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Av PTS styrelse beslutade mål med 
tilldelningen

• Det övergripande målet är att tilldela tillstånd i 700 MHz-bandet

• Så stor del som möjligt till ip-baserade tjänster (inkl. röst)

• Tilldelningen ska bidra till att maximera samhällsnyttan över tid

• Tilldelningen ska förbättra mobiltäckningen där människor vistas men 
täckningen är bristfällig

• Utifrån dagens konkurrenssituation prioriteras täckning framför 
konkurrensförbättrande åtgärder

• Mottagning av marksänd digital-tv ska även efter tilldelningen ha relevant 
och adekvat skydd



Status i arbetet

idag



Post- och telestyrelsen

Tillståndens utformning



700 MHz-bandet enligt föreslagen 
blockindelning i denna tilldelning

 4 stycken tillstånd 2x5 MHz (FDD1-FDD4/grönt i bilden ovan)
 1 tillstånd 2x10 MHz med täckningskrav (FDD5/rosa i bilden ovan)
 Avvaktar för närvarande med att tilldela 20 MHz i 738-758 MHz 

för att inte omöjliggöra PPDR, vilket i så fall sker efter 
behovsprövning.
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Post- och telestyrelsen

Tekniska villkor



Allmän inriktning –
utgår från PTS spektrumstrategi

• Tillstånden i 700 MHz-bandet förenas med så få 
begränsande villkor som möjligt
• För att möjliggöra en effektiv användning såväl idag som imorgon 

med flexibilitet för teknikutveckling.

• Tillståndsvillkoren ska skydda mot skadlig störning.



Delning

Möjliggöra för…

• lokala och tillfälliga tillstånd 
(max 6 månader) , och 

• delning via ett eventuellt 
framtida standardiserat 
regelverk

Principer:

• Spektrumeffektivt

• Framtidssäkert

• Tillräckligt skydd för primär 
tillståndshavare

• Inte oproportionerligt 
betungande administration



Villkor för att möjliggöra samexistens …

• …mellan tillståndshavare i 700 MHz-bandet och med 
användningar i angränsande frekvensband. 

• Villkoren definieras i form av Block Edge Mask (BEM)-nivåer 
enligt kommande genomförandebeslut från EU-kommissionen 
avseende 700 MHz-bandet.



Nationella villkor

• Basstationers effekt inom eget frekvensblock

• Terminalers effekt inom eget frekvensblock

• Skydd av marksänd tv i frekvensbandet 470-694 MHz



Max 64 dBm/5 MHz

I främst glesbygd kan det vara intressant för 
tillståndshavaren att kunna använda något 
högre effekt då detta möjliggör större celler

Basstationers effekt – eget frekvensblock

< 50 m
≥ 50 m

Max 67 dBm/5 MHz



Terminalers effekt - eget frekvensblock

Tillståndshavarens installationer av terminaler 
utanför tätort får sända med en högre 
medeleffekt än 23 dBm (e.ir.p./t.r.p.).

Förutsättningar:
• Inga störningar på annan radioanvändning

• Skyldigheter gentemot andra länder fullgjorda

700 MHz-bandet ska kunna bidra till att uppfylla 
Regeringens mål om fast bredband till hushåll 

Med tätort menas områden som har mer än 200 invånare och där det är mindre än 200 meter mellan husen i enlighet med SCB:s tätortsdefinition



Terminalers effekt – I 470-694 MHz

• PTS föreslår att i frekvensbandet 470-694 MHz får utstrålad 
effekt från terminaler i medel inte överstiga -42 dBm/8 MHz 
oberoende av bandbredd och effekt inom eget 
frekvensblock.

• Om tillståndshavaren väljer att använda en högre utstrålad 
medeleffekt än 23 dBm inom eget frekvensblock och/eller en 
bandbredd större än 10 MHz, så föreslår PTS att denne ska 
redovisa till PTS på vilket sätt kravet på -42 dBm/8 MHz 
uppnås.



Vad ska skyddas?

• Takantennmottagning
• För fast bosatt befolkning
• 10 m över marken
• där uppmätt fältstyrkenivå från tv-sändaren inom berörd tv-kanal
≥ 44 + 20 log10 (f/500) dBuV/m/8 MHz, f i MHz



Avhjälpande av störning

• Etablera samarbete

• Gemensam kontaktpunkt (koordineras lämpligen med
existerande kontaktpunkt för 800 MHz)

• Kostnadsfritt undersöka och avhjälpa störning



Definition av tv-störning

Mottagning av tv anses störd om

• Signalnivådifferens mellan tv-sändare och basstation ≥ 41 dB
och/eller

• Signalnivå från basstation ≥ -6 dBm/5 MHz (överstyrning)
där

• Uppmätt fältstyrkenivå från tv-sändaren inom berörd tv-kanal
≥ 44 + 20 log10 (f/500) dBuV/m/8 MHz, f i MHz



Bakgrund till nivåerna 41 dB resp. -6 dBm

• En justering med 6 dB jämfört med 800 MHz för motsvarande 
frekvensavstånd mellan tv-kanal och basstation
• 47 dB  41 dB 
• 0 dBm  -6 dBm

• Nya mätresultat för tv-mottagare tillgängliga efter 2010

• Aggregerad störning från 700 MHz och 800 MHz



Exempel på effekt av justering

Teoretiskt avstånd inom vilken en tv-störning kan uppfylla definitionen (överstyrning)

Basstationseffekt 67 dBm på 60 m

800 MHz-nivå: 0 dBm  Aldrig uppfyllt

700 MHz-nivå: -6 dBm  Upp till ca 700 m

Basstationseffekt 64 dBm på 30 m

800 MHz-nivå: 0 dBm  Upp till ca 250 m 

700 MHz-nivå: -6 dBm  Upp till ca 500 m
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Information koordinering



Frekvenskoordinering av mobilt bredband 
i 694-790 MHz

Sverige har ingått följande avtal:  
• Finland med avseende på mobilt – mobilt (oktober 2015) 
• Ryssland med avseende på mobilt – ARNS1) (november 2015)

PTS har initierat koordinering med avseende på mobilt – DTT och 
mobilt – mobilt med följande länder: 

• Danmark
• Tyskland 
• Norge
1) ARNS = Aeronautical Radio Navigation Service



Frekvenskoordinering av mobilt bredband 
i 694-790 MHz

Sverige har med följande länder nått överenskommelse om att 
koordinering inte krävs med avseende på mobilt – DTT:

• Litauen (november 2015)
• Estland (november 2015)

PTS har initierat dialog med följande länder om att koordinering 
inte krävs:

• Estland med avseende på mobilt – mobilt 
• Lettland med avseende på mobilt – DTT
• Polen med avseende på mobilt – DTT



Post- och telestyrelsen

Spektrumtak



Spektrumtak 700 MHz

Talar för

• Risk för 
spektrumkoncentration, 
underutnyttjande, 
”hamstring”

• Konkurrens, nya aktörer

Talar emot

• Ökad täckning och kapacitet

• Fragmentering av spektrum

• IoT, 5G

Förslag: spektrumtak på 2 x 20 MHz i FDD-segmentet
i 700 MHz-bandet



Post- och telestyrelsen

Auktionsformat



Auktionsformat

• Blocktillstånden i 700 MHz-bandet tilldelas genom en simultan 
multirundeauktion (SMRA) med flytträtt. 

• PTS har erfarenhet av detta auktionsformat från 2,6 GHz och 
800 MHz-auktionen.

• Bud upp till en viss summa för täckningskravsblocket betalas i 
form av ett bindande åtagande om täckning och ska inte 
betalas som auktionslikvid. 

• Detaljerade auktionsregler presenteras i samband med remiss 
allmän inbjudan.



Post- och telestyrelsen

Täckningskrav



Utgångspunkter för det huvudsakliga 
täckningskravet

• Förbättra utomhustäckning för tal och datatjänster där 
konsumenter vistas.

• Yttäckning prioriteras, inte fokus på trådlös internetanslutning 
till fast punkt.

• Områden där det saknas kommersiellt intresse för utbyggnad 
av mobilt bredband.

• Områden där förbättrad täckning ger störst konsumentnytta 
och där investeringar i infrastruktur ger högst samhällsnytta.

• Mätbart och möjligt att följa upp.



Kompletterande del av täckningskravet

• PTS ska kunna peka ut områden i efterhand för att skapa 
täckning som bedöms som viktig ur ett samhällsperspektiv
• Områden som inte kunnat tas omhand av 800 MHz-täckningskravet
• Områden som tidigare haft kommunikationsinfrastruktur
• Områden där nya företag eller hushåll etableras som har rätt till SOT
• Områden som är helt beroende av en infrastruktur och saknar mobil 

sådan

• Områden kan ligga såväl innanför som utanför prioriterade 
ytor



Utformning täckningskrav

• Åtagande att investera visst belopp för att tillhandahålla täckning i 
prioriterade ytor. Täckning genom att etablera nya master.

• Karta över prioriterade ytor presenteras i samband med allmän inbjudan.

• Kostnader för nyetablerade master räknas av från det reserverade 
beloppet.

• Tillståndshavaren får själv välja placering av de nya masterna, vilket 
innebär att endast ett urval av de prioriterade ytorna behöver täckas.

• Täckningskravet ska fördelas över länen enligt en i förväg definierad 
fördelning.



Beräkning av täckningsluckor

• Mobiloperatörernas sammanlagda täckning utgör grunden 
vid analys av den befintliga täckningen. 

• 450 MHz utgör inte underlag
• Tillståndet går ut 2020

• PTS gör antagandet att alla de mastplatser som idag bidrar 
till yttäckning för tal vid tidpunkten för tilldelningen kommer 
att vara utrustade med 4G.



Prioriterade täckningsluckor

• Två olika typer av täckningsluckor
• Prioyta 1 – Saknar tal- och datatäckning (med handhållen terminal)
• Prioyta 2 – Saknar datatäckning (med handhållen terminal)
• Områden utan datatäckning kan inkludera områden som har 

taltäckning

• Prioritering av täckningsluckor: där konsumenter befinner sig
• Prioyta 1 – Väg inom 1 km avstånd eller hushåll, företag eller 

fritidshus i närheten
• Prioyta 2 – Väg inom 1 km avstånd och hushåll, företag eller fritidshus 

i närheten



Täckningsluckor-prioriterade ytor (exempel)

Prioyta 1
(Täckningslucka 
tal- och data)

Prioyta 2
(Täckningslucka 

data)



Krav på utbyggnaden

• Täckningskravet ska i första hand realiseras med hjälp av nya 
master

• Krav för ny täckning – tal och datatjänster (minst 10 Mbit/s)

• Täckningskravet får uppfyllas genom användande av andra 
redan tilldelade likvärdiga frekvensband.

• Det huvudsakliga täckningskravet ska vara uppfyllt senast 
2023, det kompletterande 2025.
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Processen framöver
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Processen framöver

• Presentation från informationsmötet publiceras 11dec 2015

• Konsultation inleds v52

• Sista svarsdag skriftlig konsultation 4 feb 2016

700-sidan: www.pts.se/700MHz

Kontakt: Anna Beckius, projektledare 08-678 57 65

700MHzbandet@pts.se



Tack!


