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1 Bakgrund 

PTS har tagit fram förslag på ändring av befintliga kanalplaner i frekvensband 
för fast radio (radiolänk). Förändringarna syftar till att möjliggöra användande 
av hög överföringskapacitet i radiolänksystemen för att möta förväntat ökat 
kapacitetsbehov för infrastrukturtjänster, t.ex. 5G mobile back haul, samt att 
bidra till en spektrumeffektiv användning i enlighet med PTS spektrumstrategi. 

Samrådet pågick till den 24 februari 2020.  

Samrådssvar inkom från: 
Ellevio  
Ericsson 
IT Norrbotten  
Luftfartsverket  
Onsala Rymdobservatorium 
Tele2  
Telenor  
Telia 
Teracom 
Tre  
Wantec  
Vattenfall 

Samrådssvaren finns på PTS webbplats: 
https://pts.se/sv/dokument/remisser/radio/2020/remiss-avseende-forslag-
till-forandring-av-befintliga-kanalplaner-for-fast-radio-radiolank/ 

I följande avsnitt sammanställs samrådssvar från de olika intressenterna i den 
kronologiska ordning svaren inkom till PTS. 

 

 

 

 

 

https://pts.se/sv/dokument/remisser/radio/2020/remiss-avseende-forslag-till-forandring-av-befintliga-kanalplaner-for-fast-radio-radiolank/
https://pts.se/sv/dokument/remisser/radio/2020/remiss-avseende-forslag-till-forandring-av-befintliga-kanalplaner-for-fast-radio-radiolank/
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2 Införa bredare kanaler enligt 
harmoniserad kanalplan 

2.1 PTS förslag inför samråd 

PTS föreslår införande av bredare kanaler i enlighet med de harmoniserade 
CEPT/ECC-kanalplanerna i 18 GHz, 32 GHz och 38 GHz-frekvensbanden.  

PTS önskade även information om behov av (icke harmoniserade) breda 
kanaler i lägre frekvensband 6-15 GHz samt om radioutrustning för breda 
kanaler finns att tillgå i de lägre frekvensbanden.   

2.2 Synpunkter under samråd 

Wantech framhåller att införande av bredare kanaler tillsammans med 
användande av flera olika frekvenser i olika frekvensband, så kallad Band 
Carrier Aggregation (BCA), ger möjligheter att erbjuda höga kapaciteter över 
längre sträckor än tidigare. I de fall flera frekvenser kan användas i samma 
antenn minskar antalet nödvändiga antenner och därmed reduceras även 
masternas vindlast. Wantech anser att även i de lägre frekvensbanden är det 
möjligt att använda 112MHz kanalbandbredd vid en god planering. Vidare 
pekar Wantech på vikten av att kravställa antennklass 4 (eller bättre) för att 
minimera back- och sidolober och därmed ökad möjlighet att använda samma 
frekvenser med mindre vinkelskillnad och avstånd i master med många 
befintliga sändare.  

Telia ser i samband med införande av breda kanaler behov av uppdatering av 
PTS ”Riktlinjer för spektrumeffektiv tilldelning”. Telia ser behov av bredare 
kanaler även i lägre frekvensband då behov av högre kapacitet inte är begränsat 
till enbart korta eller medellånga radiolänkstråk. Telia ser en möjlig användning 
av bredare kanaler i 8 GHz samt 15 GHz bandet som intressant. Enligt 
information Telia har fått från utrustningstillverkare finns redan idag 
radioutrustning som möjliggör användande av bredare kanaler i de lägre 
frekvensbanden. 

Telenor samtycker till PTS förslag att införa bredare kanaler i 18 GHz, 32 GHz 
och 38 GHz-frekvensbanden. Telenor anser även att det är av yttersta vikt att 
PTS snarast möjliggör utökad radiolänkanvändning i de alternativa 
frekvensbanden 15, 18 och 23 GHz.  
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Telenor har behov av 112 MHz kanaler i 8, 13 och 15 GHz-banden för att 
tillgodose behov av mer kapacitet på längre sträckor utanför tätort. I 8 GHz-
bandet bör 112 MHz kanaler begränsas till de delar av bandet som är minst 
utnyttjade, för att fortsatt även kunna tilldela 56 MHz kanaler. Telenor har varit 
i kontakt med leverantörer av radioutrustning. Enligt uppgifter kommer det att 
finnas radioutrustning som stödjer breda kanaler vilka inte ingår i harmoniserad 
CEPT/ECC-kanalplan. 

Luftfartsverket (LFV) har inget behov av bredare kanaler i sin framtida 
planering. 

Teracom har inga invändningar mot PTS förslag om bredare kanaler i högre 
frekvensband. I lägre frekvensband anser Teracom att det inte är realistiskt att 
införa 112 MHz-kanaler då det är alltför lite bandbredd tillgängligt i respektive 
frekvensband. Högre bandbredder ökar risken för selektiv fädning vilket 
troligen försämrar kvaliteten med kortare räckvidd som följd. Risken finns 
därför att låga frekvenser med hög bandbredd nyttjas till onödigt korta sträckor 
och blockerar användning för längre sträckor. Teracom framhåller att en 
kombination av lågt frekvensband med ”garanterad bandbredd” och ett högre 
frekvensband för ”högre kapacitet”, så kallad Band Carrier Aggregation (BCA), 
kan vara ett bättre alternativ än bredare kanaler i de lägre frekvensbanden.  

Tele2 tillstyrker PTS:s förslag på införande av bredare kanaler i 18 GHz, 32 
GHz och 38 GHz-frekvensbanden. Tele2 anser att PTS ska verka för att 15, 18 
och/eller 23 GHz-banden öppnas för ökad civil radiolänkanvändning. Detta 
mot bakgrund av att radiolänk utgör ett grundfundament för snabb och bred 
5G-utrullning, särskilt utanför tätort. Tele2 framför att det finns behov av 112 
MHz-kanaler i 8, 13 och 15 GHz-banden. Tele2:s dialog med 
radioutrustningstillverkare ger vid handen att det kommer att finnas 
radioutrustning som stödjer breda kanaler i frekvensband utan harmoniserad 
CEPT/ECC-kanalplan. 

Vattenfall anger att införande av bredare kanaler inte kommer att påverka deras 
användning i större omfattning i närtid.  

 

 

Tre tillstyrker PTS förslag att bredare kanaler görs tillgängliga i 18, 32 och 38 
GHz-banden. Tre anser att det finns behov av bredare kanaler (> 56 MHz) i 6-
15 GHz-banden, då kapacitetsbehovet ökar över tid även i dessa band. Tre är 
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således positiv till bredare kanaler även i 6-15 GHz-banden. Tre har även 
inkommit med förslag på 112 MHz kanalplan för 15 GHz frekvensbandet. 

Ericsson stödjer PTS förslag att tillåta breda kanaler i frekvensbanden 18 GHz, 
32 GHz och 38 GHz. Ericsson har redan idag produkter som stödjer 112 MHz 
i 6-15 GHz och planerar att inom en snar framtid även ha produkter för 224 
MHz i 18-42 GHz. 

IT Norrbotten ser ett ökande behov inom Norrbottens län av radiolänk med 
kapacitet större än 1 Gbit/s i glesbygd, både för mobiltelefoni men även för att 
serva lokala bredbandsnät (fiber eller radio) med ortssammanbindande nät via 
radiolänk. Högkapacitetsradiolänk kan även fylla en viktig funktion för att 
skapa redundans till fiber. Då sträcklängder ofta kan vara över 20 km ökar 
därmed behovet av bredare kanaler i låga frekvensband mellan 7-15 GHz. 

2.3 PTS beaktande av samrådssvar 

PTS noterar att marknadens intressenter samtycker till införande av bredare 
kanaler i 18,  32 och 38 GHz enligt förslag.  

Flera av intressenterna har även behov av breda kanaler i lägre frekvensband 
mellan 6 och 15 GHz och anger att det redan idag finns radioutrustning som 
klarar breda kanaler i de lägre frekvensbanden. Några intressenter önskar även 
ökad möjlighet till ökad civil användning i frekvensband 15, 18 och 23 GHz.  

PTS avser att vidare utreda frågorna om PTS ”Riktlinjer för spektrumeffektiv 
tilldelning”, bredare kanaler i lägre frekvensband samt möjlighet till ökad civil 
användning i delade frekvensband.  

 

 

 

 

 

 

3 Överlappande kanalplan 
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3.1 PTS förslag inför samråd 

PTS föreslår införande av överlappande kanalplan för de bredaste 
kanalbandbredderna i respektive frekvensband. 

3.2 Synpunkter under samråd 

Telenor samtycker till PTS förslag att införa överlappande kanalplan för de 
bredaste kanalbandbredderna i respektive frekvensband. 

Teracom tror att flexibiliteten ökar om överlappande kanalplaner införs även 
om frekvensplaneringen kan bli mer komplicerad och att risk för interferens 
kan uppstå. Detta är dock en risk som Teracom anser bör kunna hanteras av 
myndigheten. 

Tele2 tillstyrker PTS:s förslag på införande av överlappande kanalplan för de 
största kanalbandbredderna. 

Tre tillstyrker PTS förslag om överlappande kanalplan för de bredaste 
kanalbandbredderna i respektive frekvensband. 

3.3 PTS beaktande av samrådssvar 

PTS noterar att marknadens intressenter samtycker till införande av 
överlappande kanalplan enligt förslag. 

  

 

 

 

 

 

 

 

4 Utökning av frekvensområde i E-bandet 
(70/80 GHz-bandet)  
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4.1 PTS förslag inför samråd 

PTS föreslår att öppna frekvensområdet 73-76/83-86 GHz för enskild 
tillståndsgivning, samt införa en kanalbandbredd upp till 2500 MHz. 

4.2 Synpunkter under samråd 

Onsala Rymdobservatorium (belägen 45 km söder om Göteborg), har 
mottagare i frekvensbanden 18-50 GHz samt 67-116 GHz i vilket delar av 
frekvensbanden har skydd från störning enligt ITU fotnoterna 5.149 och 5.340. 
Onsala Rymdobservatorium refererar till att skydd av radioastronomi från 
störning beskrivs i ITU-R rec.RA.769-2 och önskar att PTS tar detta i 
beaktning i samband med tillståndsgivning. 

Telenor samtycker till PTS förslag att öppna frekvensområdet 73-76/83-86 
GHz för enskild tillståndsgivning, samt införa en kanalbandbredd upp till 2500 
MHz. 

Teracom samtycker till utökning av 70/80 GHz bandet. Kanalbandbredd på 
minst 2 GHz kan vara viktigt att kunna erbjuda. 

Tele2 tillstyrker PTS:s förslag på att öppna frekvensområdet 73-76/83-86 GHz 
för enskild tillståndsgivning, samt på att införa en kanalbandbredd upp till 2500 
MHz. 

Tre tillstyrker PTS förslag om att öppna upp även 73-76 GHz/83-86 GHz för 
tilldelning. Tre tillstyrker även PTS förslag om att kanaler om 2500 MHz 
införs. Tre tillstyrker PTS förslag att också fortsättningsvis använda enskild 
tillståndsgivning i E-bandet, dvs. hela 71-76/81-86 GHz.  

Ericsson stödjer PTS förslag att öppna frekvensområdet 73-76/83-86 GHz 
band. 

4.3 PTS beaktande av samrådssvar 

PTS noterar att marknadens intressenter samtycker till att öppna 
frekvensområdet 73-76/83-86 GHz för enskild tillståndsgivning samt 
införande av kanalbandbredd upp till 2500 MHz enligt förslag.  

Onsala Rymdobservatorium har fortsatt behov av att skydda radioastronomi 
från störning. 

5 Mer noggranna koordinater för E-bandets 
antennplatser  
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5.1 PTS förslag inför samråd 

PTS föreslår att när tillståndshavare ansöker om tillstånd för radiolänk i E-
bandet så ska antennplatsens position anges med hög koordinatnoggrannhet 
som ska vara kontrollerad av den sökande. Position ska anges för 
antennplatsen. 

5.2 Synpunkter under samråd 

Telia stödjer förslaget. Telia arbetar kontinuerligt med att höja noggrannheten 
på positionsangivelserna i ansökningar samt med korrigeringar av äldre 
positionsangivelser. Telia ser dock ett behov av att PTS definierar ”hög 
koordinatnoggrannhet” för att sökande ska kunna uppfylla kraven. 

Telenor samtycker i stort till PTS förslag att när tillståndshavare ansöker om 
tillstånd för radiolänk i E-bandet så ska antennplatsens position anges med hög 
koordinatnoggrannhet som ska vara kontrollerad av den sökande. Telenor 
anser dock att det bör finnas möjlighet, om det inte påverkar andra tillstånd 
negativt, att i efterhand uppdatera tillståndet med exakta koordinater i det fall 
det inte varit möjligt att installera antenner enligt tillståndets koordinater. 
Telenor samtycker också till att position ska anges för antennplatsen och inte 
för teknikutrymmet eller siterummet då det kan skilja många meter mellan 
dessa positioner i det fall det är frågan om ett större hustak. 

Teracom vill framhålla att hanteringen av koordinater måste ske på ett sätt som 
uppfyller krav på sekretess enligt Säkerhetsskyddslagen. Det är då rimligt att 
hantera mer noggranna koordinater, vilket sannolikt kan krävas om större 
utbyggnad av E-bandslänkar sker. 

Tele2 tillstyrker PTS:s förslag på att tillståndshavare, som ansöker om tillstånd 
för radiolänk i E-bandet, ska ange antennplatsens position med hög koordinat-
noggrannhet som ska vara kontrollerad av den sökande, och att position ska 
anges för antennplatsen och inte för teknikutrymmet eller siterummet, med 
tillägget att det bör vara möjligt att ändra en antennplats position för det fall 
installation inte har kunnat genomföras i enlighet med tillståndet. 

Vattenfall frågar vilken noggrannhet som anses med ”god 
koordinatnoggrannhet”. 

Tre tillstyrker PTS förslag om att förbättra noggrannheten för positionering av 
antennbärare för E-bands länkar. Detta bör leda till ökad spektrumeffektivitet 
hos alla befintliga och framtida tillståndshavare i bandet, framförallt i 
stadsmiljöer där antennbärare ofta kan vara utspridda över en vid yta på en 
specifik adress 
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IT Norrbotten anser att antennplatskoordinater bör anges i ett eget fält, inte 
som en notis, för att minimera risken att någon missar detta.  

5.3 PTS beaktande av samrådssvar 

PTS noterar att marknadens intressenter samtycker till att PTS ställer krav på 
mer noggranna antennplatskoordinater. PTS utreder frågan vidare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Alternativ för att motverka 
spektrumhamstring 

6.1 PTS förslag inför samråd 

En konsekvens av spektrumhamstring kan vara att det tillgängliga frekvens-
utrymmet tar slut snabbare än vad som annars skulle bli fallet och att PTS 
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därför inte kan tilldela frekvenser till nya radiolänksystem i den omfattning som 
efterfrågas. PTS efterfrågar därför intressenternas förslag angående om och hur 
spektrumhamstring bör motverkas.  

6.2 Synpunkter under samråd 

Telia invänder mot förslaget om tekniska krav då Telia anser att förslaget leder 
till begränsningar i möjligheterna att bygga kostnadseffektiva lösningar samt till 
ökad komplexitet i planerings och ansökningsarbetet. Telia invänder mot 
förslaget om geografisk differentiering då Telia anser att förslaget riskerar 
skapa problematik med gränsdragningar och onödig administration. Behovet 
av högre kapaciteter kan förväntas vara större i tätort varför en begränsning av 
kanalbandbredder i dessa områden motverkar syftet med införandet av bredare 
kanaler. Vad gäller differentiering i frekvens ser Telia en möjlighet för att 
förslaget kan vara effektivt, även om förslaget ger en minskad möjlighet för 
tilldelning av bredare kanaler så bör risken för total frekvensbrist bli mindre. 

Telia stödjer förslaget avseende anpassad avgift beroende på kanalbandbredd. 
Telia anser att anpassad avgift är den effektivaste åtgärden för att motverka 
spektrumhamstring, samt den åtgärd som ger minst påverkan på möjligheterna 
för en utbyggnad av högre kapaciteter i radiolänknäten.  

Ellevio ser positivt på det arbete PTS gör för att effektivisera nyttjandet av 
frekvensspektrum; tätare packning av länksystem samt begränsa risken för 
spektrumhamstring. Alternativet att anpassa avgifterna efter kanalbandbredd 
borde vara gynnsamt för att motverka spektrumhamstring. 
 
Telenor är mycket positiva till PTS förslag att motverka så kallad 
spektrumhamstring.  Telenor är positiva till tekniska krav för användning av 
112 MHz eller bredare kanaler. Telenor samtycker till att XPIC skall vara ett 
krav, dock med undantag för E-bands länkar samt BCA lösningar, då detta 
kräver en effektfördelare som i förlängningen reducerar hopplängden och även 
introducerar onödig komplexitet vilket i sin tur leder till en kostnadsineffektiv 
lösning.  Telenor samtycker också till AMR och ATPC som tekniska krav. 
MIMO som tekniskt krav avstyrker Telenor då vi ser att denna lösning är svår 
att realisera med en optimal antennseparation i många gånger överfulla master. 
Telenor föreslår att PTS som huvudregel tillämpar en metod där en sökande 
stegvis måste söka och använda en viss konfiguration innan en ännu bredare 
kanal får användas. Dock måste det vara möjligt, om behov kan påvisas, att 
göra undantag från huvudregeln. Telenor samtycker till PTS förslag att 
använda en kombination av kanalbandbredd och minsta modulation med 
koppling till sträcklängd. 
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Telenor avstyrker PTS förslag till differentiering i geografi, men är positiva till 
differentiering i frekvens (dvs enbart medge 224 MHz kanaler i de delband 
som för närvarande har låg användning). Telenor är positiva till PTS förslag att 
i syfte att uppmuntra användande av spektrumeffektiva metoder kan det finnas 
skäl att differentiera årsavgiften för enskilda radiosändare utifrån den 
kanalbandbredd som tas i anspråk. 
 
Luftfartsverket ser positivt på att åtgärder mot spektrumhamstring införs. 

Teracom bedömer att det kan det vara svårt att följa upp att operatör lever upp 
till detaljerade tekniska krav och att de krav som PTS sätter upp kanske heller 
inte matcher de interna kvalitetskraven operatören har. Teracom föreslår att 
automatisk effektreglering kan ha god inverkan vid beräkningar för 
tillståndsgivning. Vad gäller differentiering i geografi anser Teracom att 
behovet av breda kanaler sannolikt kommer vara stort även i tätorter. För 
differentiering i frekvens efterfrågas en inriktning på hur och i vilken ordning 
breda frekvenskanaler ska fördelas. Teracom anser vidare att det inte orimligt 
att differentiera kostnaden för spektrum baserat på kanalbandbredd, samtidigt 
ser vi gärna att PTS bibehåller en prismodell som är enkel. 

Tele2 tillstyrker förslaget att använda tekniska krav, en ”trappa” med 
kanalbredd och konfiguration som parametrar för kanalbredder på 112 MHz 
och över, med tillägget att det bör vara möjligt för en tillståndssökande att 
hoppa över vissa ”trappsteg” om det kan visas att ett större behov föreligger 
som motiverar ett sådant undantag. 

Tele2 tillstyrker att AMR, ATPC, XPIC används som konfigurations-
parametrar, dock med undantag för tillämpning av XPIC i E-bandet. Tele2 
avstyrker att BCA och MIMO används som konfigurationsparametrar. 

Tele2 avstyrker PTS:s förslag på geografisk differentiering.  
Tele2 tillstyrker PTS:s förslag på differentiering i frekvens. 
Tele2 tillstyrker PTS:s förslag på anpassad avgift beroende av kanalbandbredd. 

Vattenfall antar att en differentiering av årsavgiften för enskilda radiosändare 
utifrån den kanalbandbredd som tas i anspråk avser nya och inte befintliga 
tillstånd.  

Tre anser att PTS tillståndsgivning, med enskilda sändartillstånd för radiolänk, 
fungerar tillfredsställande och ser en viss risk men långt ifrån en självklar 
konsekvens i spektrumhamstring eller reell spektrumbrist om bredare kanaler 
införs. Fiber ersätter successivt radiolänk i tätort och Tre ser också en 
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diversifiering i fler frekvensband, där E-band och framtida D-band avlastar 
traditionella frekvensband. Då det är fråga om ett potentiellt framtida problem, 
och det inte finns något konstaterat behov av åtgärder, anser Tre att 
tillståndsgivningen inte i nuläget bör tyngas med begränsande åtgärder, som 
riskerar att komplicera och/eller fördröja förfarandet. Tre anser att frågan kan 
utvärderas på nytt framöver, eller om reella problem påtalas av dem som 
ansöker om tillstånd. Om PTS avser att gå vidare med något eller några av de 
förslag som presenterats i remissen för att motverka hamstring tar Tre gärna 
del av detta förslag inom ramen för ett andra samråd. 

IT Norrbotten anser angående differentiering av avgifter att man även kunde 
införa en differentiering i geografi (befolkningstäthet) och inte bara i 
kanalbandbredd, så att länkar i mer tättbebyggda områden får högre avgift 
medan länkar i glesbygd får lägre. Hur en sådan geografisk fördelning ska 
utformas behöver dock utredas eftersom radiolänkutrustningens A- och B-sida 
kan hamna på vitt skilda platser med olika förutsättningar sinsemellan. 

6.3 PTS beaktande av samrådssvar 

PTS noterar att marknadens intressenter har invändningar mot flera av de 
förslag PTS har givit för att motverka eventuell spektrumhamstring.  Tekniska 
krav och differentiering i geografi och frekvens upplevs komplicerande, 
däremot finns visst stöd för anpassning av årsavgift utefter den 
kanalbandbredd som tas i anspråk.  

PTS utreder frågan vidare. 

 

 


