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Post- och telestyrelsen  

Att: Anna Beckius 

 

Kommentarer till PTS Förstudierapport 450 – 470 MHz  

 

PTS har sänt över sin förstudierapport inför tilldelning av 450 MHz-bandet till Tele2 och därvid även 

lämnat tillfälle att lämna kommentarer på denna. Tele2 vill därför  meddela följande synpunkter.  

Till största del har Tele2 inget att invända mot PTS resonemang och slutsatser, dock finns det några 

aspekter att kommentera:  

Som en av de huvudsakliga slutsatserna i rapporten kommer PTS fram till att det nuvarande 

blocktillståndet för mobilt bredband, och som är föremål för nytilldelning 2020, bör bibehållas i 

befintlig omfattning (2 x 5 MHz). Detta motiveras med att nuvarande standardisering inom 3GPP 

omfattar samma frekvensallokering, samt att detta även medger att övrig användning av 450 MHz-

bandet kan ligga kvar.  

Samtidigt konstaterar dock PTS (i 5. Känslighetsanalys) att en ”förändrad standardisering är både 

relativt sannolik och får stor betydelse för rekommenderad frekvensmängd för nytilldelning”. Tele2 

delar myndighetens uppfattning i detta, och menar att rapporten därför tydligare borde förbereda för en 

annan, utvidgad, frekvensallokering för blocktillståndet i 450 MHz-bandet, för det fall att 

standardiseringen under kommande år förändras. Med tanke på den ständigt ökande förväntan på 

tillgång till mobilt bredband, kombinerat med de överlägsna utbredningsegenskaper som 450 MHz-

bandet har relativt andra tillgängliga frekvensband för mobil kommunikation, så är det i det allmännas 

intresse att så mycket spektrum som möjligt från 450 MHz-bandet görs tillgängligt för mobilt 

bredband.  

PTS konstaterar också i förstudierapporten (i 1. Bakgrund och syfte) att man redan förberett för en 

utfasning av befintlig användning av 450 MHz-bandet för Private Mobile Radio (PMR). PTS borde 

därför, i avvaktan på hur standardiseringen för mobilt bredband utvecklas, hålla det öppet att fortsätta 

denna utfasning snarare än att komma till slutsatsen att övrig användning av 450 MHz-bandet kan 

fortsätta som tidigare.  

Kista den 19 juni 2014 

Med vänlig hälsning,  

 
Anders Rudolphi 
Tele2 Sverige AB  


