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Remissvar avseende ”Förstudierapport 2,3 GHz Rapport inför arbetet med 
tilldelning av 2300 – 2400 MHz” 
 
Ericsson noterar med tillfredställelse möjligheten som erbjuds marknadens aktörer att 
kommentera rubricerad förstudie.  
 
 
Ericssons detaljerade svar till PTS:s angående förstudie till frekvensutrymmet 2300 – 2400 
MHz (2,3 GHz) enligt nedan. 
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En generell reflektion är att användning av mobila system bör vara teknikneutral för att ge 
nödvändig flexibilitet för användning av olika tekniker så som 4G, 5G eller radiobaserade mobila 
kameror och videolänk inom frekvensutrymmet 2300 – 2400 MHz. 
 
Ericsson önskar beakta rapporten genom att föreslå följande frekvensförvaltingsarrangemang i 
frekvensutrymmet 2300 – 2400 MHz. Grundläggande avsätts frekvensutrymmet 2320 – 2380 
MHz för dedicerade nationella blocktillstånd för allmänna mobila bredbandssystem nyttjande 
högre sändareffekt för TDD access och för frivillig men överenskommen synkronisering för 
obegränsad användning i hela landet som kan upplåtas och införskaffas i block om 10 MHz. 
Lämpliga tillämpningar i detta frekvensutrymme är fjärde och femte generationens (4G och 5G) 
mobila bredbandssystem.  
 
Ericsson vidgår att frekvensutrymmet 2380 – 2400 MHz under en övergångsperiod kan avsättas 
för trådlösa kameror och videolänkar. Ericsson förstår att en utfasning av radiobaserade mobila 
kameror och videolänk i frekvensutrymmet 2,3 GHz kan påbörjas utan dröjsmål eftersom 
ersättning av sådan tillämpning kan tillhandahållas medelst existerande mobila 
bredbandstekniker, alternativt sådan verksamhet härbärgeras i annat frekvensutrymme med 
existerande tekniker. Ett annat möjligt alternativt vore att sådan användning för trådlösa 
kameror och videolänkar kan hyra frekvenser under en tidsmässigt begränsad övergångsperiod 
i frekvensutrymmet 2380 – 2400 MHz. En utfasning skulle kunna öppna upp detta 
frekvensutrymme för ytterligare verksamheter så som angelägen radiobaserad 
industriautomatisering och affärskritiska processer som kan inkluderar förstärkta och virtuella 
verkligheter (AR/VR), möjligen även viss generell användning för sakernas internet (IoT). 
Ericsson menar att hela eller delar av båda frekvensutrymmena 2300 – 2320 MHz och 2380 – 
2400 MHz skulle kunna avsättas för radiobaserade industriautomatiseringstillämpningar och 
affärskritiska processer baserat på inomhusanvändning. Med ovanstående förslag menar 
Ericsson att användning av inomhussystem inom frekvensutrymmet 2300 – 2320 MHz bildar ett 
naturligt skyddsband, därmed elimineras behovet av att införa geografiska skyddszonen som 
skulle omfatta Göteborgsområdet.  
 
En kommentar tilI räkneexempel 3 i rapporten, beträffande en exkluderingszon i Västra 
Götalands län, bör även tidsaspekterna för att hitta lämpliga basstationsplatser, och erhålla 
nödvändiga tillstånd från lokala myndigheter för sådana nya basstationsplatser, inkluderas i den 
ekonomiska bedömningen.     
 
Med ovanstående förslag menar Ericsson att de ekonomiska beräkningarna i rapporten kan bli 
missvisande. Ericsson har tittat på de hundra största företagen i Norrbotten som har en 
sammanlagd omsättning om cirka 78 miljarder SEK (omsättningen avser nettoomsättning där 
dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror). Baserat på den 
totala omsättningen, om dessa företag skulle kunna höja sin omsättning med 1- 5 % baserat på 
att 5G introduceras i olika automatiserade industri processer så skulle det resulterande värdet 
av frekvensutrymmet kunna adderas med cirka 4 miljarder SEK. Det vore därför olämpligt att 
beröva företagen i Norrbotten tillgången till en sådan möjlighet. 
 
Ericsson förstår att aktiviteter som bedrivs inom amatörradioverksamheten, rymdverksamheten i 
Vidsel och radioastronomi i Onsala samt Försvarsmaktens prov- och övningsverksamheter i 
frekvensutrymmet 2300 – 2400 MHz och på grannkanal under frekvensen 2300 MHz, bör inte 
på samma sätt betraktas som att vara av angelägen samhällsviktig karaktär i relation till mobilt 
bredband för användning av radiobaserade industritillämpningar affärskritiska processer. Mobila 
bredbandssystem som bär industriautomatiseringstillämpningar, affärskritiska tillämpningar 
processer, och viss generell användning för sakernas internet (IoT) är samtliga att betrakta som 
att vara av yttersta samhällsviktiga karaktär bland annat för att uppnå de politiska målen för 
informationssamhället.  



 

 
   

 
Ericsson förstår vidare att principen för proportionalitet bör råda vid ömsesidig påverkan på 
radiokommunikationssystem vid omständigheterna för både samkanal och grannkanal. 
Framtida tillstånd i frekvensutrymmet 2300 – 2400 MHz bör därför ges tekniska och 
administrativa villkor så att mobila bredbandsverksamheter, 
industriautomatiseringsstillämpningar och affärskritiska processer betraktas som att vara ytterst 
samhällsviktig karaktär med syfte att andra existerande verksamheter ej orsakar otillbörliga 
begränsningar på mobila bredbandssystem. Olyckliga begränsningar av villkoren skulle kunna 
leda till oönskade omständigheter där mobila bredbandssystem som bär 
industriautomatiseringsstillämpningar och affärskritiska processystem av ytterst samhällsviktig 
karaktär skulle betraktade som att vara underordnade. Noteras kan att framtida mobila 5G 
bredbandssystem förväntas vara hårt integrerade med avseende på radioenhet och antenn 
med omfattande MIMO-system, vilket inte medger att basstationerna utrustas med externa filter. 
 
Ericsson menar att det finns frekvensförvaltningstekniker för samexistens mellan å ena sidan 
mobila bredbandsverksamheter för industriautomatiseringsstillämpningar och affärskritiska 
processer, och mellan å andra sidan aktiviteter som bedrivs inom amatörradioverksamheten, 
rymdverksamheten och den militära prov- och övningsverksamheten. Ericsson presenterar ett 
sådant möjligt förslag i figur 1 nedan. Dessutom finns tekniker medelst databashantering 
hantera sådan samexistens som kan kompletteras med en administrativ anmälningsplikt när 
användning önskas för andra verksamheter. Användning av 
industriautomatiseringsstillämpningar och affärskritiska processystem kan begränsas till 
inomhusanvändning. Principen för proportionalitet mellan radiokommunikationssystem betingar 
att existerande system i grannkanal under frekvensen 2300 MHz kan utrustas med förbättrade 
tekniska filter för att undertrycka störningar från mobila system över frekvensen 2300 MHz.  
 
Ericsson förstår dessutom att frekvenser för ballongverksamheter kan med enkelhet flyttas till 
frekvensutrymmet under frekvensen 2300 MHz, eller till annat frekvensutrymme. PTS inbjuds att 
överväga att härbärgera ballongverksamhet i frekvensutrymmet 1400 – 1427 MHz vilket innebär 
en smärre frekvensjustering av ett fåtal ballongsystemen som för närvarande används i 
frekvensutrymmet 1,5 GHz.  
 
Ericsson förstår att Försvarsmaktens användning i Vidsel, som omfattar aeronautisk telemetri 
för provverksamhet med missiler samt bemannande och förarlösa luftfarkoster, har olyckligt nog 
valt att använda frekvensutrymmet 2300 – 2400 MHz. Försvarsmakten bör därför erbjudas att 
migrera till tex frekvensutrymmet 4400 – 4800 MHz. Det begränsade frekvensutrymmet 2320 – 
2380 MHz kan dock avsättas för den fortsatta provverksamheten i Vidsel, under en 
övergångsperiod. Någon geografisk begränsning för mobila bredbandssystem anses inte 
nödvändig att införa i tillståndsvillkoren utanför Vidsel då Försvarsmaktens provverksamhet är 
begränsad i omfattning och varaktighet. Under en övergångstid kan därför mobila 
bredbandssystem acceptera störningar från Försvarsmaktens provverksamhet. 
 
 
 
 



 

 
   

 
Figur 1 Förslag till frekvensförvaltningsarrangemang



 

  
  

 


