösningen är beroende av typ, funk-
tion och storlek på fastighet. Dock finns det vissa 
principiella frågor som kan klargöra skillnaden 
mellan dagens lösning och multioperatörs/neu-
tral host-lösningen.  
 
Vad gäller befintlig utrustning kommer det 
att krävas ny aktiv utrustning i fastigheterna. 
Befintlig passiv utrustning har viss funktionalitet, 
men ger inte alla fördelar som eftersträvas. Det 
sker en hel del utveckling där ny funktionalitet 
läggs till, t. ex fler operatörer. Större investeringar 
ska därför göras med försiktighet.  
 
Med den kunskap som finns är det »ofarligt« att 
bygga fiber och förstärkningsnät, och att köpa 
aktiv utrustning vid naturliga uppgraderingar. 
Det är troligt att flera teknologier kommer att leva 
sida vid sida, då de har olika styrkor. 
 
Även om det inte finns behov för att omedelbart 
bygga 5G-nät, så finns några »hårda« datum att ta 
hänsyn till när gamla teknologier byts ut.  
 

Det betyder att det är dags att börja testa och 
bygga framtidens lösningar. Nära dialog med 
operatörerna kommer att krävas, för att få till 
lösningar som är relevanta för fastighetsägarna. 
 
v) go to market-approach och timing 

5G-telefoner och -datorer finns redan på mark-
naden, och som tidigare visats kommer fler och 
fler enheter att kunna använda 5G-nät. Det är 
troligt att det kommer att dröja innan applika-
tioner och utrustning kommer ut som behöver 
den här farten och bandbredden och att utrull-
ning sker på bredare front om ca 18-36 månader. 
Uppfattningen är också att frågan är mer kom-
plex än väntat, och det kommer att ta längre tid 
än vad man först trodde att hitta en gemensam 
lösning. Med det sagt, så ser majoriteten ett värde 
i att göra saker nu, i syfte att hitta den minsta »ge-
mensamma nämnaren«, hitta en standard och 
»göra saker ordentligt«.  
 
Det har också lyfts fram att om 5G ska »rull-
las ut« om 18 månader bör upphandling förbe-
redas redan nu, genom att få bra underlag för 
kravställning. 
 
Ericssons har en modell de använder som iden-
tifierar områden som behöver adresseras i ett 
sådant projekt. 

bo - building oWner nh - neutral hoSt mo - mobile operator

reSponSibility

Road to market - primary BO contact 

Needs with specification 
- BO, building and services 

Planning & design of indoor network 

Provides spectrum to NH 

Provides Radio Access Network (RAN)
 products to NH 

Provides fiber transport, backhaul 

Provides fiber transport, on-premise 

On-premise deployment & support 

Integrates the RAN to each 
MO core network 

Integrates the NH RAN management 
system to each MO 

Verification and acceptance of 
network functionality 

Pays for and owns the radio 
infrastructure (CAPEX) 

Site digital documentation 

Provides services to own user base 
(subs, IoT & other devices) 

Operates respective core networks 

Operates the RAN nodes 

Provides customer support 
for subscribers 

Pays for any NH service 

Network optimization and tuning 

planning

deployment

integration 
& acceptance

operationS 

equipment
vendor

mobile
operator

neutral
hoSt

building
oWner
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Källa: Telia

Källa: REDI.city
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REDI.citys arbete kring 5G i denna fas är avslutat och ett resultat 
har uppnåtts i 5G-frågan. Det kan summeras i följande 3 punkter: 

 > Ett kunskapslyft där deltagarna nått en 
gemensam syn på möjliga lösningar, och 
vilka frågeställningar som är viktiga.  Det 
som blivit väldigt tydligt är att kostnaden 
för att genomföra uppgradering av näten 
från 4G till 5G teknologi på samma sätt 
som förut (varje operatör installerar egen 
infrastruktur som fastighetsägaren betalar) 
är inte ekonomiskt eller tekniskt försvarbart.

 > Det finns två huvudspår för hur 5G ska 
implementeras i fastigheterna — neutral host 
och operatörsledd multioperatörslösning. På 
så sätt kan man säkerställa att hyresgäster 
och besökare till fastigheterna kan få god 
teckning. Detta till lägre kostnad, lägre 
energiåtgång, effektivare resursutnyttjande 
och smartare nyttjande av tekniska lösningar.

 > Det finns en förståelse för att detta är en 
komplex materia och man behöver testa 
hur 5G kan implementeras, där kunskap 
och lärdomar kan delas med andra. 

 
i) näSta Steg 5g 
 
För att komma vidare behöver arbetet bli mer 
operativt, och svara på några viktiga frågeställ-
ningar: Hur bra täckning kommer makronätet att 
ge, vad ger bäst lösning per investerad krona, och 
vad är optimal kommersiell struktur för fastig-
hetsägare? Det finns några spår som är en natur-
lig fortsättning: 
 
1. Validera operatörs information att det går att 

lösa stora delar av 5G-täckning inomhus med 
makronätet. Ett enkelt sätt att testa detta 
är att, tillsammans med KTH och operatör, 
välja ut en byggnad som ligger nära en plats 
där operatör har implementerat sin tänkta 
5G-lösning, och testa hur bra täckningen är 
inomhus.  

2. Testa operatörsledd multioperatörslösning 
på central plats/byggnad. operatör, 
Fastighetsägare, Teknikleveranör för 
en dialog om hur ett 5G-lab med en 
multioperatörslösning skulle kunna 
erbjudas till hyresgäster, för att utveckla 
nya applikationer som nyttjar 5G. En av 
testpunkterna kan vara hur operatör och 
andra operatörer samverkar i denna miljö. 

Även andra medlemmar i REDI.city har en 
liknande dialog med sina operatörer, och det 
är gynnsamt om deltagarna samverkar för 
att hitta en gemensam standard för hur en 
sådan lösning ska se ut.  

3. Testa neutral host, t. ex i en stadsdel med 
flera fastighetsägare i samverkan. Flera 
fastighestägare kommer att i en stadsdel i 
en storstad, sätta upp och testa en neutral 
host-lösning. Tanken är att ta ett lite större 
grepp, och få förståelse för hur en neutral 
host skulle fungera i en stadsdel. Det finns 
fler bolag i REDI.city som är intresserade 
av neutral host-upplägget, och dessa 
kan samverka för att hitta en gemensam 
standard för hur en sådan lösning ska se ut.  

 
Det som förväntas ta mest tid är affärsdiskussio-
nerna med operatörerna. operatörer har uttryckt 
sig positivt till att ha en öppen dialog med fastig-
hetsägarna. Hur långt de är beredda att gå i den 
dialogen, och vem som ska föra den, kan skilja sig 
åt mellan alternativ 2 och 3 ovan.  
 
För att summera; de tre första punkterna kom-
mer att genomföras under mer operativa former 
vid sidan av REDI.city. Tanken är att gruppen har 
en öppen samverkan, där deltagarna delar lärdo-
mar från de operativa projekten i det gemensam-
ma formatet. 
    
ii)   redi.cityS intreSSeområden 
 
Gruppen har identifierat intresseområden som är 
beroende på väl fungerande konnektivitet. Där det 
är möjligt, kan och bör branschen bredda med fler 
hörnstenar, för att driva på standardiseringen. 
  
Alla områden är kända i fastighetsbranschen. 
Men mycket av utvecklingen har drivits av enskil-
da aktörer, vilket motverkat standardisering och 
automatisering, med några undantag. Med det 
sagt, finns det initiativ i marknaden för att stan-
dardisera, t. ex kring data och operativsystem. 
Ett sådant initiativ som vill skapa en gemensam 
grund och ontologi är RealEstateCore. Syftet är 
att underlätta kontroll och styrning av fastigheter, 
förenkla utveckling av nya tjänster, och underlätta 
digitaliseringen.  
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FABEGE
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CASTELLUM
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AMF FASTIGHETER

CHRISTOFFER 
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STRONGHOLD

DANIEL KRAFT 
STRONGHOLD

DANIEL WALLANGER 
CASTELLUM

EDGAR LUCZAK 
EPICENTER

FRED GRÖNWALL 
FABEGE

HENRIK ÅBERG 
AMF FASTIGHETER

JOHN LETHENSTRÖM 
HUFVUDSTADEN

NICLAS INGESTRÖM 
CASTELLUM
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FASTIGHETSÄGARNA.SE
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OLIVER LENDOWSKI 
HUFVUDSTADEN

PER WAHLGREN 
FABEGE

PETER KARLSSON 
AKADEMISKA HUS

PETER ÖSTMAN 
VASAKRONAN

SÖREN SANDELL 
VASAKRONAN

TOMAS ÖHRN 
CASTELLUM

ULF DÄVERSJÖ 
AKADEMISKA HUS

ULF NÄSLUND 
VASAKRONAN

SAMT:

ANDERS ELMING 
FABEGE

OCH

CARL-TOMAS LEDMYR
STRONGHOLD

REGINA RASMANIS 
HUFVUDSTADEN

Dessutom har gruppen träffat ett antal bolag 
som bistått med input på hur de ser på framtiden 
och gruppen tackar dem för dialogen:

AFRY
CARROT
COMBAIN
CONSIGLIO

ERICSSON
FUJITSU
IMERSO
INDIVD

MICROSOFT
PLANIMA
REAL ESTATE CORE 
SPINVIEW

SWECO
SCHNEIDER ELECTRIC
TELIA
ZYNKA
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