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Sammanfattning 

Förstudie 2,3 GHz del 11 som publicerades den 13 december 2016 identifierade 
ett antal områden för vilka det konstaterades att det fanns ett behov av vidare 
utredning. Denna förstudie tar vid där del 1 slutade och utreder följande 
aspekter av 2,3 GHz-bandet (2300–2400 MHz): 

 Kompletterande samhällsekonomisk analys av en utfasning av trådlösa 
kameror och videolänkar 

 Analys av eventuella undantag från tillståndsplikt för vissa 
radioanvändningar i bandet såväl initialt som på sikt. 

 Samhällsekonomisk analys av exkluderingsområde kring Onsala 
rymdobservatorium 

 Utredning av efterfrågan för 2,3 GHz-bandet, tilldelningsmetod och 
lämplig tidpunkt för tilldelning 

Förstudien delar in de samhällsekonomiska effekterna av frekvensallokeringar i 
tre delar, ekonomisk effekt, konsumentöverskott och externaliteter. Den 
ekonomiska effekten kan beräknas utifrån årsredovisningar och statistik över 
pris och omsättning. Det saknas dock data för att beräkna värdet av 
konsumentöverskott och externaliteter, varför dessa analyseras och diskuteras i 
relation till användningar och tilldelningsformer istället för att beräkna 
specifika värden. 

Analysen visar att det är samhällsekonomiskt mest effektivt att tilldela 
2,3 GHz-bandet till mobilt bredband i form av blocktillstånd genom 
urvalsförfarande. Det skulle även kunna vara effektivt att införa undantag från 
tillståndsplikt främst i den övre delen av bandet där de översta 10 MHz är 
begränsade i effekt, om det på sikt finns en efterfrågan. 

Analysen visar även att Onsala rymdobservatoriums användning i 
frekvensbandet 2200–2290 MHz är värd att skyddas, vilket skulle innebära 
begränsningar för utbyggnaden av mobilt bredband i 2,3 GHz-bandet i 
Göteborgsområdet. Dock medför båda användningarna stora 
samhällsekonomiska värden varför det skulle vara mest samhällsekonomiskt 
effektivt att hitta en lösning som möjliggör utbyggnad av mobilt bredband i 
Göteborgsområdet utan att störa Onsala rymdobservatorium. För att 
möjliggöra detta föreslår PTS att tillståndshavarna i 2,3 GHz-bandet i 
Göteborgsområdet åläggs ett kollektivt ansvar att användningen i 2,2 GHz-
bandet vid Onsala rymdobservatorium skyddas. 

Utifrån analys av efterfrågan på mobilt bredband, både nuvarande och 
framtida, konstateras dessutom att 2,3 GHz-bandet borde tilldelas så snart som 

                                                 
1 PTS-ER-2016:33 
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möjligt. PTS ser även fördelar med att tilldela 2,3 GHz-bandet samtidigt som 
3,4–3,8 GHz-bandet, som är planerat att tilldelas under 2019. 

Därför rekommenderar PTS att: 

 Frekvensbandet 2300–2380 MHz tilldelas genom urvalsförfarande under 
år 2019 eller senare, eventuellt tillsammans med tilldelningen av  
3,4–3,8 GHz. 

 Frekvensbandet 2380–2400 MHz kan tills vidare användas för trådlösa 
kameror och mobila videolänkar. På sikt kan detta frekvensområde 
komma att tilldelas för mobilt bredband, antingen som blocktillstånd 
genom urvalsförfarande, enskilda sändartillstånd eller genom att undanta 
frekvenser från tillståndsplikt. 

 Onsala rymdobservatoriums användning i 2200–2290 MHz skyddas. För 
att skydda Onsalas verksamhet bör tillståndsvillkoren ålägga 
tillståndshavarna ett kollektivt ansvar att maximal fältstyrka inom 
Onsalas mottagningsområde inte överskrider rekommenderade nivåer. 

 Tillståndsvillkoren bör möjliggöra ett fortsatt nyttjande av nuvarande 
användning av 2,3 GHz-bandet i Vidsel och området kring Kiruna för 
bland annat luftburen telemetri. Förslaget är en exkluderingszon, 
eventuellt i kombination med tillståndsvillkor som begränsar den 
maximala fältstyrkan i området där mottagning sker. 

 Det är inte motiverat att i dagsläget undanta delar av 2,3 GHz-bandet 
från tillståndsplikt. På sikt kan särskilt de effektbegränsade översta 
10 MHz, 2390 – 2400 MHz, vara aktuella att eventuellt undanta från 
tillståndsplikt. 

 Befintlig amatörradioverksamhet omfattar endast ett fåtal 
sändaramatörer, och denna användning kan hanteras genom LSA i de fall 
ett medgivande från mobiloperatörerna kan inhämtas. 

 Delningsvillkor bör inkluderas i tillståndsgivningen. Detaljerna kring 
detta bör hanteras vid en framtida tilldelning. Frågan om delning av 
spektrum mellan tillståndshavarna bör särskilt studeras. 

 Tillståndsvillkoren bör innehålla krav på synkroniserad användning (om 
tillståndshavarna inte kommer överens om något annat). 

Slutsatserna är i linje med PTS Spektrumstrategi2 och uppfyller PTS vision om 
att maximera samhällsnyttan av radiospektrum över tid. 

                                                 
2 PTS-ER-2014:16 
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Abstract 

This study is an extension of, and complements the study regarding the 
2.3 GHz-band which PTS published on the 13th of December 2016. 

The study uses socioeconomic analysis to investigate certain aspects that the 
previous study identified as areas of further research and investigates the 
demand for awarding the 2.3 GHz band to mobile broadband. 

The conclusions of this study and the recommendations are that: 

 The frequencies 2300–2380 MHz should be used for mobile broadband 
in Sweden, and awarded 2019 or later, possibly together with the 
3.4–3.8 GHz band. 

 The frequencies 2380–2400 MHz are made available for mobile cameras 
and video links, until a long-term solution for migration has been solved. 
This opens up for further exemptions from licence requirements for 
mobile broadband in the band, e.g. for indoor solutions. 

 It is of interest to protect the usage in 2200–2290 MHz at Onsala Space 
Observatory, and therefore the licensees in the 2.3 GHz band must apply 
to conditions of low interference. 

 The licence conditions should support continued use of the 2.3 GHz 
band in the northern of Sweden at the facilities of Vidsel and around 
Kiruna for telemetry purposes. This is suggested to be accomplished by 
implementing an exclusion zone, possibly in combination with licence 
conditions stipulating a maximum effect in the specified area. 

 At the moment it is not justified to exempt some part of the band from 
licensing. Later on 2390–2400 MHz might be relevant to exempt from 
licensing. 

 Amateur radio in the 2.3 GHz band can be addressed through an LSA 
arrangement. 

 Sharing arrangements should be included in the licence conditions. 

 Requirements of synchronized use should be included in the licence 
conditions. 

The conclusions follow PTS Swedish Spectrum Strategy and pursue PTS vision 
of maximising the long-term societal benefit of radio spectrum. 
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1 Bakgrund 

1.1 2,3 GHz-bandet och förstudie del 1 
2,3 GHz-bandet (2300–2400 MHz) är identifierat för mobilt bredband 
(International Mobile Telecommunications System (IMT)) i det internationella 
radioreglementet3 och aktuellt för utredning. Att eventuellt dela upp 
frekvensbandet 2,3 GHz till olika användningar måste ta hänsyn till de 
specifika förutsättningar som finns för olika frekvensblock i bandet. 

Bandet består av 100 MHz, uppdelat i 20 st kanaler om 5 MHz var, enligt den 
av CEPT harmoniserade bandplanen4. Figur 1 nedan illustrerar hur bandet är 
uppdelat samt visar den effektbegränsning som finns i de översta 10 MHz. 

De översta 10 MHz är effektbegränsade för att utgöra skydd för wifi, SRD 
(Short Range Devices), och ALD (Assistive Listening Devices)5 som återfinns i 
2400 MHz och uppåt. Denna effektbegränsning återkommer i analysen 
eftersom den innebär begränsningar i användningen av frekvenserna 2390–
2400 MHz, exempelvis kan frekvenserna inte användas för mobilt bredband 
med vanliga sändareffekter. 

Denna rapport är en fördjupad studie och en kompletterande förstudie till 
Förstudierapport 2300 MHz som PTS publicerade 2016-12-316. Genom 
samhällsekonomisk analys undersöks närmare hur mycket av bandet som bör 
allokeras till olika användningar och om någon del av bandet ska undantas från 
tillståndsplikt. Utöver detta genomförs en samhällsekonomisk analys av hur 
frekvenserna bör hanteras i Göteborgsområdet, där tekniska studier visar att en 
utbyggnad av mobilt bredband med hög sannolikhet skulle orsaka störningar 
vid Onsala rymdobservatorium, som bedriver forskning i bandet nedanför 
2200–2290 MHz. 

  
                                                 
3 International Telecommunications Union, Radio Regulations (ITU RR Vol I, Chapter V) 
4 The European Table of Frequency Allocations and Applications in the Frequency Range 8.3 kHz to 
3000 GHz (ECA Table) 
5 CEPT rapport 55 
6 PTS-ER-2016:33 

Figur 1. Bandplan för 2,3 GHz 
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1.2 Synpunkter på förstudie del 1 
Nio intressenter svarade på remissen av PTS förstudierapport om 2,3 GHz-
bandet. Alla svar finns på PTS hemsida.7 

Ericsson föreslår att området 2320–2380 MHz ska tilldelas som nationella 
blocktillstånd genom urvalsförfarande, medan 2300–2320 MHz och 2380–
2400 MHz avsätts för radiobaserade industriautomatiseringstillämpningar och 
affärskritiska processer baserat på inomhusanvändning. Ericsson påpekar 
också att amatörradioverksamheten, rymdverksamheten och radioastronomin 
som är med i förstudien inte borde vara av angelägen samhällsviktig karaktär 
på samma sätt som mobilt bredband, och att man därför bör tillse att de inte 
stör mobilt bredband alternativt migreras till andra frekvensutrymmen. 

Försvarets Materielverk (FMV) har fortsatt behov av frekvensområdet 2300–
2400 MHz och föreslår att PTS beslutar om ett skyddsområde kring Vidsel 
alternativt kompletterat med ett område där basstationernas sändareffekt 
begränsas i vissa riktningar. 

Swedish Space Corporation (SSC) stödjer slutsatsen i förstudierapporten, och 
förordar en lösning där basstationer för mobilt bredband utesluts i 
exkluderingszonen kring Vidsel där även SSC är lokaliserat. SSC påpekar även 
att införandet av en exkluderingszon också tillgodoser skyddet av ESA:s och 
SSC:s verksamheter i grannbandet 2,2 GHz. 

Onsala rymdobservatorium har inga direkta synpunkter på förstudierapporten. 

Tele2 ser 2,3 GHz-bandet väl lämpat för 5G och föreslår, mot bakgrund av 
utvecklingen av standarder och applikationer, att bandet tilldelas 2020 eller 
senare. 

Telenor stödjer PTS rekommendation att tilldela 2,3 GHz-bandet för att 
användas för mobilt bredband. Kommande tilldelning bör inkludera breda 
kanaler om minst 20 MHz och Telenor förordar även att bandet ska användas 
för SDL. Telenor ser även positivt på PTS inriktning att möjliggöra nuvarande 
användning i 2,3 GHz-bandet genom exkluderingszoner eventuellt i 
kombination med tillståndsvillkor som begränsar den maximala fältstyrkan i 
området i fråga. 

Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR) vill att ett mindre 
frekvensband, helst 2320–2321 MHz avsätts för svagsignalkommunikation. För 
                                                 
7 http://www.pts.se/sv/dokument/remisser/radio/2016/remiss-av-pts-forstudierapport-om-23-ghz-
bandet/ 
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att ge amatörradio tillgång till frekvensområdet önskar även ESR att PTS 
beskriver proceduren för LSA (License shared access). Även SSA (Sveriges 
Sändareamatörer) anser att det borde finnas utrymme för ett mindre 
radioamatörband i frekvensområdet, och pekar på behovet av att förtydliga hur 
LSA skulle se ut i praktiken. 

PTS kan konstatera att det finns ett stöd att tilldela 2,3 GHz-bandet för 
användning för mobilt bredband, och att det även finns visst stöd för att 
möjliggöra nuvarande användningar i bandet. Ericssons synpunkter om att 
frekvenser borde avsättas för industriautomatiseringstillämpningar hanteras i 
frekvensbandet 3,4–3,8 GHz, där delar av bandet föreslås användas för detta 
ändamål. Frågorna kring mer specifika tillståndsvillkor, såsom storlek på 
exkluderingszon kring Vidsel, Esrange m.fl., som lyfts i konsultationssvaren 
kommer att tas med vid en kommande tilldelning av bandet. 

1.3 Analysområden 
Denna kompletterande förstudie analyserar två huvudsakliga 
användningsområden av frekvenserna i 2,3 GHz-bandet, mobilt bredband 
samt trådlösa kameror och videolänkar. Förstudien undersöker också om 
någon del av bandet bör undantas från tillståndsplikt. Detta görs med hjälp av 
samhällsekonomisk analys. 

Utöver detta genomförs även en samhällsekonomisk analys av en eventuell 
geografisk begränsning av användningen i Göteborgsområdet, eftersom en 
tilldelning av frekvenser i 2,3 GHz-bandet till mobilt bredband här skulle 
kunna störa verksamhet vid Onsala rymdobservatorium. 

Eftersom bandet är internationellt identifierat för mobilt bredband, analyseras 
de samhällsekonomiska värdena av den befintliga användningen, trådlösa 
kameror och mobila videolänkar, samt mobilt bredband. 

För ytterligare information om bandet och andra länders arbete med bandet, se 
Förstudierapport 2300 MHz8 (hädanefter ”2,3 GHz del 1”). 

1.3.1 Onsala rymdobservatorium 

Vid Onsala rymdobservatorium (Onsala) bedrivs forskning inom bandet 
nedanför 2,3 GHz-bandet, mer specifikt används frekvenserna 2200–
2290 MHz. Därför kommer Onsalas användning refereras till som Onsalas 
verksamhet i 2,2 GHz-bandet, trots att förstudien behandlar 2,3 GHz-bandet. 
Vid observatoriet används teleskopen till att lyssna på frekvenserna, för studier 

                                                 
8 Rapport PTS-ER-2016:33. 
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inom s.k. geodetisk VLBI (Very Long Baseline Interferometry). För ytterligare 
beskrivning se 2,3 GHz del 1. 

Enligt utbredningsberäkningarna av mobila master i 2,3 GHz del 1 finns det en 
stor risk att en utbyggnad av mobilt bredband i Göteborgsområdet kommer att 
störa verksamheten vid Onsala. Göteborgsområdet är dessutom ett område där 
det skulle vara aktuellt att bygga ut mobilnätet i 2,3 GHz-bandet. 

Därmed är det frågan om det är samhällsekonomiskt effektivt att tillåta att 
mobilt bredband byggs ut i 2,3 GHz-bandet i Göteborgsområdet eller om 
verksamheten i närliggande band vid Onsala är skyddsvärd så till den grad att 
det förhindrar en sådan utbyggnad. 

För att få till den mest samhällsekonomiskt effektiva lösningen måste PTS 
även undersöka alternativa lösningar för att kunna bibehålla Onsalas 
verksamhet samtidigt som utbyggnad av mobilt bredband i Göteborgsområdet 
möjliggörs, vilket skulle innebära att det inte behöver göras ett val mellan de 
två alternativen.  

Denna förstudie betraktar några olika möjligheter som finns, att eventuellt 
tillåta utbyggnad av mobilt bredband i Göteborgsområdet, samtidigt som 
Onsalas verksamhet skyddas. Exempel på sådana möjligheter är att ålägga 
tillståndshavarna att ha filtrering eller dämpning på basstationerna, eller att 
ålägga tillståndshavarna att själva tillse att vissa störningsnivåer inte överskrids i 
området kring Onsala 

Olika lösningar skulle därmed kunna göra det möjligt att erhålla samhällsnyttan 
både från Onsalas verksamhet och mobilt bredband i Göteborgsområdet i 
2,3 GHz, istället för att behöva välja mellan dessa. Det skulle vara 
samhällsekonomiskt effektivt att införa dessa alternativa åtgärder som 
möjliggör båda användningarna, så länge kostnaden för att införa dem är lägre 
än samhällsnyttan av den annars åsidosatta verksamheten. 

1.3.2 Trådlösa kameror och mobila videolänkar 

Trådlösa kameror och videolänkar kan idag använda spektrum inom 2,3 GHz-
bandet för trådlös videoöverföring9. Analysen av trådlösa kameror inom 
2,3 GHz-bandet ska därför undersöka om någon del av frekvensbandet 2300–
2400 MHz inte ska tilldelas mobilt bredband utan istället vara tillgängligt för 
trådlösa kameror och videolänkar, genom att undersöka vilken användning av 
frekvenser som ger högst samhällsnytta. 

                                                 
9 PTS Inriktningsplan för spektrumhantering. 
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Tekniska studier har visat att användningarna mobilt bredband och trådlösa 
kameror inte kan samexistera inom samma frekvenser där mobilnätet är 
utbyggt10, vilket gör att om båda användningarna ska förekomma i 2,3 GHz-
bandet så måste användningarna delas upp. Detta kan göras exempelvis i tid, 
rum och frekvens, varav frekvens är i fokus för denna förstudie på grund av 
mobiliteten av trådlösa kameror och mobila videolänkar, samt mobilt 
bredbands behov av större geografiska tillstånd utan tidsdelning. 

2,3 GHz-bandet omfattar totalt 100 MHz, uppdelat i 5 MHz kanaler, och 
därmed fokuserar förstudien på om ett antal kanaler ska reserveras för trådlösa 
kameror och mobila videolänkar istället för att tilldela dem till mobilt 
bredband. 

1.3.3 Vissa radioanvändningar undantagna från tillståndsplikt 

Utöver användningarna ovan, utreder denna förstudie om någon del av bandet 
bör undantas från tillståndsplikt, vilket främst är lämpligt för användning vid 
lägre effekter, exempelvis inomhusnät. Enligt PTS Spektrumstrategi ska PTS 
arbeta för att frekvenser undantas från tillståndsplikt eftersom detta innebär att 
flera användningar kan samsas om samma spektrum11. En annan fördel med att 
undanta frekvenser är att det kan främja innovation och nya 
användningsområden, eftersom frekvenserna kan användas fritt så länge de 
tekniska specifikationerna följs. Eftersom bandet är harmoniserat för mobilt 
bredband skulle frekvenserna kunna användas för exempelvis inomhusnät eller 
motsvarande. Även användningar som tidigare har förekommit i bandet (t.ex. 
trådlösa kameror och mobila videolänkar) kan finnas kvar enligt 
harmoniseringen. 

I likhet med trådlösa kameror och mobila videolänkar består frågan om 
frekvenser ska undantas från tillståndsplikt av en eventuell uppdelning av 
frekvensbandet. Vissa frekvenser skulle därmed undantas istället för att tilldelas 
som exempelvis blocktillstånd. 

                                                 
10 ECC Rapport 172 Broadband Wireless Systems Usage in 2300–2400 MHz, 2012 
11 PTS Spektrumstrategi, sid 28. 
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2 Samhällsekonomisk analysmetod 

I stora drag kan samhällsnyttan av någon funktion eller användning delas upp i 
tre delar: 

 Ekonomisk effekt 
 Konsumentöverskott 
 Externaliteter 

Den ekonomiska effekten tillsammans med konsumentöverskottet är de 
privata effekterna av att agera på marknaden, medan externaliteter inkluderar 
de sociala effekter som kan uppstå till följd av användningen. 

Summan av dess delar är den totala samhällsnyttan av användningen. I följande 
delar redogörs för de olika effekterna på en övergripande nivå, för att visa att 
nyttan från en viss användning inte behöver komma från exempelvis den 
ekonomiska effekten, även om den är lättare att kvantifiera. 

2.1 Ekonomisk effekt 
Ekonomisk effekt undersöker intäkter och kostnader för de som använder 
frekvenserna: producenter och konsumenter på marknaden. Den ekonomiska 
effekten illustreras av områdena b och c i Figur 2 nedan. 

Figur 2. Utbud och efterfrågan 
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Linje S (Supply) i Figur 2 visar utbud av användningen, d.v.s. hur mycket av 
tjänsten som tillhandahålls vid olika priser, och D (Demand) visar efterfrågan 
på tjänsten, d.v.s. hur mycket användarna är villiga att köpa i förhållande till 
priset. I jämvikt är priset för tjänsten lika med p och såld kvantitet är lika med 
q. Producenterna på marknaden får vid jämviktspriset därmed intäkterna p*q, 
och har kostnader enligt område c, vilket medför att producentöverskottet 
(vinsten i företagssammanhang) för producenterna blir lika med område b. 

Konsumenterna är beredda att betala olika mycket, D, men behöver inte betala 
mer än marknadspriset p, och därför finns det ett konsumentöverskott som 
motsvarar område a. 

Användningen av 2,3 GHz-frekvenserna kan påverka utbudet på olika sätt, 
beroende på om de tillför frekvenser till en användning eller tilldelningsform 
eller fråntar frekvenser från den. Om tillgången av frekvenser för mobilt 
bredband ökar skulle även utbudet till konsumenterna öka (S skiftar utåt enligt 
Figur 3), vilket kan öka såld kvantitet och sänka priset, under förutsättning att 
det finns en fungerande konkurrens på marknaden. Dock är det osäkert hur 
utbudskurvan och efterfrågakurvan ser ut. 

För de olika användningarna som är aktuella för denna studie, mobilt 
bredband, vetenskapliga tjänster, trådlösa kameror och mobila videolänkar 
samt radioanvändningar undantagna från tillståndsplikt, kan oftast den 
ekonomiska effekten beräknas, summan av område c, medan det kan vara 
svårare att få information om producentöverskott och konsumentöverskott. 

Figur 3. Ökning i utbud 
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Förstudien använder måttet nettoomsättning för att beräkna den ekonomiska 
effekten, eftersom detta inkluderar både område b och c i Figur 2, vilket 
underlättar beräkningarna eftersom producentöverskottet inte behöver skiljas 
ut från kostnaderna. Ekonomisk effekt reflekterar även exempelvis 
arbetstillfällen (både inom företaget och tjänster som företaget köper in) av 
produktionen, produktion av varor, inköp av material etc., som till stor del 
spenderas nationellt och därmed bidrar till BNP. I den ekonomiska effekten 
ingår därmed också de kostnader som företaget spenderar nationellt, och inte 
bara producentöverskottet (vinsten). 

Den ekonomiska effekten är betydligt större än vad exempelvis operatörer 
värderar spektrum till i en auktion. Det operatörer/producenter betalar vid en 
auktion kan kallas den finansiella värderingen av spektrum, och baseras på vilka 
värden de kan få igen från spektrumet. Detta inkluderar inte exempelvis de 
kostnader (exklusive spektrum) som operatörerna har, utan det finansiella 
värdet av spektrum kan i grova drag beskrivas som skillnaden mellan den intäkt 
som kan fås av spektrumet och den kostnad det innebär att använda det. 
Spektrum är insatsvara för att kunna producera de aktuella produkterna. 

2.2 Konsumentöverskott 
Konsumentöverskott är konsumenternas betalningsvilja för en vara eller tjänst 
med avdrag för det pris de betalar. Konsumentöverskottet är därmed en 
välfärdseffekt, en nytta för konsumenterna, som bygger på att de inte behöver 
betala hela beloppet de faktiskt är beredda att betala för produkten. Detta är 
generellt sett svårt att mäta för de flesta produkter och tjänster och ingår inte i 
standardiserade ekonomiska mått, exempelvis BNP. Det bidrar dock till den 
totala samhällsnytta som en tjänst eller produkt ger, varför 
konsumentöverskottet är viktigt att inkludera i analysen. En sund konkurrens 
på marknaden innebär dessutom att företagen hela tiden förbättrar sina 
erbjudanden, och kan därmed öka konsumentöverskottet eftersom 
konsumenterna får betala mindre för bättre tjänster. 

Att beräkna det totala konsumentöverskottet innebär ofta undersökningar av 
betalningsvilja, data som PTS i dagsläget inte har tillgång till. Studier av 
betalningsviljan för mobilt bredband har försökt visa påverkan av olika 
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variabler på betalningsviljan såsom inkomst, ålder, hushållets situation etc. för 
att modellera betalningsviljan.12  

2.3 Externaliteter 
Externaliteter är exempelvis samhällseffekter av användning av tjänster, d.v.s. 
effekter utöver den privata användningen.13 Exempel på detta kan vara ökad 
medborgarkontakt, demokrati, inkludering som skapar gemensamhet etc. Även 
harmonisering och andra internationella samarbeten ingår i denna kategori. 
Mer specifika externaliteter av de olika användningarna diskuteras i respektive 
analysavsnitt. 

2.4 Nuvärdesberäkning 
För att jämföra frekvensernas samhällsekonomiska effekter över tid används 
nuvärdesberäkning, för att summera nyttorna av den ekonomiska effekten, 
konsumentöverskottet och de externa effekterna vid olika tidsperioder. 
Ekonomisk teori definierar dessutom att det finns preferenser i tid, där en 
mängd nytta idag värderas högre än samma mängd längre fram i tiden. Därför 
diskonteras framtida nyttor. För att beräkna nuvärdet över en specifik 
tillståndstid används formeln14: 

𝑛𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =
𝑛𝑦𝑡𝑡𝑎

(1 + 𝑖)
 

Där i är diskonteringsräntan och n är år och N är tillståndstiden (hur många år 
framåt i tiden som beräkningen baseras på). För denna beräkning är 
diskonteringsräntan av centralt värde.  

I de ekonomiska effekterna av mobilt bredband används den av PTS 
beräknade kalkylräntan för mobila nät om 6,6 procent15. Kalkylräntan för 
mobila nät tas fram för att användas som en del vid beräknandet av 
kostnadsorienterade termineringsavgifter i mobilnät, vilka regleras av PTS. För 
att ta fram kalkylränta använder PTS den s.k. WACC-metoden16. Kalkylräntan 
                                                 
12 Se exempelvis Wu, Chokier, Rappoport, Banerjee och Alleman, ”Modeling the demand for Wireless 
Broadband”. Presentation; Rappoport, Taylor och Alleman, ”WTP Analysis of Mobile Internet 
Demand”. I Cooper, Madden (red.) Frontiers of Broadband, Electronic and Mobile Commerce. Contributions to 
Economics. Physica, Heidelberg. DOI: 10.1007/978-3-7908-2676-0_11; samt Rappoport, Taylor, Kridel 
och Alleman, ”The demand for Voice over IP – An econometric analysis using survey data on 
willingness-to-pay” i Telektronikk, Vol 100, No.4. 2004 
13 Den privata användningen beräknas i den ekonomiska effekten och konsumentöverskottet. 
Externaliteter är effekter utöver denna privata användning. 
14 Hultkrantz, Lars och Nilsson, Jan-Erik. Samhällsekonomisk analys. Stockholm: SNS förlag, 2004. 
15 PTS-ER-2016:5 Samråd om kalkylräntan för mobila nät. 
16  WACC är en förkortning för Weighted Average Cost of Capital 
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används för att beräkna avkastningen på investerat kapital, och ger 
diskonteringsfaktorn i den mobila modellen. 

För konsumentöverskott och externaliteter kan inte en diskonteringsränta 
baserad på finansiella beräkningar av värdet på investeringar användas. På 
samma sätt är det inte heller relevant att tillämpa finansiella 
investeringsmodeller på forskning, som har ett längre perspektiv än vad en 
finansiell investering har. Därför har forskning en lägre diskonteringsränta, och 
använder samma diskonteringsränta för konsumentöverskott och externaliteter 
som för den ekonomiska effekten av forskning. 

Myndigheter använder idag diskonteringsräntor som är lägre än de för 
finansiella investeringar eftersom samhällsprojekt, exempelvis att bygga en bro, 
ger en högre nytta även i framtiden. 

Trafikverket rekommenderar i sin modell ASEK 6.0 att använda en 
samhällsekonomisk diskonteringsränta om 3,5 procent för transportsektorn. 
EU-kommissionen rekommenderar att använda en ränta om 4 procent vid 
samhällsekonomiska kalkyler.17 I denna förstudie kommer vi att räkna med ett 
intervall om 3-4 procent i diskonteringsränta för forskning, 
konsumentöverskott och andra relevanta beräkningar. 

                                                 
17 TOOL #54: The use of discount rates. EC Better Regulation, guidelines. http://ec.europa.eu/smart-
regulation/guidelines/tool_54_en.htm 
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3 Analys 

3.1 Ekonomisk effekt, nuvärde och avtagande 
marginaleffekt 

I detta kapitel estimeras den ekonomiska effekten av respektive användning 
eller tillståndsform genom att samla in data om omsättningen. Vilken data som 
samlas in specificeras under varje beräkning. Beräkningarna är uppskattningar 
vilket innebär att den reella ekonomiska effekten både kan vara främst större 
(men även i vissa fall mindre). En viktig aspekt för att kunna jämföra mellan 
olika användningar och tillståndformer är att analysen görs konsekvent, vilket 
kan innebära att användnings-, eller tillståndsspecifika variabler eller effekter 
inte kan tas med i beräkningarna. 

För att beräkna nuvärdet används en tillståndtid om 25 år och antar att 
frekvenserna har ett avtagande marginalvärde. D.v.s. ju mer frekvenser som 
tillförs någon användning desto mindre är de värda om allt annat är lika. Detta 
antagande utgår ifrån att om en oändlig mängd spektrum tillförs en viss 
användning så skulle frekvenserna inte vara värda något, eftersom det inte 
finns någon brist. Därmed borde desto mer som tillförs en specifik användning 
ha en viss avtagande marginalnytta.18 

Ändras förutsättningarna, exempelvis som att efterfrågan skulle öka inom en 
viss användning, skulle antagandet om avtagande marginalnytta eventuellt inte 
vara aktuellt. Men eftersom det inte med säkerhet kan sägas hur mycket eller 
lite efterfrågan kommer att öka/minska antas en avtagande marginaleffekt av 
ytterligare frekvenser. Förstudien kommer återkomma till den prognosticerade 
utvecklingen av efterfrågan på mobilt bredband längre fram. 

3.1.1 Mobilt bredband  

Producenterna inom sektorn mobilt bredband19 är de olika operatörerna som 
använder frekvenserna och tillhandahåller tjänster för privatpersoner, företag, 
myndigheter etc., d.v.s. konsumenterna.  

Den sammanlagda nettoomsättningen under 2016 för mobila tal- och 
datatjänster var ca 30,2 mdkr enligt rapporten Svensk telekommarknad 201620. 

                                                 
18 Detta kan antas gälla för etablerade användningar och med utgångspunkt i att frekvenserna med en viss 
mängd som gör någon skillnad. Exempelvis används 5 MHz block genomgående i denna studie eftersom 
det tekniskt är minsta mängden för effektiv LTE–användning. 
19 Hädanefter används termen ”mobilt bredband” som mobila samtals -och datatjänster för frekvenser 
tilldelade genom blocktillstånd samt M2M (Machine to machine)-tjänster där det inte specificeras på 
annat sätt. 
20 Detta inkluderar ”Totala slutkundsintäkter för mobila samtals- och datatjänster” samt ”M2M”-tjänster 
(Machine to machine). PTS-ER-2017:10 
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För att få ett mått som kan användas i beräkningarna tas inte bara hänsyn till 
senaste årets nettoomsättning utan även mobilmarknadens trend de senaste 
åren. 

Marknaden visar en stadigt uppåtgående trend, varför ett genomsnitt av de 
senaste 10 årens intäkter skulle resultera i ett för lågt värde. Beräkningarna 
inkluderar inte Netetts intäkter, eftersom de tekniska standarder som används i 
450 MHz-bandet inte är samma som är tänkt att användas för mobilt bredband 
i 2,3 GHz-bandet. Detta gör troligtvis att vårt beräknade värde för mobilt 
bredband underskattas, eftersom de kunderna som använder Netetts tjänster 
till viss del skulle använda andra mobila samtals- och datatjänster om Netetts 
inte skulle erbjudas.  

Figur 4 nedan visar de senaste 10 årens sammanlagda nettoomsättning och 
trendlinjer för olika tidsintervall.21 

 

Figur 4. Sammanlagda intäkter och trendlinjer för mobilt 
bredband 

För att få ett värde att räkna med tas sedan medelvärdet av samtliga linjära 
trender och får värdet 32 240 455 197 kr, vilket blir utgångspunkten i 
beräkningarna av det ekonomiska värdet av mobilt bredband. 

Detta förutsätter att värdet av ytterligare frekvenser kan beräknas med 
utgångspunkt i värdet av de nuvarande frekvenserna. Troligtvis är inte värdet 
av ytterligare frekvenser så linjärt att det ger en exakt beräkning, men ger en 

                                                 
21 Av tillgängliga data i mars 2018. 
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god uppskattning hur ytterligare frekvenser skulle värderas eftersom det är en 
nödvändig insatsvara för operatörerna. 

För att få relevanta jämförelsetal skalas effekten även ner till 5 MHz i 2,3 GHz-
bandet genom att först få fram pris/MHzpop, vilket är ett mått på värde 
per MHz per invånare.22Detta är ett jämförelsetal som exempelvis används för 
att jämföra auktionslikvider mellan länder. Befolkningsstatistik för 2016 tas 
från Statistiska centralbyrån.23 

Ekonomisk effekt av mobilt bredband 32 240 455 197 kr 

Antal MHz IMT mellan 0–3 GHz 590 MHz 

Ekonomisk effekt/MHzpop 5,47 kr/MHzpop 

Ekonomisk effekt av ytterligare 5 MHz i 
2,3 GHz-bandet till mobilt bredband 

273 224 197 kr 

 

Vid beräkningen av alternativet att förtäta befintliga band för att motsvara 
samma kapacitetsökning i förstudie 2,3 GHz del 124 används 460 MHz, vilket 
är mindre än ovanstående 590 MHz. I denna förstudie används alla frekvenser 
tilldelade mobilt bredband eftersom det inte går att urskilja vilket värde låga, 
yttäckande frekvenser (<1GHz) ger, jämfört med högre, så kallade 
kapacitetsband (>1GHz). Detta gör att den ekonomiska effekten av mobilt 
bredband eventuellt överskattas. 

Utifrån antagandet om avtagande marginaleffekt så minskar den marginella 
ekonomiska effekten för varje 5 MHz som tillförs mobilt bredband25. 
Tillkommande 5 MHz enheter ges därmed ett lägre värde på marginalen på 

                                                 
22 Beräknas genom att ta det värdet eller det priset som en viss mängd frekvenser är förknippade med 
(auktionsintäkter eller liknande) och delar det genom antalet MHz gånger population. D.v.s. 

∗
 

23 ”Folkmängd i riket 31 december 2016”; statistik finns på www.scb.se/hitta-statistik/ 
24 PTS-ER-2016:33 
25 Detta antagande bygger på att det skulle finnas en avtagande marginaleffekt av att tillföra frekvenser till 
en användning, eftersom en resurs som är knapp har ett högt värde relativt samma resurs som det finns 
oändligt av. Detta är troligtvis samma för frekvenser för mobilt bredband men på grund av att 
operatörerna troligtvis inte kan få ut samma ekonomiska effekt av frekvenserna som tidigare. Utifall det 
skulle finnas en oändlig mängd frekvenser för mobilt bredband skulle den ekonomiska effekten av 
frekvenser gå mot noll (0). 
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grund av antagandet om avtagande marginalnytta. Denna avtagande 
marginaleffekt illustreras nedan i Figur 5.26 

 

Figur 5. Marginell ekonomisk effekt per MHz till mobilt bredband 

De första ytterligare 5 MHz till mobilt bredband i 2,3 GHz-bandet skulle ha en 
ekonomisk effekt av ca 273 mnkr. Värdet avtar sedan för varje tillkommande 
enhet om 5 MHz, och är nere på 238 mnkr per 5 MHz när redan 85 MHz av 
dessa är tilldelade. Genom att addera alla dessa effekter kan den ekonomiska 
effekten av att tilldela 90 MHz i 2,3 GHz-bandet till mobilt bredband beräknas. 
Den översta 10 MHz som endast tillåter begränsad effekt är troligtvis av lägre 
värde, varför deras värde halveras (notera att dessa inte är inkluderade i 
ovanstående Figur 5 eftersom skalan endast går till 90 MHz). 

Vi halverar värdet av de effektbegränsade frekvenserna eftersom de inte kan 
anses ha möjlighet att generera samma ekonomiska effekt som övriga 
frekvenser i bandet, på grund av att den begränsade uteffekten gör att 
radiovågorna inte når lika långt och därmed inte kan täcka lika stora områden. 
Att det just är en halvering av den ekonomiska effekten är ingen exakt 
beräkning, utan endast en uppskattning av hur denna effektbegränsning som 
mest kan påverka värdet av frekvenserna. En halvering borde vara den lägsta 
ekonomiska effekt som de effektbegränsade frekvenserna medför. 

                                                 
26 Denna beräknas genom att den första tillkommande 5 MHz har samma värde som 5 MHz av de 
befintliga frekvenserna. När ytterligare 5 MHz tillkommer, delas den ekonomiska effekten med de 
befintliga frekvenserna samt de tidigare tillkommande 5 MHz. Detta tillvägagångssätt har tidigare använts 
i Förstudierapport 700 MHz, PTS-ER-2015:10. 
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Under ovanstående förutsättningar kan den totala effekten av mobilt bredband 
i 2,3 GHz-bandet summeras till 4 831 511 537 kr. 

Ekonomisk effekt av 100 MHz i 
2,3 GHz-bandet används för mobilt 
bredband 

4 831 511 537 kr 

 

Nuvärdet av denna användning beräknas enligt tidigare formel och använder 
den av PTS satta WACC om 6,6 procent. Detta resulterar i att den ekonomiska 
effekten av mobilt bredband i 2,3 GHz-bandet under en 25 årsperiod 
summeras till totalt 62 246 811 947 kr. 

Ekonomisk effekt av 100 MHz i 
2,3 GHz-bandet används för mobilt 
bredband under 25 års tid 

62 246 811 947 kr 

 

Detta kan jämföras med den beräkning av alternativkostnad av 2,3 GHz-
bandet som gjordes i 2,3 GHz del 1. Genom att uppskatta vad en 
kapacitetsökning motsvarande 2,3 GHz-bandet skulle kosta om man istället 
förtätade befintliga nät i 1800 MHz, 2100 MHz och 2600 MHz, erhölls 
kostnaden 1,54 mdkr för 80 MHz. Detta är betydligt mindre än den 
ekonomiska effekten som skattas ovan. 

Diskrepansen beror till stor del på att den ekonomiska effekten tar med alla 
intäkter som mobiloperatörerna har, och urskiljer inte producentöverskott från 
kostnader, medan den tekniska alternativkostnaden endast tittar på kostnader 
för en alternativ lösning. 

Notera att detta endast är den ekonomiska effekten som beräknas, vilket inte 
reflekterar den totala samhällsekonomiska nyttan av användningen, som 
utvecklas senare i kapitel 3.2. 

3.1.2 Mobilt bredband i Göteborgsområdet 

För att kunna härleda detta till mobilt bredband i Göteborgsområdet används 
pris/MHzpop för att få ett relativt värde som går att skala ner till 2,3 GHz 
frekvenserna i Göteborgsområdet. Den ekonomiska effekten delas därför med 
befolkningsmängden i Sverige, och även med antal MHz tilldelade till mobilt 



Förstudie 2,3 GHz del 2 
Kompletterande analys inför tilldelning 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 23 
 

bredband under 3 GHz, totalt 590 MHz27. Detta ger ett värde på ekonomisk 
effekt per MHzpop, vilket blir 5,47 kr/MHzpop. 

Jämförelsetalet 5,47 kr/MHzpop används för att beräkna den ekonomiska 
effekten av att tilldela 2,3 GHz-bandet till mobilt bredband i 
Göteborgsområdet, genom att skala upp det med antal MHz och population (i 
Göteborgsområdet). Beräkningen ger ett värde där ytterligare 5 MHz till mobilt 
bredband i Göteborgsområdet ger en ekonomisk effekt om strax över 
27 mnkr. 

Ekonomisk effekt av mobilt bredband 32 240 455 197 kr 

Befolkning i Sverige 2016 9 995 153 personer 

Ekonomisk effekt/MHzpop 5,47 kr/MHzpop 

Befolkning Stor-GBG28 997 446 personer 

Ekonomisk effekt av ytterligare 5 MHz i 
2,3 GHz-bandet till mobilt bredband i 
Stor-GBG 

27 265 854 kr 

 

På samma sätt som tidigare summeras de marginella effekterna av samtliga 
5 MHz block, inklusive de effektbegränsade frekvenserna om 10 MHz högst 
upp i 2,3 GHz-bandet. Detta summeras till en total ekonomisk effekt om 
484 754 024 kr. 

Ekonomisk effekt av 100 MHz i 
2,3 GHz-bandet används för mobilt 
bredband i Stor-GBG (10 MHz 
effektbegränsade) 

484 754 024 kr 

 

För att beräkna nuvärdet används samma beräkning och ränta som tidigare i 
beräkningen av mobilt bredband för hela landet. Den totala ekonomiska 
effekten av mobilt bredband i 2,3 GHz-bandet i område Stor-Göteborg uppgår 
då till 9 892 922 106 kr. 

                                                 
27 Utdrag ur Fenix. Totalt allokerat till mobilt bredband under 3 GHz är 615 MHz. I beräkningen 
exkluderas 15 MHz TDD frekvenser i 2,1 GHz-bandet som är oanvända, samt frekvenser i 450 MHz-
bandet eftersom de använder annan teknik än de andra banden. 
28 ”Folkmängd i riket 31 december 2016”; statistik finns på www.scb.se/hitta-statistik/. Området Stor-
Göteborg används när det refereras till Göteborgsområdet eller Stor-GBG. 
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Ekonomisk effekt av 100 MHz 
används för mobilt bredband i 
2,3 GHz-bandet i Stor-GBG under 
25 års tid 

9 892 922 106 kr 

 

Den alternativa kostnaden av att förtäta befintliga nät i Göteborgsområdet 
skattades i 2,3 GHz del 1 till ca 247 mnkr. Återigen beror skillnaden i 
skattningarna på att de mäter olika saker, men är ändå relevanta att nämna. 

Notera att detta endast är den ekonomiska effekten som beräknas, vilket inte 
reflekterar den totala samhällsekonomiska nyttan av användningen, som 
utvecklas senare i kapitel 3.2. 

3.1.3 Onsala Rymdobservatorium 

Onsala är inte ett vinstdrivande företag, vilket innebär en viss skillnad i vilka 
ekonomiska effekter som kan förväntas jämfört med mobilt bredband. Intäkter 
och kostnader kan beräknas utifrån årsredovisningar etc., och troligtvis är 
intäkterna ungefär lika med kostnaderna, eftersom målet i första hand inte är 
att rymdobservatoriet ska gå med vinst. 

Onsala har flera olika forskningsområden inom rymdobservatoriet, vilket 
medför att all omsättning inte härrör från användningen av 2,2 GHz-bandet29. I 
årsredovisningen för Onsala är det redovisat hur många dagar anläggningarna 
har använts, vilket kan användas som en proxy för att skala ner intäkterna till 
det specifika fallet med geodetisk VLBI. 

Uppdelningen är mellan de fyra olika anläggningarna: 20m teleskopet, 25m 
teleskopet, LOFAR och APEX. För geodetisk VLBI används 20m teleskopet, 
som också används för andra saker, såsom astronomisk VLBI och s.k. ”single-
dish” astronomi. De senaste åren (2011-2015) har det varje år genomförts runt 
40 dagars geodetisk VLBI, som schemaläggs av International VLBI Service for 
Astronomy and Geodesy (IVS)30. Därmed är det inte möjligt för Onsala att 

                                                 
29 Notera att Onsala lyssnar I frekvensbandet 2200–2290,vilekt har nämnts tidigare. Därför benämns 
detta som 2,2 GHz-bandet. 
30 Report on the activities at Onsala Space Observatory during 2011. Dnr RR 2012/27 
Report on the activities in 2012 Onsala Space Observatory, the Swedish National Facility for Radio 
Astronomy. Dnr RR 2013/10 – 4.7. Report on the activities in 2013 Onsala Space Observatory, the 
Swedish National Facility for Radio Astronomy, Dnr: RoG 2014-0023-4.7. Report on the activities in 
2014 Onsala Space Observatory, the Swedish National Facility for Radio Astronomy, Dnr: RoG 2015-
0007-4.7. Report on the activities in 2015 Onsala Space Observatory, the Swedish National Facility for 
Radio Astronomy, Dnr: RoG 2016-0026-4.7  
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ensidigt påverka nyttjandegraden av geodetisk VLBI, eftersom det är en teknik 
som kräver samtidighet med flera teleskop runtom i världen. 

Den ekonomiska effekten av Onsalas verksamhet i 2,2 GHz-bandet kan skattas 
genom att skala ner intäkterna med antal dagar som geodetisk VLBI används. 
Exempelvis genomfördes 42 dagars VLBI år 2013. Detta skalas först ner med 
hur många dagar 20m teleskopet totalt användes; 90 dagar med ”single-dish” 
astronomi och 14 dagar med astronomisk VLBI. Detta ger en procentandel om 
28 procent. Denna procentandel multipliceras sedan med procentandelen som 
20m teleskopet används gentemot hur många dagar någonting i anläggningen 

används, i detta fall  = 58 %. 

Dessa beräkningar inkluderar inte LOFAR-stationen, eftersom den är konstant 
operationell och inte kräver samma manuella hantering som de andra 
användningarna. Detta kan leda till att den ekonomiska effekten av 2,3 GHz-
bandet överskattas. Å andra sidan hade LOFAR intäkter i form av 
projektmedel mellan 2008-2011, vilket gör att de ordinarie medlen från 
Vetenskapsrådet (VR) och Chalmers användes i mindre utsträckning till 
LOFAR. 
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För beräkning av Onsalas ekonomiska effekt används de senaste 10 årens 
intäkter i likhet med beräkningen för mobilt bredband.31 Totala intäkter och 
trender visas nedan i Figur 6. 

 

Figur 6. Intäkter nerskalade till 2,2 GHz-bandet Onsala 

De ökade intäkterna från år 2014 beror på projektmedel för att bygga nya 
tvillingteleskop, två stycken parabolantenner på 13,2 m i diameter. 
Projektmedel som beviljas för specifika tidsperioder påverkar trendlinjerna på 
olika sätt vilket gör att det uppskattade värdet blir över 22 mnkr per år, vilket 
är betydligt högre än vad det någonsin varit de senaste åren32. För att de 
kraftiga fluktuationerna inte ska snedvrida värdet exkluderas i ett första steg 
projektmedlen för åren 2014-2018, vilket visas i Figur 7. 

                                                 
31 Rapporterna 2011-2015 var enhetligt rapporterade, medan resterande inte var det. Antalet dagar 
teleskopet användes under 2007-2010 fanns inte, och därför användes medelvärdet av de senare åren som 
användningsgrad. 
32 Detta är visserligen även sant för mobilt bredband, men i det fallet är det en uppåtgående trend som, i 
motsats till Onsalas nettoomsättning, skulle vara orimlig att avvika ifrån. 
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Figur 7. Intäkter och trender Onsala 2,2 GHz-bandet exkl. 
projektmedel 

På detta vis är det lättare att se en trend i att medelstilldelningen ökar för varje 
år, förutom åren efter att projektmedlen tilldelades 2014. Medelvärdet av 
trenderna ger i detta fall ett ekonomiskt värde om 9 855 661 kr. 

Därmed erhålls ett värde av trenderna för tilldelade medel från VR och 
Chalmers som används i de fortsatta beräkningarna. Projektpengarna för 2014-
2018 om 49 370 000 sprids sen ut över de beviljade fem åren, och adderas till 
det uppskattade medelvärdet, vilket resulterar i ett ekonomiskt värde om 
19 729 660 kr. Enligt Onsala kommer medel att sökas för att hålla teleskopet 
igång dygnet runt. Därmed räknar man med att få in motsvarande medel även i 
framtiden i form av projektmedel. 

De nya 13,2 m teleskopen som projektmedlen beviljades för invigdes officiellt 
den 18 maj 2017 och ingår i nätverket VGOS (VLBI Global Observing 
System) tillsammans med andra teleskop i Tyskland, USA, Spanien, Azorerna 
och Svalbard.33 

Ekonomisk effekt av Onsalas 
verksamhet i 2,2 GHz-bandet 

19 729 660 kr 

 

                                                 
33 http://www.chalmers.se/sv/forskningsinfrastruktur/oso/nyheter/Sidor/Onsalas-nya-tvillingteleskop-
invigs-den-18-maj-2017.aspx 
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För beräkning av nuvärdet av Onsalas ekonomiska effekt används samma 
formel som tidigare, men en diskonteringsränta på 3,5 procent eftersom 
Onsalas verksamhet är en kollektiv nyttighet och då borde samma 
diskonteringsränta som vid samhällsekonomiska nyttoanalyser användas. Som 
känslighetsanalys beräknas även nuvärdet med en diskonteringsränta med 
± 0,5 procentenheter. Beräkningarna visar att Onsalas nuvärde av den 
ekonomiska effekten under 25 års tid är 382 598 479 kr. 

Ekonomisk effekt av Onsalas 
verksamhet i 2,3 GHz-bandet under 
25 års tid med diskonteringsräntan: 

 

3,0 % 406 439 721 kr 

3,5 % 382 598 479 kr 

4,0 % 360 895 613 kr 

 

Notera att detta är den ekonomiska effekten som beräknas, vilket inte 
reflekterar den totala samhällsekonomiska effekten av användningen, som 
utvecklas senare i kapitel 3.2. 

3.1.4 Trådlösa kameror och videolänkar 

Trådlösa kameror och videolänkar opereras av privata företag. Företag som 
använder frekvenserna (i t.ex. 2,3 GHz bandet) för trådlösa kameror är därmed 
producenter i likhet med de som använder frekvenser för mobilt bredband.  

De två största aktörerna inom området i Sverige är NEP Sweden AB (NEP) 
och HD Resources. Dessa företag säljer sina tjänster till programbolag34 och 
produktionsbolag3536. Produktionsbolagen kan i sin tur sälja sin produktioner till 
programbolagen. Programbolagen har en affärsrelation med TV-leverantörer37, 
för att distribuera innehållet, vilka har en avtalsrelation med slutkunden.  

Det som aktörer som NEP och HD Resources producerar med frekvenserna 
som insatsvara är således slutligen det som konsumenterna betalar för, d.v.s. 
sändningar från olika sportevenemang, konserter, tävlingar eller annat i senare 
led. Dessa kan komma konsumenterna till del genom linjära tv-sändningar som 
tillhandahålls i kabel-tv-nät, marknät, satellit eller i bredbandsnät eller genom 

                                                 
34 T.ex. SVT eller TV4 
35 T.ex. Baluba och Mastiff 
36 http://www.hdresources.se/index.php/clients/  
37 T.ex. ComHem eller Telia 
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olika streamingtjänster via internet över fast- eller mobilnät. Om innehållet 
tillhandahålls via internet finns inga mellanhänder i form av TV-leverantörer. 

Den ekonomiska effekten av verksamheten är resultatet av priset och hur 
mycket av tjänsten konsumenterna betalar för. I vår analys ser vi 
konsumenterna som de program- och produktionsbolag som köper NEP:s och 
HD Resources tjänster. Detta innebär att vi inte inkluderar intäkter högre upp i 
värdekedjan i producenternas ekonomiska effekt.38 

Enligt de senaste årens årsredovisningar har NEP och HD Resources en 
gemensam omsättning om ca 400 mnkr. Figur 8 nedan visar de senaste årens 
totala nettoomsättning för de båda företagen med trendlinjer för olika 
årsintervaller. Omsättningen för NEP och HD Resources gick kraftigt uppåt i 
början av perioden, men ligger senare kring 400 mnkr per år. 

Medelvärdet av trenderna ger ett värde om 497 280 928 kr. Troligtvis kan inte 
samtliga intäkter från båda företagen härledas till endast intäkter för trådlösa 
kameror och videolänkar, men eftersom det inte går att uttyda några nyckeltal 
från årsredovisningarna inkluderas hela värdet i beräkningen, vilket kan 
medföra att skattningen av trådlösa kameror och videolänkar blir hög. Dock är 
det troligt att frekvenserna används tillfälligt av flera aktörer som inte är med i 
dessa beräkningar, vilket medför en underskattning av värdet.  

För att skala detta till relevant frekvensområde divideras den ekonomiska 
effekten med total mängd spektrum för användningen under 3 GHz, totalt 
                                                 
38 Däremot kommer slutkonsumenternas nytta ingå i analysen av konsumentöverskottet, eftersom detta 
även inkluderar vissa samhällseffekter. 
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280 MHz, i likhet med de tidigare beräkningarna för mobilt bredband. En stor 
skillnad jämfört med tidigare beräkningar är att trådlösa kameror och mobila 
videolänkar idag använder frekvenserna i 2,3 GHz-bandet, vilket innebär att 
om frekvenser ska fråntas användningen kommer den marginella effekten av 
frekvenserna istället att öka, eftersom det finns färre. 

Som jämförelsetal kan nämnas att den ekonomiska effekten av trådlösa 
kameror och videolänkar är enligt dessa beräkningar 0,18 kr/MHzpop (vilket 
kan jämföras med ca 5,5 för mobilt bredband, se avsnitt 3.1.1).39 

Ekonomisk effekt 497 280 928 kr 

Befolkning i Sverige 2016 9 995 153 personer 

Antal MHz trådlösa kameror och mobila 
videolänkar mellan 1–3 GHz 

280 MHz 

Ekonomisk effekt/MHzpop 0,18 kr/MHzpop 

Ekonomisk effekt av minskning med 
5 MHz i 2,3 GHz-bandet 

8 895 902 kr 

Ekonomisk effekt av 100 MHz i 
2,3 GHz-bandet för trådlösa kameror och 
mobila videolänkar 

217 750 386 kr 

 

Användningen beräknas här totalt på 100 MHz, eftersom dessa 100 MHz i 
dagsläget används för trådlösa kameror och mobila videolänkar. 

Beräkningen av nuvärdet av den ekonomiska effekten av trådlösa kameror och 
mobila videolänkar använder samma formel som övriga nuvärdesberäkningar. 
Som diskonteringsränta används samma som för mobilt bredband, eftersom 
detta i huvudsak inte är en kollektiv nyttighet. Eftersom trådlösa kameror och 
mobila videolänkar idag använder frekvenserna i bandet räknar vi, till skillnad 
mot mobilt bredband, med en ökande marginal ekonomisk effekt för varje 
5MHz som fråntas användningen, då frekvenserna blir färre. Beräkningen av 

                                                 
39 Detta jämförelsetal kan ifrågasättas, eftersom frekvenserna inte hela tiden används för trådlösa kameror 
och mobila videolänkar. De tillfällen som bandet används helt ut är vid större evenemang då flera företag 
behöver tillfälliga tillstånd för mobila videolänkar. Därmed visar inte jämförelsetalet kr/MHzpop den 
ekonomiska effekten relaterat till hur mycket av frekvenserna som används aktivt, utan snarare relaterat 
till hur mycket som har allokerats för användningen. Detta är förvisso sant även för mobilt bredband, 
men på grund av att man bygger nät för mobilt bredband och dess konstanta användning, utnyttjas 
frekvenserna troligtvis mer i relation till hur mycket som är allokerat jämfört med trådlösa kameror och 
mobila videolänkar. 
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nuvärdet för den ekonomiska effekten av trådlösa kameror och mobila 
videolänkar blir därmed 4 677 795 692 kr. 

Ekonomisk effekt av 100 MHz i 
2,3 GHz-bandet för trådlösa kameror och 
mobila videolänkar under 25 år 

4 677 795 692  kr 

 

Notera att detta är den ekonomiska effekten som beräknas, vilket inte 
reflekterar den totala samhällsekonomiska effekten av användningen, som 
utvecklas senare i kapitel 3.2. 

3.1.5 Vissa radioanvändningar undantagna från tillståndsplikt 

Undantag från tillståndsplikt kan vara ett sätt att göra spektrum tillgängligt för 
många olika användningar. 2,3 GHz-bandet är harmoniserat för mobilt 
bredband, och om delar av frekvensbandet skull undantas från tillståndsplikt är 
den troliga användningen mobilt bredband med lägre effekt, exempelvis för 
inomhusanvändning. 

För att kunna erhålla ett värde på att undanta frekvenser från tillståndsplikt 
relateras detta till ett mycket lyckat40 undantag, wifi. Detta görs för att förstå 
proportionerna av vad det innebär att undanta frekvenserna och vilka värden 
som associeras med sannolikheten för ett lika lyckat undantag som wifi.41 

På uppdrag av PTS genomfördes en konsultstudie under 2016 som tittade på 
de ekonomiska effekterna av vissa användningar i Sverige, varav wifi var en av 
dem. Den ekonomiska effekten av wifi uppskattades till 10 983 000 000 kr42 år 
2014. 

För att skala ner detta till frekvenserna i 2,3 GHz använder vi, precis som 
tidigare den totala mängden frekvenser, vilket för wifi blir 83,5 MHz i 
2,4 GHz-bandet. Wifi har även 455 MHz i banden 5150–5350 MHz och 5470–
5725 MHz, men dessa inkluderas inte de tillfördes senare i och med 
standarderna 802.11n/ac, år 2009 respektive år 2013.43 Produkter som 
använder frekvenser i 5 GHz-bandet kom därför senare och uppskattningen av 
värdet för år 2014 kan antas till största del baseras på produkter och tjänster 
                                                 
40 Med lyckat menas att frekvenserna har hög användningsgrad och genererar stora värden, antingen 
ekonomiskt eller i form av annan nytta. 
41 Därmed menar inte PTS att frekvenser som eventuellt undantas från tillståndsplikt i 2,3 GHz-bandet 
skulle användas för wifi, utan beräkningen är endast för att relatera tillståndformen ”undantag från 
tillståndsplikt” med ett ekonomiskt värde. 
42 “Ekonomisk effekt av utnyttjande av spektrum”, A-focus på uppdrag av PTS. Stockholm, mars 2016. 
43 http://ieee802.org/ 
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inom 2,4 GHz-bandet. Men för att minska risken att överskatta värdet antas att 
80 procent av värdet härrör från 2,4 GHz. Värdet av wifi genom antalet 
frekvenser i 2,4 GHz, inklusive värdesänkning för 5 GHz-bandet, ger ett värde 
om ekonomisk effekt/MHzpop om 105 226 347 kr. 

Den ekonomiska effekten av att undanta 5 MHz från tillståndsplikt i bandet 
kan därmed värderas till 526 131 736 kr. 

En central fråga är dock sannolikheten att undantag i 2,3 GHz-bandet kan 
åstadkomma liknande ekonomiska effekt som wifi ens på sikt. Framgången för 
wifi beror till stor del på skaleffekter av harmoniseringen av bandet. 
Frekvenserna är undantagna i stora delar av världen och därmed kan 
utrustningen tillverkas för att användas nästintill överallt, vilket skapar en stor 
marknad. Dessa skaleffekter gör att den ekonomiska effekten av bandet blir 
större. 

Förutsättningarna för 2,3 GHz-bandet är annorlunda, eftersom frekvenserna är 
allokerade för mobilt bredband. Att införa undantag från tillståndsplikt i delar 
av bandet skulle medföra att frekvenserna kan användas av alla, inom samma 
tekniska ramar som för mobilt bredband men med begränsad effekt. 
Användningsområde skulle därmed kunna vara inomhusnät för mobilt 
bredband eller industriautomation. 

Det finns redan utrustning med stöd för 2,3 GHz-bandet, vilket ökar 
sannolikheten att undantagna frekvenser i bandet skulle användas. Dock kan 
det ifrågasättas om det är effektivt att undanta frekvenser som skulle kunna 
användas för att bygga utomhusnät. 

Vår skattning av den ekonomiska effekten av radioanvändningar undantagna 
från tillståndsplikt beror därmed på sannolikheten att frekvenserna uppnår 
samma värde som wifi. För att underlätta jämförelse av ekonomisk effekt 
mellan användningarna visar  
Tabell 1 nedan den beräknade ekonomiska effekten av ytterligare 5 MHz. 
 
Tabell 1. Sannolikhet och värde av wifi 

Sannolikhet att 5 MHz 
uppnår värdet av wifi Ekonomisk effekt 

50 % 263 065 868 kr 

40 % 210 452 695 kr 

30 % 157 839 521 kr 
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20 % 105 226 347 kr 

10 % 52 613 174 kr 

 

I de fortsatta beräkningarna används en sannolikhet om 25 procent att ett 
undantag uppnår samma värde som wifi. Detta borde anses som en relativt hög 
sannolikhet utifrån de förutsättningar som finns för undantag i 2,3 GHz-
bandet jämfört med wifi. Utifrån samma nuvärdesberäkning som tidigare med 
samma diskonteringsränta som för mobilt bredband, 6,6 procent, resulterar 
detta i ett värde för vissa radioanvändningar undantagna från tillståndsplikt i 
bandet om 27 246 578 527 kr. 

Ekonomisk effekt av 100 MHz i 
2,3 GHz-bandet för undantag under 25 
år beroende på sannolikhet av lyckat 
undantag: 

 

 25 % 27 246 578 527 kr 

 -5 procentenheter 22 349 329 668 kr 

 +5 procentenheter 33 523 994 501 kr 

 
 
Notera att detta är den ekonomiska effekten som beräknas, vilket inte 
reflekterar den totala samhällsekonomiska effekten av användningen, som 
utvecklas senare i kapitel 3.2. 
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3.2 Konsumentöverskott och externaliteter 
Konsumentöverskottet (område a i Figur 2) är skillnaden mellan vad 
konsumenterna är villiga att betala för en produkt och vad de faktiskt betalar. 
Data om betalningsvilja i Sverige för de olika användningarna finns inte 
tillgängligt idag, och därför kan inte värde för konsumentöverskott och olika 
externaliteter skattas. Däremot undersöks de olika användningsområdena med 
avseende på möjliga externaliteter och diskussioner kring konsumentöverskott 
genom att använda tillgänglig, relaterad statistik. 

3.2.1 Mobilt bredband 

Det finns flera sätt att prisdiskriminera mellan konsumenter på marknaden för 
mobila tal- och datatjänster genom att erbjuda olika storlekar på datapaket, 
olika priser för studenter, pensionärer, paketpriser på flera tjänster etc.44, vilket 
gör att producenterna kan få ut mer av betalningsviljan för de olika 
konsumentgrupperna. 

En studie som modellerar betalningsviljan för mobilt bredband utifrån 
sociodemografiska variabler i USA, får fram en fördelningsfunktion enligt 
Figur 9.45 Fördelningen kan antas vara relativt lik den i Sverige, men på grund 
av skillnader både i geografi och tid (studien är från 2003), är det för stora 
osäkerheter för att utifrån dessa studier skatta ett värde för betalningsviljan i 
Sverige idag. 

Generellt kan sägas att efterfrågan på mobilt bredband, vilket påverkar 
konsumentöverskottet eftersom efterfrågakurvan förskjuts utåt, har sett en 

                                                 
44 Ibid 
45 Rappoport, Taylor och Alleman, ”WTP Analysis of Mobile Internet Demand”. I Cooper, Madden 
(red.) Frontiers of Broadband, Electronic and Mobile Commerce. Contributions to Economics. Physica, 
Heidelberg. DOI: 10.1007/978-3-7908-2676-0_11 

Figur 9. Kumulativ fördelningsfunktion över betalningsviljan för 
mobilt bredband 
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nästan exponentiell ökning sedan den ovan nämnda studien genomfördes för 
mer än 15 år sedan, se Figur 10. Därmed har det skett omfattande förändringar 
i efterfrågan. Under denna tid har även utbudet ökat eftersom fler 
frekvensband har tillgängliggjorts för mobilt bredband. 

 

Figur 10. Utveckling av efterfrågan på mobilabonnemang och 
trafik 

Således är efterfrågan på mobilt bredband stor och såsom trenden ser ut 
kommer efterfrågan på mobila tjänster fortsätta att öka. 

Värt att nämna i sammanhanget är även en studie av Loetscher och Marx som 
visar att konsumentöverskottet är lite större än vinsten av att använda 
spektrumet till mobilt bredband under vissa förutsättningar. 46 Deras studie 
utgår ifrån att det finns viss konkurrens på marknaden och de visar teoretiskt 
hur detta medför att vinsten är ungefär lika med auktionsintäkten för 
spektrumet, och att konsumentöverskottet är ungefär lika stort 

Som jämförelse kan nämnas att auktionen i 2,6 GHz-bandet år 2008 slutade på 
ca 11 mnkr per MHz. Direkt applicerat på 2,3 GHz-bandet skulle 
konsumentöverskottet vara 1,1 mdkr, vilket kan ses som ett minsta värde, 
eftersom auktionen för 2,6 GHz-bandet genomfördes för över 10 år sedan och 
tillståndstiden var på 15 år. 

                                                 
46 Loetscher, S., Marx, L. (2014) A Tractable Oligopoly Model for Analyzing and Evaluating (Re)-
Assignments of Spectrum Licenses, Review of Industrial Organization, Springer; The Industrial Organization 
Society, vol. 45(3), pages 245-273, November. 
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Utöver det konsumentöverskott som mobilt bredband medför, tillkommer 
även en del andra positiva externaliteter som en förlängning av att människor 
använder tjänsterna. Nedan listas några av de externaliteter som ger stora 
positiva effekter, utan att vara uttömmande. 

 Over the top (OTT) tjänster 
 Minskar arbetslösheten 
 Demokrati och inflytande 
 Samhällstjänster och information 
 Kulturella aspekter 
 Sociala aspekter 

Over the top-tjänster påverkar inte användarens abonnemang för mobilt 
bredband (förutom att det kan behövas ett med större kapacitet), och 
användaren behöver inte använda OTT-tjänster, men användarens 
abonnemang för mobilt bredband ger tillgång till dessa tjänster även mobilt. 
Exempelvis är strömmad media (s.k. streamingtjänster) såsom Netflix och 
Spotify, tjänster som konsumenter som har ett mobilt bredbandsabonnemang 
kan utnyttja utan att vara uppkopplad mot wifi.47 

För att få en uppfattning av omsättningen av appar spenderade konsumenter 
över US $86 mdkr på appar under 201748, vilket motsvarar ungefär 731 mdkr. 
Konsumenters omsättning på appar har ökat med 105 procent sedan 2015, till 
stor del på grund av Kina, där omsättningen av appar ökade med 270 procent 
från 2015 till 2017.49 

Tillgång till bra mobilt bredband kan även minska arbetslösheten, eftersom bra 
datakommunikationer ökar möjligheterna att fysiskt arbeta vart som helst, 
starta företag och ändå finnas tillgänglig för konsumenter via internet. Därmed 
behöver inte företag och anställda idag nödvändigtvis vara fysiskt nära dess 
konsumenter respektive arbetsgivare, utan med dagens möjligheter till direkt 
kontakt kan det vara viktigare att ha en bra uppkoppling än var man är 
lokaliserad fysiskt. Flertalet studier har hittat ett negativt samband mellan 

                                                 
47 Tvärtom ger även wifi tillgång till dessa tjänster om man är uppkopplad mot ett wifi-nätverk. 
48 App Annie ”2017 Retrospective: A Monumental Year for the App Economy”. 2018-01-17. 
49 Ibid. 
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utbyggnad av mobilt bredband och arbetslöshet, se exempelvis 
sammanställningar från ITU50 och Världsbanken51. 

Zaber, Bohlin och Lindmark visar på ett samband mellan snabbt och stabilt 
mobilt bredband och samhälleligt deltagande. Exempelvis är valdeltagandet 
högre i regioner som har bättre uppkoppling.52 

Mobilt bredband kan även ge tillgång till olika evenemang som sänds direkt, 
oavsett var man befinner sig.53 Detta gäller såklart för konserter, teater, 
sportevenemang, såväl som för politiska debatter eller demokratiska möten och 
demonstrationer. 

Mobilt bredband kan även medföra negativa externaliteter som kan innebära 
samhälleliga kostnader, exempelvis; 

 Utsläpp vid produktion av utrustning 
 Förbrukning av mobiltelefoner och annan utrustning 
 Digitalt utanförskap 

Produktionen av mobiltelefoner, tillbehör och annan utrustning för mobila 
nätverk medför, som de flesta produktioner, föroreningar. Den snabba 
teknologiska utvecklingen gör att konsumenterna efterfrågar nya telefoner och 
tillverkarna producerar hela tiden nya modeller. 

Utrustningstillverkarna är medvetna om problemen och att deras arbete med 
miljöfrågor i produktionen också kan påverka konsumenters köpbeteende. 
Forskning om företags samhällsansvar (Corporate Social Responsibility (CSR)) 
inom fem stora mobiltelefontillverkare visar att samtliga prioriterar miljöfrågor, 
vilket kan bero på den medvetenhet som finns kring växthusgaser, 
klimatförändringar och miljöförstöring.54 

Rapporten ”Guide to Greener Electronics” som publiceras av Greenpeace, 
visar på att produktionen av mobiltelefoner och elektronisk utrustning medför 

                                                 
50 ITU (2012) Impact of Broadband on the Economy: Research to Date and Policy Issues. 
51 Minges, Michael, (2015), Exploring the Relationship between Broadband and Economic Growth, 
Background paper prepared for the World Development Report 2016: Digital Dividends, Januari. 
52 Zaber, Moinul and Bohlin, Erik and Lindmark, Sven, What is the Impact of Broadband Bandwidth 
Variability on Quality of Life?: Lessons from Sweden (March 30, 2017). Tillgänglig på SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=2943723 
53 Så länge uppkopplingens hastighet är tillräcklig. 
54 Atlason, Reynir & Mach, Pascal & Gerstlberger, Wolfgang. (2016). Corporate social responsibility 
within the smartphone industry.  
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stor påverkan på miljön, bland annat på grund av de ädelmetaller som används 
och den stora energin som går åt för produktionen. 

Digitalt utanförskap skapas när människor, medvetet eller omedvetet, inte har 
tillgång till internet, samtidigt som samhället anpassar sig till en digital 
omställning. Människorna som inte har tillgång till internet missar därmed att 
dra nytta av viktiga samhällsfunktioner. Idag är det ca 400 000 i Sverige som 
lever i digitalt utanförskap.55 

Således medför användandet av mobilt bredband såväl konsumentöverskott 
som positiva och negativa externaliteter. Konsumentöverskottet och de 
positiva externaliteterna är dock i dagsläget mycket större än de negativa 
externaliteterna. Utifrån denna information om konsumentöverskott och 
externaliteter för mobilt bredband innehåller följande avsnitt bedömningar och 
diskussioner kring om respektive värden rimligen bör vara större eller mindre 
än för mobilt bredband. 

 

  

                                                 
55 https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2018/var-femte-aldre-stang-ute-ur-det-digitala-
samhallet/; Hämtat 2018-03-01 
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3.2.2 Onsala Rymdobservatorium 

Konsumentöverskottet, d.v.s. konsumenternas privata betalningsvilja för 
Onsalas verksamhet i 2,2 GHz-bandet är mycket svåruppskattat, de flesta 
konsumenterna är nog inte medvetna om de använder några av de tjänster eller 
den information som Onsalas verksamhet möjliggör. 

Som icke-vinstdrivande organisation tillhandahåller Onsala tjänster och 
information till konsumenter som de inte behöver direkt betala för56, därmed 
borde konsumentöverskottet vara relativt stort. 

Intressant i sammanhanget kan vara att utforska Sveriges rangordning som 
kunskapsnation och i forskningssammanhang, eftersom detta har ett värde i att 
attrahera kunskap och forskare och bidrar indirekt till bland annat BNP och 
spridning av kunskap. Sverige ligger högt både på andelen forskare per anställd, 
och utgifter för forskning i relation till BNP, se Figur 11 nedan från OECD.57 

Figur 11. Andel forskare och utgifter inom forskning och 
utveckling i relation till BNP (Källa OECD) 

 

                                                 
56 Konsumenter betalar indirekt för Onsalas verksamhet via skatt. 
57 OECD (2017), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017: The digital transformation, OECD 
Publishing, Paris. 



Förstudie 2,3 GHz del 2 
Kompletterande analys inför tilldelning 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 40 
 

Även i olika rangordningar som har försökt göras internationellt ligger Sverige 
högt upp. Företaget SCImago har en enkel rangordning av världens länder i 
hur framgångsrika de är forskningsmässigt genom antal publicerade artiklar i 
ett urval av vetenskapliga tidskrifter.58 Sett till alla forskningsämnen hamnar 
Sverige på plats 18. För undergruppen ”Jorden och planeter” hamnar Sverige 
på plats 17 och inom ”Fysik och astronomi” på plats 19. Denna rangordning 
utgår dessutom från absoluta tal, och Sverige skulle därmed hamna ännu högre 
upp om relativa tal som tar hänsyn till landets storlek skulle användas. 

Onsala är även starkt knutet till internationella samarbeten där man mäter 
samma sak på flera platser samtidigt och även under lång tid. Som exempel har 
mätningar gjorts mellan radioteleskop i Onsala och i Westford i USA under 
mer än 25 år, vilka har visat hur de eurasiska och nordamerikanska tektoniska 
plattorna rör sig gentemot varandra årligen.59 

Onsala är delaktiga i det internationella nätverket International VLBI Service 
for Geodesy & Astronomy60 tillsammans med 32 andra observationsplatser, 
enligt Figur 12 nedan från IVS hemsida61. 

                                                 
58 SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank. Nerladdad 20 februari 2017, från 
http://www.scimagojr.com 
59 https://www.chalmers.se/sv/forskningsinfrastruktur/oso/om-
oss/forskningsutrustning/Sidor/Geovetenskap.aspx; Hämtat 2018-02-28  
60 https://ivscc.gsfc.nasa.gov/index.html; Hämtat 2018-02-28 
61 https://ivscc.gsfc.nasa.gov/stations/ns-map.html; Hämtat 2018-02-28 
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Onsalas VLBI verksamhet är därmed ett inslag i ett större sammanhang, där 
inte endast Sveriges befolkning har nytta av observationerna. Onsalas nya 
tvillingteleskop möjliggör dessutom ännu effektivare observationer eftersom 
bilderna kan få högre upplösning och observationerna kan göras dygnet runt. 

Utöver detta finns det politiska mål inom forskningspolitiken. Enligt 
regeringen är mål för forskning följande; 

”Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer 
och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre utbildning 
och innovation leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets 
konkurrenskraft och svarar mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i 
Sverige och globalt.”62 

Politiskt är forskning ett viktigt område, och det poängteras att Sverige ska vara 
en ledande kunskapsnation och även ett av de främsta innovationsländerna. De 

                                                 
62 Mål för högskola och forskning, 2017-05-17, http://www.regeringen.se/regeringens-politik/hogskola-
och-forskning/mal-for-hogskola-och-forskning/, Hämtat 2018-03-01 

Figur 12. Observationsplatser IVS (Källa IVS) 
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politiska målen inkluderar även effekter av att framsteg inom forskningen som 
spiller över på näringslivet och samhällets utveckling och välfärd. 

Med tanke på Onsalas bidrag till olika tjänster, forskning, internationella 
samarbeten och inte minst regeringens politiska mål, görs bedömningen att: 

Konsumentöverskottet och externaliteterna som 
Onsalas verksamhet medför i 2,2 GHz-bandet är minst 
lika stort som för mobilt bredband i Göteborgsområdet 
i 2,3 GHz-bandet. 

3.2.3 Trådlösa kameror och videolänkar 

För trådlösa kameror och mobila videolänkar har PTS inte heller tillgång till 
relevant statistik på vad konsumenter är beredda att betala för tjänsterna de 
tillhandahåller.  

Jämfört med mobilt bredband kan konsumentöverskottet för trådlösa kameror 
och mobila videolänkar antas vara mindre eftersom konsumenterna till största 
del inte betalar direkt för de tjänster som användningen ger. Kunderna betalar 
däremot för det på slutkundsmarknaden, medan det, till skillnad mot mobilt 
bredband, kan finnas flera grossistled där innehåll filmas, produceras eller på 
annat sätt säljs vidare till kanalerna som sedan säljer till slutkunderna. 

Konsumentöverskottet antas vara mindre än för mobilt bredband eftersom 
marknaden är betydligt mindre, vilket reflekteras av den mindre ekonomiska 
effekten av användningen. Det är dock inte nödvändigtvis så att 
konsumentöverskottet är mindre bara för att den ekonomiska effekten är 
mindre, eftersom det är lutningen på efterfrågan som till stor del avgör hur 
stort konsumentöverskottet blir. Dock ger det en indikation på 
storleksordningen på marknaden och hur stort ett möjligt konsumentöverskott 
kan vara. 

Det är därför mycket svårt att dra några generella slutsatser om 
konsumentöverskottet för trådlösa kameror och mobila videolänkar är mindre, 
större, eller lika stort som för mobilt bredband. 

Tittar man närmare på externaliteter som uppstår som följd av användningen 
av trådlösa kameror och mobila videolänkar är det exempelvis tillgång till 
kulturella händelser, sportevent och liknande evenemang, vilka skapar 
kulturella kopplingar och samhörighet för olika grupper (ett lands befolkning, 
lokal tillhörighet, etc.). Detta bidrar också till medbestämmande och stärker 
demokratin eftersom det möjliggör att man även kan ta del av politiska 
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händelser. En uttömmande lista över alla externaliteter låter sig inte göras, men 
utifrån ovanstående kan det konstateras att det finns betydande värden av 
användningen som inte reflekteras i det beräknade ekonomiska värdet. 

Trots trådlösa kameror och mobila videolänkars bidrag till att ge tillgång till 
olika evenemang för konsumenter, kan det svårligen uppfattas som att det når 
upp till samma nivåer som för mobilt bredband. Således görs bedömningen att: 

Konsumentöverskottet och externaliteterna för trådlösa 
kameror och mobila videolänkar är som högst lika stort 
som för mobilt bredband. 

3.2.4 Undantag från tillståndsplikt 

Ett framgångsrikt undantag från tillståndsplikt för vissa radioanvändningar kan 
generera ett betydande konsumentöverskott när det skapas en stor marknad 
med många produkter. Återigen diskuteras detta i relation till wifi som ett 
mycket lyckat undantag från tillståndsplikt. 

Eftersom 2,3 GHz-bandet är harmoniserat för mobilt bredband skulle 
undantagna frekvenser användas för mobilt bredband, genom att exempelvis 
kunna sätta upp egna inomhusnät. Detta skulle kunna generera värde för 
konsumenter och även för de som sätter upp näten, och för de som 
tillhandahåller anslutningen till konsumenterna. 

Sett till wifi, så finns det en internationell harmonisering och frekvenserna är 
undantagna från tillståndsplikt i nästan hela världen. Som nämnt tidigare så 
finns det tydliga skaleffekter där en stor marknad genererar många producenter 
som konkurrerar med varandra och pressar priserna för konsumenterna. Hög 
konkurrens medför förutom pressade priser också ett högt 
konsumentöverskott. 

Därmed är det inte svårt att anta att ett lika framgångsrikt undantag som wifi 
ger ungefär ett lika stort konsumentöverskott som mobilt bredband. 
Sannolikheten att ett undantag i 2,3 GHz-bandet skulle bli lika framgångsrikt 
som wifi kan diskuteras i enlighet med skattningen av den ekonomiska effekten 
av undantag, och vad det i sådana fall skulle ha för effekter på 
konsumentöverskottet. 

Konsumentöverskottet av ett undantag från tillståndsplikt kan bli mycket stort, 
eftersom frekvenserna kan användas av alla så länge de tekniska standarderna 
följs. Detta medför att flera kan använda samma frekvenser, utan att förstöra 
någon annans användning. Ingen har därmed ensamrätten på frekvenserna. 
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Dock handlar sannolikheten av att ett undantag är lyckat till stor del om 
skaleffekter, att marknaden är så stor att det finns klara fördelar med att 
undanta frekvenserna. I dagsläget finns det som sagt utrustning, men att 
undanta frekvenser i 2,3 GHz-bandet skulle troligtvis bli mindre lyckat då det 
till stor del blir ett isolerat nationellt undantag. 

Externaliteter från wifi genererar, precis som konsumentöverskottet, betydande 
värden. Att exempelvis bygga offentliga wifi-nätverk och erbjuda dessa tjänster 
gratis kan göra att medborgare är informerade och aktivt kan delta i samhället. 
De externaliteter som wifi medför är nästintill oöverblickbara, eftersom det 
finns så mycket som möjliggörs och skapas över hela världen.  

Återigen finns det dock andra förutsättningar för att externaliteterna för 
undantag från tillståndsplikt i 2,3 GHz-bandet skulle omfattande i värde i 
jämförelse med wifi. På grund av låg sannolikhet att undantag i 2,3 GHz-
bandet i dagsläget blir lyckat eftersom detta skulle innebära ett nationellt 
undantag, gör PTS bedömningen att konsumentöverskottet och 
externaliteterna av att undanta frekvenser i 2,3 GHz-bandet är lägre än för 
mobilt bredband. 

Konsumentöverskottet och externaliteterna för att 
undanta frekvenser från tillståndsplikt i 2,3 GHz-bandet 
är troligtvis lägre än för mobilt bredband. 
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4 Diskussion 

4.1 Frekvensmässig fördelning 2,3 Hz-bandet 
Den beräknade ekonomiska effekten av de olika användningarna och av 
eventuellt undantag visar på att det skulle vara samhällsekonomiskt mest 
effektivt att tilldela bandet till mobilt bredband genom blocktillstånd. Den 
marginella ekonomiska effekten av de olika användningarna sammanfattas 
nedan i Figur 13. Observera att figuren blandar användningsområdena mobilt 
bredband (blocktillstånd), trådlösa kameror och mobila videolänkar (tillstånd 
för enskilda radiosändare) och tilldelningsformen undantag från tillståndsplikt. 

 

Figur 13. Ekonomisk marginaleffekt av olika användningar och 
tilldelningsformer 

Viktigt är att detta endast är den ekonomiska marginaleffekten av 
användningen/tilldelningsformen, d.v.s. vilket ytterligare ekonomiskt värde ett 
5 MHz block ger till användningen. Grafen ska tolkas så att mobilt bredband 
(blocktillstånd) tilldelas ”från vänster”, eftersom den marginella effekten av de 
första frekvenserna är störst, och sedan minskar den marginella effekten. Den 
ekonomiska marginaleffekten av att undanta frekvenser och av trådlösa 
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kameror och mobila videolänkar är högst längst till höger i grafen, för att visa 
på att de tilldelas därifrån. X-axeln består av 5 MHz block och inte av specifika 
frekvenser. 

Illustrationen visar att det finns skärningspunkter där exempelvis grafen för 
den ekonomiska marginaleffekten av mobilt bredband för blocktillstånd och 
undantag från tillståndsplikt korsar varandra. Frekvensmängden visar då vilken 
användning eller tilldelningsform som ger högst ekonomisk marginaleffekt. 

Med tanke på skärningspunkten för den ekonomiska effekten av mobilt 
bredband för blocktillstånd och undantag från tillståndsplikt indikerar detta i 
alla fall att de översta effektbegränsade 10 MHz kan ge högst marginell 
ekonomisk effekt om de undantas från tillståndsplikt. Att tänka på här är dock 
att undantag troligtvis är överskattat eftersom det är beräknat med 25 procents 
sannolikhet att det uppnår samma värde som wifi. 

4.1.1 Trådlösa kameror och mobila videolänkar 

Användningen trådlösa kameror och mobila videolänkar och 
tilldelningsformen undantag från tillståndsplikt börjar däremot från höger sida, 
så att dessa användningar/tilldelningsformer kan ställas mot att tilldela 
frekvenserna till mobilt bredband som blocktillstånd. Den ekonomiska 
effekten av trådlösa kameror och mobila videolänkar är betydligt lägre än den 
marginella ekonomiska effekten av mobilt bredband. 

Utifrån analysen av blocktillstånd för mobilt bredband och trådlösa kameror 
och mobila videolänkar skulle konsumentöverskottet och externaliteterna av 
den senare behöva uppgå värdemässigt till ca 3 mdkr mer än 
konsumentöverskottet och externaliteterna av mobilt bredband. Sannolikheten 
för att konsumentöverskottet och externaliteterna av trådlösa kameror och 
mobila videolänkar är så pass mycket större än för mobilt bredband ser inte 
PTS som sannolikt. Snarare är troligtvis konsumentöverskottet och 
externaliteterna av trådlösa kameror och mobila videolänkar mindre än för 
mobilt bredband tilldelat genom blocktillstånd. 

Därmed är blocktillstånd för mobilt bredband den användningen som 
sannolikt ger störst samhällsnytta på marginalen och även totalt, i jämförelse 
med att använda frekvenserna till trådlösa kameror och mobila videolänkar. 

Även om man tittar på effektiv frekvensanvändning så används idag 2,3 GHz-
bandet i begränsad del både geografiskt och tidsmässigt, exempelvis vid större 
evenemang. Trådlösa kameror och mobila videolänkar skulle därför med fördel 
kunna dela spektrum med andra användningar, så länge som det finns 
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lösningar. I jämförelse med mobilt bredband används frekvenserna i betydligt 
större utsträckning framförallt tidsmässigt där nätet är utbyggt. Även om 
2,3 GHz-bandet inte byggs ut i stora delar av landet är det en mer 
frekvenseffektivt att använda det till mobilt bredband än att blockera hela 
bandet för att inom en viss tid och på en viss plats använda frekvenserna. 

Det är därför samhällsekonomiskt effektivt att använda 2,3 GHz-bandet för 
mobilt bredband. 

Om hela bandet tilldelas till mobilt bredband skulle detta innebära att 
utrymmet för trådlösa kameror och mobila videolänkar minskar med totalt 
100 MHz. 2,3 GHz-bandet är idag nödvändigt för att lösa 
frekvensanvändningen för trådlösa kameror och mobila videolänkar vid större 
evenemang, och utan detta skulle det bli betydligt svårare. Därför är det 
nödvändigt, vilket 2,3 GHz del 1 konstaterar, att tills vidare tillåta trådlösa 
kameror och mobila videolänkar använda de översta 20 MHz, d.v.s. 2380–
2400 MHz tills en mer långsiktig lösning finns på plats. 

4.1.2 Undantag från tillståndsplikt 

Utifrån gjorda antaganden visar Figur 13 ovan att den ekonomiska 
marginaleffekten av att undanta frekvenser är högre än blocktillstånd för 
mobilt bredband i de frekvenserna som är effektbegränsade i 2,3 GHz-bandet. 
Observera att detta är under förutsättningarna att sannolikheten är 20 procent 
eller högre för att de undantagna frekvenserna har samma framgång som wifi. 

Det innebär givetvis komplikationer att generalisera från wifi-banden till andra 
band, eftersom exempelvis tekniska förutsättningar, internationell 
harmonisering, användning etc., har stor inverkan. Dock ger det en möjlighet 
att relatera ekonomiska värden av olika tilldelningsformer för att få en 
förståelse för hur sannolikheten av ett lyckat undantag påverkar det 
ekonomiska värdet. 

Av tidigare analys kan det konstateras att konsumentöverskott och 
externaliteter för undantag i 2,3 GHz-bandet troligtvis är lika med, eller större, 
än mobilt bredband tilldelat som blocktillstånd. Detta gäller givetvis under 
samma förutsättningar som tidigare, att frekvenserna används och att det finns 
en viss sannolikhet att det blir ett lyckat undantag. Men generellt sätt för 
lyckade undantag är att konsumentöverskottet och externaliteterna innebär 
minst lika stora värden som för mobilt bredband (blocktillstånd). 

Om man ser till effektiv frekvensanvändning så möjliggör undantag från 
tillståndsplikt att flera kan använda frekvenserna än vid tilldelning av 
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blocktillstånd, vilket kan leda till en effektiv frekvensanvändning. Eftersom 
bandet är harmoniserat för IMT kan möjliga användningsområden vara 
inomhusnät, exempelvis i gallerior, arenor, transportmedel etc. 

Att undanta frekvenser från tillståndsplikt innebär en begränsning till 
lågeffektsanvändning eller dylikt för att minska risken att de olika antennerna 
stör varandra. Detta skulle kunna vara mindre frekvenseffektivt om det finns 
begränsat med frekvenser för mobilt bredband och efterfrågan är stor. Här 
finns det en avvägning att göra om man till stor del ska lita på 
mobiloperatörerna att tillhandahålla mobil täckning, eller om man till större del 
ska ordna med gratis wifi eller motsvarande med massiv utrullning av 
småceller, exempelvis EUs initiativ Wifi4EU, som har en budget om 120 
miljoner euro med målsättningen att tillhandahålla gratis wifi i publika 
centrumområden i samtliga EUs städer63. 

Detta innebär att det kan vara samhällsekonomiskt effektivt att undanta 
frekvenser i 2,3 GHz-bandet. Dock ser PTS inte att förutsättningarna finns 
idag för att ett undantag skulle användas till den grad som behövs för att 
innebära tydliga större samhällsekonomiska värden jämfört med mobilt 
bredband. Det är idag för stora osäkerheter med att undanta frekvenser i 
bandet, och dessutom effektbegränsa frekvenser som troligtvis kan bidra till 
betydande samhällsnytta vid blocktilldelning för mobilt bredband. 

Däremot är som tidigare nämnts de översta 10 MHz effektbegränsade. Detta 
innebär att den troliga värdeminskning som en effektbegränsning innebär inte 
är nödvändig. Därför kan det vara rimligt att eventuellt undanta en del i den 
översta delen av bandet om det finns en marknad och en efterfrågan för ett 
undantag i 2,3 GHz-bandet. 

4.2 Mobilt bredband i Göteborgsområdet 
Analysen i 3.2.2 kommer fram till slutsatsen att konsumentöverskottet och 
externaliteterna av Onsalas användning i 2,3 GHz-bandet är minst lika stort 
som för mobilt bredband i Göteborgsområdet. Den ekonomiska effekten av 
Onsala är dock mycket lägre än för mobilt bredband i Göteborgsområdet 
(beräknat på tillståndstiden om 25 år), se Tabell 2 nedan; 

                                                 
63 Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1953. Se även https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans 



Förstudie 2,3 GHz del 2 
Kompletterande analys inför tilldelning 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 49 
 

Tabell 2. Ekonomisk effekt Stor-Göteborg 

Ekonomisk effekt av 100 MHz i 2,3 GHz-bandet 
i området Stor-Göteborg 

Mobilt bredband 9 892 922 106 kr 

Onsala 382 598 479 kr 
 

Den ekonomiska effekten av mobilt bredband över 25 års tid beräknas alltså 
vara i storleksordningen 25 gånger större än Onsala. Detta är inte orimligt 
eftersom Onsalas verksamhet främst inte är något som omsätter stora värden, 
utan tillför samhället stora värden genom forskning och nya upptäckter. Som 
tidigare nämnts kan Onsala på flera sätt leva upp till att vara en kollektiv 
nyttighet, som kännetecknas av att medföra stora värden för samhället. 
Konsumentöverskottet för en kollektiv nyttighet är exempelvis alla individers 
summerade betalningsvilja för tjänsten/varan, och eftersom de inte behöver 
betala något för den kollektiva nyttigheten64 blir konsumentöverskottet 
generellt sett mycket stort. 

För att det samhällsekonomiska värdet av Onsalas verksamhet ska vara högre 
än för mobilt bredband, skulle konsumentöverskott och externaliteter för 
Onsalas behöva vara värt ca 9,5 mdkr mer än värdet av den ekonomiska 
effekten. 

Med tanke på det som lyfts angående Onsalas verksamhet i analysdelen, 
angående internationella samarbeten, forskning och utveckling och inte minst 
politiska mål kan det inte uteslutas att konsumentöverskottet och 
externaliteterna av Onsalas verksamhet i 2,3 GHz-bandet är 9,5 mdkr högre. 
Därmed är Onsala värt att skyddas, även om detta begränsar utbyggnaden av 
mobilt bredband i 2,3 GHz-bandet i Göteborgsområdet. 

Analysen visar att både mobilt bredband i Göteborgsområdet och Onsalas 
verksamhet medför stora samhällsekonomiska värden, varför det vore 
fördelaktigt att hitta en lösning som möjliggör utbyggnad av mobilt bredband i 
2,3 GHz-bandet i Göteborgsområdet samtidigt som Onsala inte störs. En 
lösning som möjliggör båda användningarna är teoretiskt sett 
samhällsekonomiskt effektiv så länge kostnaden för lösningen är lägre än det 

                                                 
64 Konsumenterna kan självklart betala indirekt till den kollektiva nyttigheten genom skatt eller liknande. 
Jämför den kollektiva nyttigheten försvar. 
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samhällsekonomiska värdet av den lägre värderade användningen, i detta fall 
mobilt bredband.  

Tekniska studier visar att störningsrisken vid Onsala är stor även om 
tillståndshavarna genomför åtgärder för att skydda, såsom dämpning, extra 
filtrering och antennriktning. Det medför dessutom svårigheter att lokalisera 
vilken sändare (basstation eller terminal) det är som överskrider nivåerna i 
området eftersom oavsiktlig radioutsändning (unwanted emission) inte 
innehåller någon avkodningsbar information om vilket frekvensintervall 
utsändningen härstammar ifrån. Med flera tillståndshavare i bandet kan detta 
innebära svårigheter att utöva tillsyn eftersom man inte kan identifiera vem i 
bandet som stör. 

För att kunna använda frekvenserna i 2,3 GHz-bandet för en effektiv 
utbyggnad i Göteborgsområdet är det därför inte rimligt att PTS specificerar 
hur området kring Onsala ska skyddas i form av filtrering, dämpning, 
antennriktning eller annan åtgärd. Hur de begränsade störnivåerna vid Onsala 
uppnås skulle istället kunna vara upp till tillståndshavarna att bestämma, 
eftersom de har bättre kännedom om sitt nät och hur utbyggnad och 
basstationer kan anpassas för att fortsatt möjliggöra Onsalas användning av 
2,3 GHz-bandet. Eventuell kostnad för att skydda Onsala borde i sådana fall 
reflekteras i ett eventuellt auktionspris för tillstånd i bandet. 

För att inte gå miste om de stora samhällsekonomiska värden som mobilt 
bredband i Göteborgsområdet och Onsala medför, är det önskvärt att hitta en 
modell där båda användningarna möjliggörs. 

PTS föreslår därför att specifika tillståndsvillkor om hur Onsala ska skyddas 
inte ställs i tilldelningen, utan snarare vad som ska uppnås. Tillstånd i bandet 
medför ett kollektivt ansvar för att tillse att effektnivåerna vid Onsalas inte 
överskrider de rekommenderade nivåerna. Därmed blir det upp till 
tillståndshavaren/tillståndshavarna i bandet att samordna skyddet av Onsala på 
effektivast sätt. 
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4.3 Tidplan för tilldelning 
Analysen i denna förstudie har redan konstaterat att det är mest 
samhällsekonomiskt effektivt att tilldela 2,3 GHz-bandet till mobilt bredband 
som blocktillstånd. 

Sedan förstudie 2,3 GHz del 1 publicerades har Ofcom i Storbritannien 
tilldelat 2,3 GHz och 3,4 GHz-bandet i en gemensam auktion i april 2018.65 En 
operatör, Telefónica, vann samtliga frekvenser i 2,3 GHz-bandet som var med 
i auktionen, och betalade nästan 206 miljoner pund (ca 2,47 mdkr).66 

Energistyrelsen i Danmark ämnar hålla en auktion under 2018 som inkluderar 
frekvensbanden 700, 900 och 2300 MHz. Hela frekvensbandet 2300 MHz, 
d.v.s. 100 MHz, är planerat för tilldelning till mobilt bredband som 
blocktillstånd.67 

Även om få länder i Europa har tilldelat 2,3 GHz-bandet till mobilt bredband 
verkar det nu vara på gång med Storbritannien och Danmark i spetsen. 
Utanför Europa är 2,3 GHz-bandet ett av de mest använda TDD-banden, 
exempelvis har det störst terminalstöd av alla TDD-band (nästan 3500 
modeller stödjer bandet) och det finns 38 kommersiella nät i drift. Bandet är 
utbyggt i stora ekonomier som Kina, Indonesien och Indien. Därmed finns det 
redan idag utrustning som möjliggör snabbt utbyggnad och direkt användning 
av bandet. 

Operatörerna som svarade på konsultationen av förstudie 2,3 GHz del 1 var 
antingen av åsikten att bandet ska tilldelas snarast för att förstärka mobilnätens 
kapacitet, alternativt att det behovet av bandet kommer först 2020 eller senare. 
Det pekades också på möjligheten att använda frekvenserna för 5G. 

Med tanke på de senaste årens fortsatt ökande efterfråga på mobilt bredband, 
se Figur 10, finns det anledning för PTS att försöka möta detta. Om 
efterfrågan fortsätter att öka samtidigt som det inte tilldelas ytterligare 
frekvenser så finns det risk för att priserna för slutkonsumenterna ökar. 

En annan ökande efterfrågan att ta hänsyn till är inom M2M och IoT-tjänster. 
Sedan detta började tas med i Svensk telekommarknad har antalet M2M-

                                                 
65 https://www.ofcom.org.uk/spectrum/spectrum-management/spectrum-awards/awards-in-
progress/2-3-and-3-4-ghz-auction 
66 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0019/112654/Reg-58-publication-of-Principal-
Stage-results.pdf 
67 https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/auktioner-og-udbud-frekvenser 
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abonnemang ökat med i genomsnitt 24 procent varje år68, enligt den heldragna 
linjen i Figur 14 nedan. 

 

Figur 14. Statistik och prognos M2M-abonnemang 

Skulle ökningen fortsätta i samma takt, det vill säga med 24 procent ökning 
varje år, kommer det ske en nästintill exponentiell ökning, enligt den punktade 
linjen.69 

Ericsson beräknar att antalet saker med en cellulär uppkoppling kommer att 
öka från 0,4 mdkr till 1,5 mdkr från 2016 till 2022. Utöver detta prognosticerar 
Ericsson en kraftig ökning av mobil datatrafik från smartphones, se Figur 15 
nedan. 

                                                 
68 Svensk telekommarknad. Statistik tagen från PTS Statistikportal. http://www.statistik.pts.se/svensk-
telekommarknad/ 
69 M2M använder relativt lite bandbredd, vilket medför att det inte krävs så mycket kapacitet, men en 
utveckling av denna storlek kommer ändå kräva mer än vad det gör idag. 
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Även PTS data om mobil dataanvändning, se tidigare Figur 10, visar på en 
tydlig ökande trend där Sverige skulle kunna vara i början av en exponentiell 
ökning i datatrafik i likhet med prognosen från Ericsson. 

Med hänsyn taget till att 2,3 GHz-bandet kan användas direkt efter tilldelning, 
bandets användning i övriga världen och utveckling i Europa och den 
prognosticerade kraftiga ökningen i efterfrågan på mobil datatrafik, borde 
2,3 GHz-bandet tilldelas så snart som möjligt.  

PTS planerar att tilldela frekvenser inom 3,4–3,8 GHz-bandet under 2019. 
Tilldelningen av 2,3 GHz-bandet skulle med fördel eventuellt kunna 
samordnas med denna tilldelning eftersom dessa två band har liknande 
tekniska förutsättningar och därmed kan anses vara till viss del substituerbara. 

 

Figur 15. Prognos av mobil datatrafik 
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5 Slutsatser 

Slutsatserna av denna kompletterande förstudie, 2,3 GHz del 2, summeras 
nedan. Vissa av dessa slutsatser har redan dragits i förstudie 2,3 GHz del 1, 
men upprepas även här. 

 Frekvensbandet 2300–2380 MHz tilldelas genom urvalsförfarande med 
tekniska tillståndsvillkor baserade på CEPT harmoniering under år 2019, 
eventuellt tillsammans med tilldelningen av 3,4–3,8 GHz. 

 Frekvensbandet 2380–2400 MHz kan tills vidare användas för trådlösa 
kameror och mobila videolänkar tills en långsiktig lösning finns. Detta 
täcker en del av det kortsiktiga behovet, samtidigt som wifi ovanför 
2,4 GHz får ökat skydd. På sikt kan detta band komma att tilldelas för 
mobilt bredband, antingen som blocktillstånd genom urvalsförfarande, 
enskilda sändartillstånd eller genom att undantas från tillståndsplikt. 

 Det är nödvändigt att skydda Onsalas användning i 2200–2290 MHz. 
Tillståndsvillkoren bör därför ålägga tillståndshavarna i bandet ett 
kollektivt ansvar att maximal fältstyrka inom Onsalas 
mottagningsområde inte överskrider rekommenderade nivåer. 

 Tillståndsvillkoren bör möjliggöra ett fortsatt nyttjande av nuvarande 
användning av 2,3 GHz-bandet i Vidsel och området kring Kiruna för 
bland annat luftburen telemetri. Förslaget är en exkluderingszon, 
eventuellt i kombination med tillståndsvillkor som begränsar den 
maximala fältstyrkan i området där mottagning sker. 

 Det är inte motiverat att i dagsläget undanta delar av 2,3 GHz-bandet 
från tillståndsplikt. På sikt kan särskilt de effektbegränsade översta 
10 MHz vara aktuella att eventuellt undanta från tillståndsplikt. 

 Befintlig amatörradioverksamhet omfattar endast ett fåtal 
sändaramatörer, och denna användning kan hanteras genom LSA i de fall 
ett medgivande från mobiloperatörerna kan inhämtas. 

 Delningsvillkor bör inkluderas i tillståndsgivningen. Detaljerna kring 
detta bör hanteras vid en framtida tilldelning. Frågan om delning av 
spektrum mellan tillståndshavarna bör särskilt studeras. 

 Tillståndsvillkoren bör innehålla krav på synkroniserad användning (om 
tillståndshavarna inte kommer överens om något annat). 
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