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Netplan 

Rådgivning siden 1994 
• indenfor Tele- og datakommunikation  
• Udelukkende rådgivning 
• 16 konsulenter med ingeniør- eller 

samfundsfaglig uddannelse 
• Med på SKI’s rammeaftale for køb af 

konsulentydelser (02-15) 
• Kontor i Birkerød og Skejby 
• Sociale medier: Netplan Voice Forum 

(LinkedIn) 
• www.netplan.dk og www.netplan.com  

http://www.netplan.dk/
http://www.netplan.com/
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Udvalgte Netplan referencer 
DONG Energy (2007-) 
• Genudbud af tele- og dataydelser 
• Projektledelse og implementeringsassistance 
• Udbud af nyt telefonsystem 
• Udbud af tele- og dataydelser 
Topdanmark (2007-) 
• Udbud af tele- og dataydelser 
• Udbud af nyt telefonsystem 
H. Lundbeck (2010) 
• Opstilling af strategiske pejlemærker for telefoni 
• Benchmark af WAN 
• Udbud af tele- og dataydelser 
Danish Crown (2006-11) 
• Genforhandling af tele- og dataaftaler  
• Udbud af WAN 
• Udbud af tele- og dataydelser 
• Udbud af nyt telefonsystem  
TrygVesta (2008-) 
• Nordisk udbud af tele- og dataydelser 
• Kravspecificering af Call- og Contact Center 
Region Midtjylland (2001-) 
Udbud af DAS anlæg til DNU 
Frekvensplan for Region Midt 
 
 

Novozymes (2009) 
 Udbud af globalt WAN 
FLSmidth (2009) 
 Udbud af tele- og dataydelser 
Mærsk (2008-) 
 Løbende aftale om benchmark af tele- og dataaftaler 
Carlsberg (2008-2011) 
 Udbud af teleydelser for udvalgte europæiske lande 
 Nordisk udbud af tele- og dataydelser 
 Udarbejdelse af strategi for telefoni 
Grundfos (2008) 
• Udbud af globalt WAN 
Coloplast (2004-2010) 
• Udbud af globalt WAN 
• Udbud af tele- og dataydelser 
• Implementeringsassistance i forbindelse med global 

udrulning 
• Udbud af nyt telefonsystem 
Danisco (2007) 
• Nordisk udbud af telefoni 
Royal Arena CPHX (2015-) 
Udbud af DAS anlæg til arena 

 
 



4 

2G 

 2G. GSM den første globale standard for 
mobiltelefoni. 

 2G er ”døende” på samme måde som kobber og 
fastnetstelefoni. Spændende at se hvad som dør 
først 

 2G er her nok nogle år endnu, så derfor kort om 2G 
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2G 

900 og 1800 MHz 
Kanaler af 200 kHz, også kaldet carriers 
Der er 124 kanaler i 900 MHz båndet 
Hver samtale har hver sit timeslot i anvendte kanal 
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2G 

Aldrig samme kanal i 
nabosektor 
 
Hard handover mellem 
sektorer 
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3G 

900 og 2100 MHz 

Carrier af 5 MHz 

Der er 12 kanaler i 2100 MHz båndet. 3 til hver af 
danske operatører 
Indhold fra en samtale eller datasession ”spredes” 
på hele 5 MHz båndet.  
Der udsendes en konstant pilottone for hver kanal 
(Det er den som ses som ”pinde” på telefonen) 
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3G 

Altid (næsten) samme 
frekvensbånd i 
nabosektor. 
Hver sektor bruger hver 
sin kode (scrambling 
code) 
 
En aktiv bruger i soft 
handover bruger 
kapacitet i to sektorer 
 
En sektor med høj 
belastning ”skrumper” 
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Hvad påvirker mobilsignal? 

 Typisk udsendt effekt fra operatørudstyr er 20W (43 dBm) pr 
frekvensbånd. 2W bruges til pilottone på 3G 

 Signalstyrke for mobilsignaler måles normalt i dBm som er en 
logaritmisk skala.  

 24 dBm svarer til 250 milliwatt (maks. Sendesstyrke fra mobil 
på 3G) 

 
20 dBm svarer 100 milliwatt 
10 dBm svarer til 10 milliwatt. 
0 dBm svarer til 1 milliwatt. 
-10 dBm svarer til 0,1 milliwatt 
-20 dBm svarer til 0,01 milliwatt 
-80dBm svarer til 0,00000001 milliwatt 
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Hvad påvirker mobilsignal? 

Eksempel: 
20 Watt fra antenne (3G 2100 MHz) 43 dBm 

På en meters afstand er signalstyrken 4 dBm 

På 2 meter -2 dBm 

På 4 meter -8 dBm (0,16 milliwatt) 
Dette skyldes signalet ”spredes”  
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Hvad påvirker mobilsignal? 

Udover spredning af signal i fri luft, kan signalet også 
møde forhindringer. 
Der kan ske tre ting med et mobilsignal som møder 
en ”forhindring”.  
• Noget af effekten trænger igennem 

• Noget af effekten absorberes  
• Noget af effekten reflekteres 
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Hvad påvirker mobilsignal? 
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Hvad påvirker mobilsignal? 
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Hvorfor DAS?  

For at skabe dækning hvor den mangler 
For at forbedre talekvalitet 
For at få nok kapacitet 
For at nedsætte radiostråling  
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Typer DAS 

Passive systemer 
Aktive systemer  
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Typer DAS 

Eksempel på passivt DAS med en operatør
Bygning 50 x 200 meter, i alt 10.000 m2
Ca. 440 meter kabel ½” coax
625 m2 pr. antenne (25 x 25meter) 
Længste afstand fra antenner 17-18 meter
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Typer DAS 
Eksempel på aktivt DAS (hybrid) med stort passivt 
netværk og  flere operatører
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Typer DAS 
Eksempel på aktivt DAS (hybrid) med mindre passivt 
netværk og  flere operatører
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Typer DAS 

Eksempel på aktivt DAS med flere operatører Indendørs mobilantenne

Basestation fra operatør

Kort coaxkabel mellem aktiv 
enhed og antenne(tyndt)

OP1

OP2

OP3

Centralt DAS udstyr

Decentralt DAS udstyr
Aktivt udstyr

Fiberkabel, Single mode

Coaxkabel mellem aktive 
enheder (tyndt)
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Typer DAS 
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Aktiv DAS 

• De aktive enheder har en given effekt 
• Effekten deles på det antal antenner som er efter den 

aktive enhed 

• Denne effekt skal deles mellem antal carriers som tilsluttes 
systemet 

• Ved store systemer (over 20-30.000 m2) deles der op i flere 
sektorer.  

• Signalet i en sektor kommer fra mange antenner, i 
modsætning til makronettet 
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Sektorer på Køge sygehus (2 sektorer) 
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Design af DAS 
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Priser på DAS 

• Jo flere frekvensbånd jo dyrere 

• Jo flere carriers jo dyrere 

• Passivt DAS ca. 20 kr. m2 

• Aktivt DAS 50-95 kr. m2 
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Alternativer til DAS 

• Smallcells – Der udvikles meget, bla. Cisco  
 

LAN

”Smallcell contoller”

Ethernet kabling (med PoE)

Mobiloperatør

Forbindelse til mobiloperatør
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Kontakt 

Torben Rune 
Stifter 
Civilingeniør 

 

 

 

 

 

 
Netplan A/S 

Bregnerødvej 144 

3460 Birkerød 

www.netplan.dk 

Tlf: 48 24 68 28 

 

 
Mobil: 40 30 28 71 

E-mail: tr@netplan.dk 


