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Sammanfattning 

Ericsson är tacksam för möjligheten att yttra sig beträffande testverksamhet i 
frekvensutrymmena 3.5 GHz respektive 26 GHz i Sverige enligt rubricerad 
spektrumplan. 

Ericsson önskar framföra sitt starka bifall till att PTS tar detta steg mot att 
främja 5G-utvecklingen i avsikt att stärka Sveriges position som långsiktigt 
ledande ICT-nation. Enligt Ericssons uppfattning stärker detta både Sverige 
som nation, och mobilindustrins möjligheter att i ett tidigt stadium testa och 
verifiera inbegripna tekniker, tillämpningar och tjänster.  

Ericsson applåderar därför möjligheten med storskaliga 5G-testverksamheter 
från år 2017 där ”tidiga och vänliga användare” kan få prova-på och uppleva 
5G. Ericsson vill även stödja PTS och vidgår att sådana tester förutsätter 
tillgång till flera olika breda frekvensutrymmen med olika radioegenskaper 
med avseende på radiovågors utbredning. 

Ericsson ser också att det kan finns andra tänkbara spektrumauktioner att 
överväga inom tidsramarna som diskuteras i relation till spektrumplanen. 
Frekvensutrymmena 700 MHz och 1.5 GHz anses särskilt angelägna att göra 
tillgängliga för avancerade kommunikationer till gagn för invånare som bor 
och söker sin utkomst i Sveriges mer glesbebyggda områden, därför 
välkomnar Ericsson en prioritering med avseende på dessa 
frekvensutrymmen. 

1 Introduktion 

Detta yttrande innehåller Ericssons synpunkter på PTS förslag till 
Spektrumplan för 5G-tester från år 2017 för frekvensutrymmena 3.5 GHz 
respektive 26 GHz. 

2 Förslag till användande av 
frekvensutrymmet 3.5 GHz 

Ericsson önskar, med avseende på PTS Spektrumplan för 5G-tester, 
framföra sina synpunkter på de möjligheter som förslaget att använda 
frekvensutrymmet i 3.5 GHz erbjuder. Förslaget erbjuder Ericsson, och 
mobilindustrin i helhet, att i ett svenskt sammanhang på ett bättre sätt, och i 
ett tidigt skede, utveckla och verifiera produkter, tillämpningar och tjänster för 
5G.  

Ericsson menar att lämplig kanalbandbredd för tester i frekvensutrymmet 3.5 
GHz kan var 100 megahertz, alternativt 200 megahertz, och geografiskt sett 
lämpar sig Kista-Stockholmsområdet för testverksamheterna ifråga. Ericsson 
utesluter inte möjligheten att det vore fördelaktigt att utföra tester i andra 
representativa städer och även på mindre orter. Det är även angeläget att 
utföra tester i glesbebyggda områden, och försök inom andra industrigrenar, i 
avsikt att förankra 5G i hela det svenska samhället.   

Generellt menar Ericsson att den av PTS föreslagna tidpunkten för övergång 
till kommersiell drift med avseende på frekvensutrymmet 3.5 GHz med fördel 



  
 
   

skulle kunna tidigareläggas. Ericsson förstår att tillståndsinnehavare redan 
idag anskaffar hårdvara för infrastruktursystem som är redo för 5G med en 
senare möjlighet till en mjukvaruuppdatering. Ericsson förstår vidare att det 
finns tydliga tecken på att kommersiella användarterminaler för mobil 
användning kommer finnas tillgängliga under år 2019. Ericsson föreslår 
därför att kommersiell drift i detta frekvensutrymme blir möjlig från 2019-01-
01. Ericsson söker här expertråd från PTS, om detta kan möjliggöras genom 
ett auktionsförfarande redan under år 2018 och att möjliga vinnare vid ett 
sådant auktionsförfarande kan välja att avvakta utgången av nuvarande 
tillstånd, men att möjliga och tidigt ingångna avtal mellan vinnarna och 
nuvarande tillståndsinnehavare skulle kunna möjliggöra kommersiell tillgång 
till 5G redan från år 2019. 

Enligt förslag ovan, under testperioden kan användningar inom geografiskt 
intressant område delas i syfte att låta flera tillståndsinnehavare få tillgång till 
100 megahertz respektive 200 megahertz kanalbandbredd. I de fall det inte 
är möjligt att skapa önskade kanalbandbredder i vissa specifika geografiska 
områden föreslår Ericsson ett förfarande med delad tillgång till spektrum, så 
kallad ”Licensed Shared Access (LAA)”, för att tillåta testverksamheter under 
kontrollerade störningsförhållanden i aktuella geografiska områden. 

Ericsson finner det önskvärt att PTS i möjligaste mån underlättar 
operatörernas övergång från testlicenser till de kommersiella licenserna. 
Genom att så långt det är möjligt harmonisera kanalbandbredderna mellan 
testlicenserna och de kommersiella licenserna erbjuds operatörerna en 
möjlighet att återanvända genomförda investeringar från testperioden även i 
det kommersiella nätet om operatören kvalificerar sig i urvalsprocessen.  
Detta kan vara önskvärt både av operatörer som vill komma igång tidigt, och 
gynna konsumenter och kunder med en snabbare 5G utbyggnad. Tidpunkten 
för en sådan övergång kan naturligtvis diskuteras underhand beroende på 
hur testverksamheten utvecklar sig, förändringar av tillståndssituationen eller 
nya framsteg i omvärlden. 

3 Förslag till användande av 
frekvensutrymmet 26 GHz 

Ericsson menar att användning i frekvensutrymmet 26 GHz är förmånligt med 
avseende på behov av mycket höga datatakter för inomhus- respektive 
utomhustillämpningar, framförallt i städer och tätorter, men även för lokala 
tillämpningar och avancerade tjänster på andra platser. Sådana tillämpningar 
och tjänster kan t.ex. vara ämnade att stödja lokala industrier och kritiska 
affärssystem. Även punkt-till-multipunktsystem (”fixed wireless access”) i 
glesbygd, som enligt Ericssons förmenande representerar en lösning som 
skulle understödja Regeringens bredbandsstrategi. En frekvensmängd på 
omkring 1 gigahertz vore lämpligt i detta frekvensutrymme för att testa olika 
5G-lösningar.  

Ericsson välkomnar möjligheten bedriva 5G testverksamhet i 
frekvensutrymmet 26 GHz, en avsikt bör även vara att möjliggöra en 
förbättrad övergång till kommersiell användning anpassat till de europeiska 
och globala förutsättningarna. Ericssons menar att tidpunkten för en 
övergång från en testverksamhet till kommersiell drift i frekvensutrymmet 26 



  
 
   

 

 

GHz kan tidigareläggas i Sverige till 2019-01-01. Ericsson förstår att 5G 
terminaler kommer att finnas tillgängliga under år 2019. Korea kommer 
demonstrera ett 5G-system för användning med formfaktortrogna terminaler 
under vinterolympiaden tidigt år 2018. Det är sannolikt att 5G-terminaler 
senare under 2018 eller början av 2019 kan användas även i Sverige i 
frekvensutrymmet 26 GHz. Den översta gigahertzen i frekvensutrymmet 26 
GHz är gemensam med Korea som använder frekvensutrymmet 28 GHz. 
Därför inbjuds PTS att hålla fast vid det föreslagna frekvensutrymmet i 
enlighet med rubricerad promemorian. 

Enligt förslag ovan, under testperioden kan användningar inom geografiskt 
intressant område delas rumsligt i syfte att låta flera tillståndsinnehavare få 
tillgång till 1 gigahertz kanalbandbredd. 


