
PTS om 700 MHz 

PTS vill i detta skede särskilt ha svar på följande frågor: 

1. Vilka behov ser ni som frekvensutrymme i 700 MHz-bandet skulle kunna tillgodose? Svar: 
LLB:s medlemmar har behov av en fortsatt användning av dessa frekvenser för trådlös 
överföring på lokal nivå. 

2. Vad ser ni som möjliga användningar av frekvenser i 700 MHz-bandet? Svar: Fram till år 2020 
fortsatt användning för terrestra sändningar av TV så att vi anpassar oss till resten av Europa 
och inte orsakaar konsumentkollektivet stora onödiga kostnader som inte finns vid annat 
utnyttjande från 2020. 

3. För vilka användningar/tjänster/områden tror ni att 700 MHz-bandet skulle kunna nyttjas i er 
verksamhet? Svar: Trådlös överföring i samverkan med TV sändning och senare med annan 
verksamhet. 

4. Vilka alternativ ser ni till att använda frekvensutrymme i 700 MHz-bandet utifrån er 
verksamhets perspektiv? Lägre frekvenser i UHF-bandet, dock risk att frekvenserna inte räcker 
till. Tekniken att packa tillräckligt många kompatibla kanaler på begränsat utrymme är inte 
framme än för att täcka behovet som dessutom ökar. 

5. Vilket frekvensutrymme inom 700 MHz-bandet skulle vara mest lämplig för er verksamhets 
behov? Svar: Varierande beroende på annan användning. 

6. Vilken frekvensmängd inom 700 MHz-bandet skulle vara mest lämplig för er verksamhets 
behov? Svar: Det vore bra med ett block för trådlöst, men vi får återkomma till hur stort detta 
skulle behöva vara. 

7. Hur beroende är den tänkta användningen av internationell harmonisering? Svar: Mycket 
beroende, produkter för trådlös överföring tillverkas för en enhetlig marknad: EU. 

8. Hur ser teknikutveckling och tillgång på utrustning ut för den tänkta användningen? Svar: 
Utveckling och användning pekar på ett ökat behov av frekvenser för överföring både beroende 
på fler events men också fler uppkopplingar per event. Trots att teknikutvecklingen för trådlösa 
produkter går snabbt framåt är det fortsatt ett behov av stort utrymme. 

9. Ev. övrig information som ni vill framföra till PTS inför analys av möjliga användningar och 
bandplan. Svar: Det är viktigt att hitta möjligheter där trådlösa system kan användas i 
harmoni med annan användning. 
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