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1. Bakgrunn 
 

Gamba konsulenttjenester AS har på oppdrag fra Norske Tog utført måling av mobildekning ombord 

på kjøretøy type 73B etter oppgradering av nye mobilforsterkere. Målingen er utført slik at den 

speiler passasjerenes konnektivitets-opplevelse. 

Rapporten inneholder følgende punkter. 

• Bakgrunn for oppgradering av mobilforsterkere 

• Oversikt over nytt mobilforsterker-anlegg 

• Beskrivelse av måling og innhenting av data 

• Oppsummering av testresultater og konklusjon 

Hensikten med denne rapporten er å gi et mer utfyllende bilde av ytelsen nye mobilforsterkere 

leverer og mobildekningen om bord. Resultater presentert i denne rapporten er basert på målinger 

på Østfoldbanen, med fokus på strekningen mellom Ski og Moss. Testmålinger er utført på tog type 

73B, som er utstyrt med MiMo1  anlegg som legger til rette for høyere dataoverføringshastigheter og 

dermed økt kundetilfredshet. Mobilforsterkere som er installert på utvalgte kjøretøy er av merke 

CommScope Node AM. 

De siste årene har vi opplevd en kraftig økning i bruk av data på mobil. Denne veksten er drevet av 

en strøm av nye tjenester på mobil og en stadig forbedring av mobildekning. NKOMs statistikk over 

utviklingen i datatrafikk for mobiltelefoniabonnement viser at i første halvår 2020 ble det overført 

over 153 millioner GB. Det er en økning på hele 30% eller 36 millioner GB sammenlignet med første 

halvår 2019. Fra første halvår 2018 til samme periode i 2019 var økningen til sammenligning på 20% 

eller 20 millioner GB. Dette viser den klare trenden vi ser innen bruk av mobildata og underbygger 

viktigheten av å kunne tilby togpassasjerer en god konnektivitet om bord. 

Norske Tog har anskaffet og installert et nytt mobilforsterker-system på tog type 73B som anvendes 

på Østfoldbanen. For å undersøke passasjerer-opplevelsen om bord av det nye systemet er det 

gjennomført hastighetsmåling av den nye mobilforsterkeres signaler. Målet med denne testen er 

dermed å sjekke hvordan en vanlig passasjer opplever mobildekningen ombord på tog med det nye 

mobilforsterker-systemet.  

 

 
1 "Multiple-Input, Multiple-Output". Metoden baseres på flere signalveier mellom basestasjon og mobilenhet og krever flere 

antenner og kabler, typisk to (2x2 MiMo) eller fire (4x4 MiMo). 
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2. Sammendrag 
 

Testing om bord ble utført på Østfoldbanen på strekning mellom Oslo og Moss stasjon og med fokus 

på strekningen mellom Ski og Moss. De gjennomførte testene var i all hovedsak fokusert på kvalitet 

av dekning ombord, stabilitet av signalnivå og hastighetsmålinger. Målingene ble tatt i en periode 

over en uke i rushtiden morgen og ettermiddag når det er høyere belasting på mobilnettet.  

Det bør noteres at testene ble utført i februar 2021 som var en periode preget av sterke Covid-19 

innstramninger, noe som resulterte i færre passasjerer om bord enn normalt. Færre passasjerer 

ombord betyr mindre belasting på systemet og tilgjengelige radiofrekvenser, noe som i 

utgangspunktet kan gi bedre resultater enn ved full kapasitet. 

Kort oppsummering av hovedfunn: 

1. Under testing ble det funnet at både signalkvalitet og -dekning er forbedret og mer stabil 

ombord med mobilforsterker påskrudd enn det er ved mobilforsterker avskrudd. 

2. Mer stabil, forbedret og utjevnet hastighet i områder med dårligere signal fra makronettet, 

som innskjæringer og tunneler. 

3. Resultater viser at det er behov for videre optimalisering i områder med veldig god dekning 

og innslag av andre frekvenser fra kommersielle nett som f. eks. ved stasjoner. Her bør man 

gjennomføre tilpasning av mobilforsterkernes parametere for å kompensere for sterke 

signaler fra makronettet. 

Resultatene bekrefter også på mange måter konklusjonen i Simulas rapport over Norske Mobilnett 

20192 som konkluderer som følger: Siden 2015 har vi også inkludert målinger fra mobile noder på 

tog. Disse målingene har vist hvordan den opplevde 4G-dekningen på tog har økt dramatisk gjennom 

disse årene. Dette skyldes både en kraftig utbygging av 4G-nettene, men også introduksjonen av 

signalforsterkere på stadig flere togsett fra 2017 og frem til i dag. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
2 Simula rapport Norske Mobilnett 2019 
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3. Mobilforsterker system og konfigurasjon 
 

Testmålinger ble utført på Type 73B kjøretøy, som er utstyrt med et 2x2 MiMo anlegg. På måle-

tidspunkt var dette den eneste kjøretøytypen som er utstyrt med MiMo anlegg, mens resten av 

kjøretøyene er utstyrt med et SiSo anlegg av nye mobilforsterkere. Mobilforsterkere som er installert 

på utvalgte kjøretøy er av merke CommScope Node AM. 

Mobilforsterker-anlegget på kjøretøy Type 73B, som visst på Figur 1, består av takantenner, 

mobilforsterker og innendørsantenner.  

Det er to takantenner som er montert på taket til BMU (1stk) og B vogn (1stk), samt tilsvarende to 

mobilforsterkere som er plassert i BMU (skap S4) og B vogn (skap S3). En mobilforsterker gir dermed 

dekning for to vogner. Overføring av signaler er etablert med mellomkabler som er montert mellom 

BFM og BMU vogn og mellom BM og B vogn. 

Signaler på 800, 900, GSM-R, 1800 og 2100 MHz stråles ut i toget gjennom innendørsantenner som 

er montert i tak på alle vogner. Det finnes ti innendørsantenner totalt: to i BM vogn, tre i B vogn, tre 

i BMU vogn og to i BFM vogn, som vist i Figur 1 under.  

Mobilforsterker-anlegget på dette togsettet er bygd opp slik at det er mulig å oppnå MiMo 

funksjonaliteten inne i toget under forutsetning at den finnes også i teleoperatørers signal ute langs 

traséen. Mobilforsterkerne er konfigurert til forsterkning av signaler fra alle telekom operatører i 

Norge; Telenor, Telia og Ice, med alle telekom operatørenes bånd og sub-bands for 4-bånds 

mobilforsterkere (800,900/GSMR, 1800, 2100) som vist i figur 2 i kap 4.3. 

 Figur 1 Mobilforsterker anlegg, kjøretøy type 73B 
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4. Testmetode 
 

For at en test skal gi mest realistisk resultat er det nødvendig å velge riktig test metode og strekning.  

Gjennomføring av testingen er gjort i en form av samarbeid med teleoperatører for å få et grunnlag 

for valg av en test strekning og for å kunne hente inn opplysninger om nettverks konfigurasjon. 

Teleoperatørene Telia og Telenor gjennomførte selv tester om bord i toget og har utarbeidet egne 

rapporter for dette arbeidet. 

4.1 Test gjennomført i to faser 
Gjennomføring av Gamba sine tester består av måling av dekning og overføringshastighet på 

kjøretøy utført i to faser. 

I den første fasen ble dekning og overføringshastighet ombord testet med nye mobilforsterkere 

påskrudd. Dekning ombord har vært etablert av mobilforsterker gjennom innvendige antenner og 

utvekslet med utvendig makronett signal gjennom utvendige antenner monterte på togets tak.  

I den andre fasen ble det testet dekning og overføringshastighet på tog med nye mobilforsterkere 

avskrudd. I dette tilfellet har mobildekning ombord vært etablert gjennom direkte innstråling fra 

makronettet gjennom vinduene. 

4.2 Mobilforsterkere og frekvensbånd 
Mobilforsterker er egnet til forsterking av signaler i forskjellige frekvensbånd til alle tre 

mobiloperatører samt GSM-R til BaneNOR. Tabellen nedenfor gir en oversikt over frekvensbånd 

fordelt per mobiloperatør. 

Operatør Bånd [MHz] Frekvensbånd Teknologi DL og UL frekvens [MHz] 

Telenor 800 10 MHz LTE + NB IoT [811,2 – 820,8] [852,2 – 861,8] 

Telia 800 10 MHz LTE + NB IoT [801,2 – 810,8] [842,2 – 851,8] 

ICE 800 10 MHz LTE [791,6 – 800,4] [832,6 – 841,4] 

Telenor 900 14,8 MHz GSM/LTE [945,1 – 959,9] [900,1 – 914,9] 

Telia 900 14,8 MHz 

GSM 900 15MHz eller 

GSM 900 5MHz + LTE 900 10MHz eller 

GSM 900 10MHz + LTE 900 5MHZ eller 

GSM 900 10MHz + LTE 900 5MHZ 

[930,3 – 944,7] [885,3 – 899,7] 

ICE 900 5 MHz LTE [925,3 – 929,7] [880,3 – 884,7] 

BaneNOR 900 4 MHz GSM-R [921 - 925] [876 - 880] 

Telenor 1800 10 MHz LTE [1811,2 - 1820] [1716,2 - 1725] 

Telenor 1800 20 MHz LTE [1821 - 1839] [1726 - 1744] 

Telia 1800 20 MHz LTE + IoT guardbånd 
[1840,2 – 1859,8] [1745,2 – 

1764,8] 

ICE 1800 20 MHz LTE  [1861 – 1879] [1766 - 1784] 

Telenor 2100 10 MHz WCDMA 
[2140,1 – 2149,7] [1950,1 – 

1959,7] 
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Telenor 2100 10 MHz LTE 
[2130,7 – 2139,5] [1940,7 – 

1949,5] 

Telia 2100 20 MHz 
UMTS 2100 10MHz + LTE 2100 10MHz 

eller LTE 2100 20MHz 

[2110,4 – 2129,6] [1920,4 – 

1939,6] 

     

ICE 2100 20 MHz LTE [2151 - 2169] [1961 - 1979] 

 

 

5. Testresultater 

5.1 Hvordan tolke måleresultater 
Vi snakker om "god signalstyrke" og "god dekning", men hva må til for at signalstyrken blir "god", og 
hvordan måles det? Signalstyrke måles i dBm eller decibel-milliwatt, som uttrykkes i negative 
verdier. 

RSRP er en forkortelse for Reference Signal 
Received Power, som brukes ved måling av 4G LTE-
nettverk. En mobiltelefon eller annen LTE-utstyrt 
enhet vil vise signalstyrke i RSRP, målt fra 0dBm 
(svakest) til -120dBm (svakest/intet signal).  
 
En RSRP på -95dBm ville være et sterkt signal, mens                

-115dBm ville være veldig svakt. Mange enheter viser RSSI for LTE-tilkoblinger sammen med RSRP, 

men RSRP er en bedre indikator på signalstyrke. 
 

5.2 Signaldemping i 73B 
I forbindelse med kommisjonering av tog type 73B ble det gjennomført dekningsanalyser av denne 
modellen. Testen for Telenor viste tydelige forskjeller mellom avskrudd og påskrudd mobilforsterker. 
Som det fremgår av testresultatene under vil dekningskvaliteten forbedre seg fra middels til god 
kvalitet til svært god kvalitet når mobilforsterkeren er påskrudd. 
 

 

PinPoint – Telenor with Repeater OFF 

 
PinPoint – Telenor with Repeater ON - SISO 

 
PinPoint – Telenor with Repeater ON - MIMO 

 
 

Figur 3 Definisjon av dekningskvalitet 

Figur 2 Mobilforsterkere og frekvensbånd 

Figur 4 Effekt av mobilforsterker i tog type 73B (kommisjonering) 
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5.3 Telenor-målinger for 4-bånds mobilforsterker 
Disse resultatene sammenfaller med de målinger som Telenor har gjennomført på Flirt togsettene. 

Her viser målingene at man oppnår mye sterkere signaler med mobilforsterker i togsettet. 

Målingene oppgitt under er basert på statiske målinger og viser hvilken forsterkning av signalnivå 

mobilforsterkeren gir ved et gitt referansesignal på utsiden av toget. Punktene på bildet viser 

signalnivået på steder i toget. 

 

 Med mobilforsterker (bildet til høyre) er signalnivået i snitt 20dB høyere enn uten mobilforsterker 

(bildet til venstre). Dette beviser at utvendige signaler forsterkes inn i toget og gir god dekning på 

alle punkter. 

Disse funnene støttes av de resultater som Telenor kom frem til i sine tester. Telenor uttaler i sin 

rapport: «Resultatet av målingene viser at mobilforsterker gir høyere data hastighet. Med repeater 

løftes signalet til et perfekt nivå gjennom hele togsettet», og sier videre: «RSRP er betydelig bedre 

med repeatere aktivert.» 

5.4 Dekningsforhold på målestrekning 
Tog type 73B er et kjøretøy som trafikkerer på Østfoldbanen. Målingen dekker strekningen Oslo – 

Moss, men med et særlig fokus på strekningen mellom Ski og Moss stasjon på grunn av denne 

traséens varierende terrengprofil og tunneler.  

Østfoldbanen strekker seg gjennom en varierende terrengprofil som vesentlig påvirker dekning langs 

strekningen. Det er to forskjellige områder med tanke på selve dekningen, henholdsvis urbane 

områder rundt omkring byer og rurale områder med mindre befolkning, ofte mellom de to urbane 

områder. Rurale områder mellom Oslo og Moss er preget av innskjæringer og tunneler som skaper 

store utfordringer for god dekning, mens rurale områder mellom Moss og Halden er preget av flate 

arealer og vegetasjon i nærheten av vannoverflater.   

 

 

 

Figur 5 Effekt av mobilforsterker i Flirt togsett (statisk måling) 
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5.5 Dekningskvalitet 
Resultatene som presenteres er basert på aktive målinger på Østfoldbanen, men med fokus på 

strekningen mellom Ski og Moss. Figurer 6 og 7 viser dekningssignal nivå om bord på strekningen 

mellom Oslo og Moss. Det er tydelig at innmonterte mobilforsterkere gir bedre og mer stabil 

dekning ombord. Figurer 8 og 9 gir samme oversikt på den utvalgte strekningen mellom Ski og Moss.  

 

 

 

Figur 6 Signalnivå ombord – 
mobilforsterker påskrudd (betydelig bedre 
dekning om bord) 

Figur 7 Signalnivå ombord  – 
mobilforsterker avskrudd (forverret 
dekningsforhold om bord) 

Figur 8 Signal nivå – mobilforsterker 
påskrudd – Moss-Ski strekning (betydelig 
bedre dekning om bord ift figur 9) 

Figur 9 Signal nivå – mobilforsterker 
avskrudd –Moss-Ski strekning (forverret 
dekningsforhold om bord) 
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Uten mobilforsterker: 

Dekningsmålinger både på strekningen Oslo-Moss og Ski-Moss viser at nær sagt alle målingene med 

repeater avslått gir en dekning dårligere enn -100dBm.  

Med mobilforsterker: 

Dekningsmålinger både på strekningen Oslo-Moss og Ski-Moss viser at nær sagt alle målingene med 

repeater påskrudd gir en dekningen bedre enn -80dBm. 

Disse målingene bekreftes av Telia som sier: «Test viste at tog-repeater er veldig viktig for Telia 

dekning. Særleg på high band blir dekninga bedre. Opplevd hastigheit for kunde blir mykje bedre med 

repeater.»  

5.6 Dekningsanalyse av Type 73 MiMo vs. eksisterende løsning 
Nå som målingene foretatt av flere parter bekrefter at mobilforsterker type 73 MiMo fører til en 

svært god signalstyrke og -kvalitet, 

vil det være interessant å se 

nærmere på hvordan den fungerer 

i forhold til den eksisterende 

løsningen. 

Som del av analysen ble det derfor 

også gjennomført signalmålinger av 

eksisterende løsning på Flirt-

togene som betjener strekningen, 

og som har installert den 

eksisterende mobilforsterkeren om 

bord.  

Hvis man foretar en sammenligning 

av Type 73 MiMo og eksisterende 

mobilforsterker ser man en 

vesentlig forbedring av signalnivået med den førstnevnte løsningen.   

 

6. Overføringshastighet 
Overføringshastighet måles i Mb/s (Megabit per sekund) Denne hastigheten angir hvor mye data 

systemet kan overføre mellom nettverket og mobilenheten per sekund. 

Overføringshastighet defineres i nedlastingshastighet og opplastingshastighet. 

Nedlasting viser hvor raskt data kan hentes ned fra nettverket (tilkoblet server). Opplasting viser 

hvor raskt data kan lastes opp fra enheten til nettverket. 

Hva betyr hastighet for en vanlig mobilbruker. Som et referansepunkt kan sies at hvis man for å se 

på Netflix i SD-kvalitet trenger en tilkoblings-hastighet på minst 5Mbps per sekund. For å 

gjennomføre en høykvalitets videosamtale på Skype trengs en internetthastighet på 2Mbps. Det 

betyr at nær sagt alle kan strømme filmer og annet datakrevende innhold eller ringe ombord toget 

på denne strekningen. 

 

Figur 10 Sammenligning av signalnivå – Type 73B MiMo vs 

eksisterende løsning  
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6.1 Målinger som gjenspeiler en normal brukersituasjon 
Testing ble utført med helt vanlige mobiletelefoner, SIM kort og løsninger som er tilgjengelige for 

eller kan brukes av vanlige passasjerer. 

For oppmåling av overføringshastighet om bord ble det brukt Ookla speedtest app. Ookla speedtest 

er basert på tilkobling til en automatisk valgt og tilgjengelig server for nedlasting og opplasting av 

test data. 

Hastighetstesten viser hastigheten mellom mobilbruker (måleverktøyet) og serveren. Når 

hastighetstesten starter velges automatisk en testserver i nærheten med en rask ping-tid. Noen 

ganger velges en server litt lenger unna dersom denne har en raskere ping tid enn den som er 

nærmest. Dette kan også overstyres og defineres i parameteroppsettet. Med ping menes 

reaksjonstiden fra brukeren har sendt ut en forespørsel og måles i millisekund. Man kan også måle 

variasjon i ping over tid (jitter) som kan resultere i buffering og andre typer forstyrrelser. Pakketap er 

når en datapakke over internett ikke blir mottatt eller mangler. Dette skyldes typisk svake signaler 

eller dårlig linjekvalitet 

Selve testperioden med nedlasting og opplasting varte litt over ett minutt og ble så gjentatt 

underveis. Et vesentlig poeng med bruk av denne metoden er at den ganske godt gjenspeiler 

passasjerers databruk ved at det simuleres kortere perioder med overføring av større mengder data. 

Dette illustrerer eksempelvis nedlasting av nettsider eller bruk av apper som krever mye data som 

videoer på sosiale medier. På denne måten vil man få målinger og resultater som ligger tett opp til 

en realistisk brukersituasjon. 

6.2 Speedtest målinger    
Det ble gjennomført over 500 speed tester på strekningen. Hastighetsmålingene med Ookla 

speedtest ble foretatt med mobilforsterker på skrudd og med mobilforsterker avskrudd. Hastigheten 

på data overføringer påvirkes av veldig mange forhold og parameter. Derfor viser også testene stor 

variasjon i både opplastningshastighet og nedlastningshastighet. 

                                     

Hastighetsmåling MiMo moblforsterker   Hastighetsmåling uten mobilforsterker 

Figur 11 Eksempel på speedtester –MiMo mobilforsterker påskrudd vs Mobilforsterker 

avskrudd  
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6.3 Analyse av ned- og opplastingshastighet 
Gjenntatte speedtester hvor vi ser på gjennomsnittlig hastighet gir oss likevel et godt bilde av 

virkningsgraden på mobilforsterker systemet. 

Figurer 11 og 12 viser nedlasting- og opplastingshastighet på strekningen Oslo–Moss. For de fleste 

passasjerer er det nedlastingshastigheten som betyr mest, og slik sett er resultatene svært positive. 

 

 

Som det fremgår av figur 12 vil passasjerene i 98% av tilfellene forventes å oppnå 

nedlastingshastigheter på 5Mbps eller bedre, og 66% (2/3-deler av strekning) vil oppleve en 

nedlastingshastigheter på over 20Mbps. 

Når det gjelder opplastingshastighet vil passasjerene i 77% tilfeller oppleve en opplastingshastighet 

over 20Mbps som vist i figur 13. 

Med utgangspunkt i figur 3 over ser vi at ytelsen er beveget seg fra god til svært god. Disse 

målingene må sies å representere en positiv utvikling sammenlignet med situasjonen på 

Østfoldbanen Simula viser til i sin rapport for Norske Mobilnett 2019: «Det er likevel relativt få 

målinger med svært lav hastighet: 94 % av målingene gir en nedlastingshastighet på over 1 Mbit/s. 

79 % av målingene gir en nedlastingshastighet over 5 Mbit/s, mens 62 % av målingene gir en 

nedlastingshastighet over 10 Mbit/s. Drøyt 5 % av målingene viser en nedlastingshastighet over 60 

Mbit/s. Den målte opplastingshastigheten ligger typisk på mellom 50 % og 70 % av 

nedlastingshastigheten.»  

6.4 Gjennomsnittlig ned- og opplastingshastighet 
Figurer 14 og 15 viser gjennomsnittlig nedlasting- og opplastingshastighet.  

 

Figur 13 Gjennomsnittlig opplastingshastighet 
på rute mellom Ski og Moss basert på 435 
oppmålte forbindelser 

Figur 12 Gjennomsnittlig nedlastingshastighet 
på rute mellom Ski og Moss basert på 435 
oppmålte forbindelser 

Figur 14 Gjennomsnittlig nedlastingshastighet Figur 15 Gjennomsnittlig opplastingshastighet 



Testrapport for mobilforsterkere   

13.10.2021  Side 11 

 

Det er viktig å merke forskjell i ned/opplastingshastighet mellom påslått og avslått mobilforsterkers 

anlegg i områder nær stasjoner (urbane områder) og deler av strekninger som er utenfor/mellom 

tettsteder (rurale områder). Testen viste nemlig store forskjeller i ned/opp-lastingshastighet mellom 

slått på og slått av mobilforsterker-anlegg i disse områdene.  

6.5 Mulige feilkilder ved sterke makronett-signaler 
Når man gjennomføres dekningsmålinger kan man ofte se at det er store forskjeller mellom urbane 

og rurale strøk. Dette kan ha flere årsaker. 

Ikke sjelden kan dette forklares med kraftig signalstyrke i makronettet på stasjoner og bynære strøk 

som gjør at disse nettene oppretter en konnektivitet direkte med enhetene og ikke via mobil-

forsterkerne om bord på toget. Den tekniske årsaken til dette er at i områder rundt stasjoner med 

sterke signaler fra makronettet vil mobilforsterker-effekten reduseres på grunn av for liten isolasjon 

mellom utendørsdekning og ombordsdekning.  

Denne effekten forsterkes ved høyere innstrømming av utendørs signal ved åpne dører. Dessuten 

består deler av makronettet av små celler med 2600MHz som har kort rekkevidde, og signaler på 

denne frekvensen vil ikke repeteres av mobilforsterkeren. 

I urbane områder medførte signalstyrken fra kommersielle nett på eller ved stasjonsområdet derfor 

et problem for korrekt måling av signalkvalitet.  

Man kan også oppleve samme utfordringer langs traséen i rurale områder dersom sterke signaler fra 

makronettet strømmer inn gjennom store vindusflater på toget.  

Dette tilsier at med videre optimalisering av både mobilforsterker om bord samt teleoperatørenes 

nettverk rundt stasjoner kan man forbedre konnektiviteten, f. eks. ved tiltak som «geofencing». 

7. Konklusjon 
Resultater presentert i denne rapporten viser at mobilforsterker, Type 73B MiMo, gir en god og 

stabil dekning om bord. De gjentatte testene viser også at mobilforsterkeren er i stand til å levere 

større data ned- og opplastingshastigheter i områder med dårlig eller varierende dekning. Det kan 

også fastslåes at mobilforsterkeren av Type 73 MiMo gir en betydelig bedre signalkvalitet for 

reisende databrukere.  

7.1 Anbefalinger 
Det som kan være en utfordring, er få mobilforsterkere til å yte maksimalt i områder med sterke 

signaler som f.eks. stasjoner eller tunneler. For at en mobilforsteker skal yte bedre i slike områder 

må den optimaliseres. En slik optimalisering kan utføres ved å endre innstillinger i togets systemer (f. 

eks. ved bruk av «geofencing») for den aktuelle strekningen eller foreta justeringer i makronettet i 

samarbeid med teleoperatørene.  

Det er viktig at Norske Tog har et langsiktig samarbeid med mobilteleoperatører for å kunne følge 

opp endringer både i fremkommende frekvenser (5G) og endringer i dekning langs spor som f.eks. 

oppgradering av nettverk og basestasjoner.  

Forslag til tiltak for optimalisering av signalkvalitet og dekning: 

- Nedstenging eller demping av utstråling om bord i områder med sterke signaler (Oslo S, byer 

og tettsteder) 

- Kombinerte GPS styrte innstillinger 

- RSSI muting 
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- Forskjellige RF oppsett per mobiloperatør/RF bånd  

 

Gjennomføring av de foreslåtte tiltakene vil kunne løfte signalkvalitet og -dekning ytterligere. 

 

8. Om Gamba Konsulenttjenester AS 
 

Gamba er et anerkjent konsulentselskap som har spesialisert seg på å levere tekniske tjenester til 

jernbanesektor. Gamba har over tid etablert seg som en erfaren teknisk rådgiver for kunder innen 

jernbanesektoren. Våre rådgivere har omfattende erfaring og kompetanse innen telekom og 

jernbaneteknikk. Telekom og digitalisering blir stadig viktigere for våre kunder. Gamba tilbyr også 

rådgivning innen kompetanseområdene ATC, ERTMS, GSM-R/FRMCS og mobilkommunikasjon.  


