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Tele2 Norway

Brands

Subsidiary companies

Parent company
Tele2 

Sverige AB

Tele2 

Norge AS

Tele2

Network 

Norway AS

One Call MyCall
Network 

Norway

– Four brands

– 350 employees

– Customer stock; 1, 2 million

– Revenue: NOK 4,5 billion



To nasjonal gjesting partnere
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Network Norway AS
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Dagens situasjon



Dårlig dekning innendørs



Hvorfor i all verden FEMTO?

– Det fungerer ikke i nærheten like godt som Macro?

– Interferensen kommer til å ødelegge for Macro-nettet?
– Kundene kommer til å ta med seg cellene over alt, og vi 

mister kontrollen?

– Ustabilt med Internett som transmisjonsløsning?

– Hva med nødnummer routingen?
– Blir ikke så kostnadseffektivt som mange vil ha det til?

– Vi trenger liksom ikke å radioplanlegge?



Så hva tenker vi om Femto?

Løsningen på ALLE våre 
nettverksutfordringer?

Et useriøst og helt ubrukelig 
billigprodukt?

Eller



Så hva tenker vi om Femto

Brukt på en riktig måte til de rette oppgavene.
Et supert produkt som kan løse mange 
dekningsutfordringer innendørs raskt og til en gunstig pris.



Vår Femto-løsning

Network Norway Full Dekning



Residential
� Enkeltceller som ikke står i tilknytning til 

andre femtoceller (default konfigurasjon)

Enterprise (Grid)
� Flere enkeltceller som står i en 

konfigurasjon.

� Økt samlet dekning

� Handover mellom cellene

� 8 samtaler pr celle i grid

Full dekning - oppsett

EnterpriseEnterprise

ResidentialResidential



To hovedtyper Femto celler



Liten Liten Liten Liten FemtoFemtoFemtoFemto cellecellecellecelle
(G3 og FP(G3 og FP(G3 og FP(G3 og FP----813 / 3G  813 / 3G  813 / 3G  813 / 3G  ---- HSPA Data)HSPA Data)HSPA Data)HSPA Data)

�Liten femtocelle med rekkevidde som en Wi-Fi
router. Maks 15m fri sikt. 10 eller 20mW

�Rekkevidde er sterkt avhengig av 
rominndeling, type vegger og bygget generelt

�Benyttes i små lokaler, som kan dekkes av en 
enkelt node.

�Maks samtidige samtaler – 8 stk

www

HSDPA – HSUPA 
14.4Mbps/5.7Mbps

Maks samtidige samtaler
8 stk

Rekkevidde: 
Maks 15m (10-15m)



� Rekkevidde ca150-200m fri sikt. 100 eller 250mW

� Rekkevidden er sterkt avhengig av byggkonstruksjoner. 
20-60m innendørs

� Benyttes på større lokasjoner som ikke kan dekkes av en 
liten celle

� Maks samtidige samtaler                            
Enkel - 16 stk
Grid   - 8 stk

www

HSDPA – HSUPA 
14.4Mbps/5.7Mbps

Maks samtidige samtaler
16 stk

Rekkevidde: 
Maks 150m (20-60m)

Stor Stor Stor Stor FemtoFemtoFemtoFemto cellecellecellecelle
(G5 og FP 1624 / (G5 og FP 1624 / (G5 og FP 1624 / (G5 og FP 1624 / 3G - HSPA data ))))



Testmåling på FP1624 / Stor celle 
Helsfyr Atrium
- Femto plassert i 

vinduet i 4 etg.

- Kun for test, så 
plassering er derfor på 
ingen måte ideell ifht
dekning.
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Pocket TEMS 5.etg Helsfyr Atrium 
Idle
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Pocket TEMS 1.etg Helsfyr Atrium 
Idle



Pocket TEMS utendørs
Helsfyr Atrium - Idle



Hvor benytter vi FEMTO i dag
– Innendørs hos kunder uten dekning fra eget eller 

Nasjonal Roaming Partners nett (Telenor). 

– Mindre bedriftskunder hvor en innendørs Macro-
løsning blir for komplisert og lite kostnadseffektiv. 

– Kunder som trenger en rask løsning på sitt 
dekningsproblem.

– Typiske steder det er benyttet femto celler:
Fjellhaller, lagerhaller av metall, tette kontorbygg med 
solskjærmede vinduer osv.



� > 300 samtaler per dag
� 100% Samtaleoppsett
� 0% Dropp

14 stk G5 gir spot-dekning i tre 
kjellerplan

� 4-6 etasjer under bakken

� Automatisert lagerlokale
� Flere 10000 kvadratmeter areal



Kontor i Oslo
� 2000 m2 – Mye betong

Dekningsproblemer 
løst på under et døgn

� 4 x G5 i Grid
� > 400 samtaler per    

dag



Mekanisk verksted
Produksjon og lager
� 13 000 m2
� 5 x G5 Femtoceller
� Dekker hele lokalet
� >500 samtaler per 

dag



Hvorfor har vi suksess med Femto

– Fokus på planlegging og installering av Femto. Det krever en 
viss radiokunnskap for å finne gode løsninger.

– Kursing av forhandlerapparatet i bruk av Femto. De etablerte 
forhandlerne med rett teknisk kompetanse er de som har klart 
å oppnå størst suksess med Femto.

– Auto-provissioning for å redusere tidsbruk og sikre kvaliteten i 
leveransene.

– Vi har valgt å ha god kontroll og styring på roll out av Femto. 
Hvem får Femto, plassering av cellen i bygget, antall celler, 
valgt løsning etc. 

– Tester dekningen med egen app ute hos kunden i forkant. Egen deknings App



Andre erfaringer med FEMTO
– Til tider enkelte tekniske utfordringer. Spesielt grid og med enkelte LAN oppsett. (Routing, fire-wall

etc.) 

– Få problemer Internett accesssom transmisjonsløsning. Overraskende stabilt.

– Grid med små celler er utfordrende. Blir fort tett mellom cellene og for mange celler i samme grid 
som gjør det komplekst.

– ClosedMode begrenser hvem som har tilgang til cellen, og dermed reduseres risikoen for uheldige 
sperrsituasjoner.

– Alarmfunksjoner som varsler i tilfelle cellen blir flyttet. Hindrer ruting mot feil nødsentral.



Hvorfor FEMTO

– Femto er en rask og kostnadseffektivt løsning, og et godt alternativ for å løse 
innendørsdekningen.

– Statistikken viser at vi har gode KPI-er på Femto.
– CS Call setup success rate=99.93%
– CS voice call normal release rate=99.35%

– Vi har svært lite utfordringer med interferens mot Macronettet.
– Carrier #4 og dedikerte SC.

– Tilbakemeldingene fra våre kunder er gode.



THE
END


