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Sammanfattning 

Syftet med denna analys är att fastställa om frekvensområden 3438−3510 och 
3538−3600 MHz ska förberedas för en ny tilldelning genom urvalsförfarande i 
god tid innan tillståndstiden går ut 2017-12-31 för de nationella 
blocktillstånden samt att i ställningstagandet tillämpa EU-kommissionens 
genomförandebeslut1 om harmonisering av frekvensbandet 3400–3800 MHz 
för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska 
kommunikationstjänster. Analysen grundas bland annat på en 
enkätundersökning av användning och efterfrågan, och följer principerna i PTS 
spektrumstrategi samt gällande internationell reglering.  

För att svara på frågan om ny tilldelning av nationella blocktillstånd genom 
urvalsförfarande ska genomföras sätter PTS frekvensområdena 3438−3510 och 
3538−3600 MHz i ett större sammanhang, både tidsmässigt och 
frekvensmässigt. PTS har därför analyserat behov och efterfrågan i hela 3,5 
GHz-bandet och även dagens användning av både 3,5 GHz- och 3,7 GHz-
bandet.   

Inventeringen av 3,5 GHz-bandets och 3,7 GHz-bandets användning har visat 
att tillstånden och frekvenserna används i mycket låg grad. 

Den internationella utvecklingen indikerar ett stort potentiellt värde av en 
sammanslagning av 3,5 GHz- och 3,7 GHz-banden för trådlös bredbandig 
kommunikation i termer av både hög hastighet och kapacitet. En 
sammanslagning skulle även innebära bättre möjligheter för att använda 5G-
teknik i banden. 

Baserat på ovanstående och med hänvisning till principerna i spektrumstrategin 
drar PTS följande generella slutsatser: 

· 3,5 GHz- och 3,7 GHz-banden ska på sikt hanteras tillsammans. 
· Tillståndstiderna i 3,5 GHz- och 3,7 GHz-banden ska möjliggöra sådan 

hantering.  
· PTS bör inte tilldela nationella blocktillstånd i 3,5 GHz-bandet vid 

utgången av år 2017 genom urvalsförfarande. 

PTS avsikt är därför att avvakta med en ny tilldelning genom urvalsförfarande 
av 3438−3510 och 3538−3600 MHz fram tills dess att frekvensbandet 
3400−3800 MHz kan tilldelas på nytt. Det innebär också att hela 3400−3800 
MHz-bandet skulle kunna tilldelas när alla tillstånden i det bandet gått ut.  

                                                 
1 Kommissionens genomförandebeslut av den 2 maj 2014 om ändring av beslut 2008/411/EG om 
harmonisering av frekvensbandet 3400 – 3800 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster i gemenskapen (2014/276/EU). 
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Abstract 

The purpose of the analysis is to determine whether the frequency ranges 
3438-3510 and 3538-3600 MHz should be prepared for a new assignment 
through a selection procedure, well in advance before the license period of the 
national block licence expires at December 31 2017, and to apply the 
European Commission Implementing Decision2 on the harmonization of the 
3400-3800 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing 
electronic communications services. The analysis is based among other things 
on a questionnaire and it follows the principles of PTS spectrum strategy as 
well as applicable international regulations. 

To answer the question of whether a new assignment of the national block 
licences through a selection procedure shall take place or not, PTS sets 
frequency bands 3438-3510 and 3538-3600 MHz in a wider context, both in 
terms of time and frequency. PTS has analysed the needs and demands in the 
entire 3.5 GHz band as well as the current use of both the 3.5 GHz and the 
3.7 GHz band.  

The inventory of how the 3.5 GHz and the 3.7 bands respectively are used has 
shown that the use of the licences and the respective frequencies is at a very 
low level.  

International trends indicate a large potential value of a merger between 
3.5 GHz and 3.7 GHz bands for wireless broadband communications in terms 
of both high speed and high capacity. A merge of the bands would also make 
the bands more useful for 5G technology. 

Based on the above reasoning and with reference to the principles of spectrum 
strategy, PTS has come to the following general conclusions: 

· The 3.5 GHz and the 3.7 GHz bands shall in the long term be managed 
together. 

· Licence periods in the 3.5 GHz and the 3.7 GHz bands shall allow such 
managing. 

· PTS should not assign national blocks licences in the 3.5 GHz band at the 
end of 2017 through a selection procedure. 

PTS intention is therefore to wait with the new assignment of the 3438-3510 
and 3538-3600 MHz bands through the selection procedure until frequency 
band 3400-3800 MHz can be reassigned. It would also mean that the entire 

                                                 
2 Commission Implementing Decision of 2 May 2014 on amending Decision 2008/411/EC on the harmonisation of 
the 3400 - 3800 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services 
in the Community (2014/276/EU) 
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3400-3800 MHz band could be assigned when all the licences in this band have 
expired. 
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1 Bakgrund 

 Behov av analys av frekvensområdena 
3438−3510 och 3538−3600 MHz 

I 3,5 GHz-bandet (3400–3600 MHz) finns idag ett nationellt tillstånd om 2 x 
28 MHz i frekvensområdena 3438−3510 och 3538−3600 MHz för användning 
av radiosändare för fast och mobil yttäckande radioaccess (FWA/BWA)3 med 
tillståndstid till 2017-12-31. Ett nationellt tillstånd för samma användning om 2 
x 28 MHz i 3,5 GHz-bandet återkallades av PTS på begäran av 
tillståndshavaren4 i januari 2016. Frekvensområdena 3438−3510 och 
3538−3600 MHz skulle kunna tilldelas på nytt med tillståndstid från och med 
2018-01-01.  

Övriga tillstånd i 3,5 GHz-bandet är länsbaserade blocktillstånd som har 
tillståndstid till 2023-03-31. Vissa tillstånd omfattar idag endast kommuner. 
PTS tilldelar också tillfälliga tillstånd för enskilda sändare, exempelvis 
jordstationer för försvarsmakten.  

Inför utgången av det nationella tillståndet 2017-12-31 har PTS att avgöra hur 
frekvenserna i 3438−3510 och 3538−3600 MHz-bandet därefter ska förvaltas 
på bästa sätt.  

 Legala förutsättningar och PTS spektrumstrategi 

Enligt 10 § förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation ska PTS 
pröva frågor om tillstånd enligt LEK. PTS ska göra de rimlighetsöverväganden 
som erfordras mellan samhällsnyttan och nödvändigheten av olika 
konkurrerande radioanvändningar.5 PTS spektrumstrategi visar hur PTS 
kommer att arbeta för att göra dessa avvägningar. Bland annat ska PTS sträva 
efter att möjliggöra så många olika användningar som möjligt, inte i varje 
enskilt frekvensband, men sett över alla radiofrekvenser. Därefter ska 
efterfrågan och urvalsmekanismer styra faktisk spektrumanvändning i ett 
specifikt frekvensområde till de användningar som är mest effektiva och 
samhällsnyttiga. 

PTS spektrumförvaltning påverkas också av Sveriges internationella 
samarbeten i frekvensfrågor, exempelvis bindande beslut om att ett visst 
frekvensområde ska användas för elektroniska kommunikationstjänster inom 
EU, samt de harmoniserande åtgärder som tas fram inom EU, CEPT och ITU, 

                                                 
3 Fixed Wireless Access/Broadband Wireless Access 
4 Det ena nationella tillståndet återkallades på tillståndshavarens begäran i januari 2016 då de 
uppmärksammade att de inte använde frekvenserna. 
5 Prop. 2002/03:110 s. 136. 
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exempelvis rekommendationer om tekniska förutsättningar för användningen 
och avtal om koordinering och användning vid nationsgräns. 

PTS får enligt 3 kap. 7 § LEK begränsa antalet tillstånd som beviljas inom 
bandet, om det är nödvändigt för att garantera en effektiv användning av 
radiofrekvenser. När antalet tillstånd har begränsats ska tillståndsprövningen 
enligt 3 kap. 8 § LEK ske efter allmän inbjudan till ansökan och prövning ska 
ske efter ett jämförande urvalsförfarande (skönhetstävling), efter ett 
anbudsförfarande där det pris sökanden är villig att betala för tillståndet ska 
vara utslagsgivande (spektrumauktion) eller en kombination av dessa 
förfaranden.6  

 Metod och avgränsningar 

Huvudsyftet med denna analys är att fastställa om frekvensområdet 3438−3510 
och 3538−3600 MHz ska förberedas för en ny tilldelning genom 
urvalsförfarande i god tid innan det nationella blocktillståndet har gått ut 2017-
12-31. Avgörandet om huruvida PTS ska förbereda en ny tilldelning som 
medger en kontinuerlig användning av tillstånden ska ske påverkas främst av 
behov och efterfrågan för den typen av tillstånd som medges under nuvarande 
EU-beslut och dess tekniska förutsättningar. I denna analys görs därför inte en 
fullständig samhällsekonomisk analys angående olika potentiella 
radioanvändningar på längre sikt. 

Däremot behöver PTS sätta frekvensområdena 3438−3510 och 3538−3600 
MHz i ett större sammanhang både tidsmässigt och frekvensmässigt för att 
inför avgörandet även ta hänsyn till eventuell framtida utveckling av 
förutsättningar, behov och efterfrågan i frekvensområdet. PTS har därför 
analyserat behov och efterfrågan i hela 3,5 GHz-bandet och även dagens 
användning av både 3,5 GHz-bandet och 3,7 GHz-bandet (3600-3800 MHz). 
Analysen av dagens användning överensstämmer då frekvensmässigt med 
Kommissionens genomförandebeslut7 om harmonisering av frekvensbandet 
3400–3800 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska 
kommunikationstjänster.  

Innan ett eventuellt urvalsförfarande kan genomföras behöver ett beslut att 
begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan utfärdas, i enlighet med 3 
kap. 7 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). I december 
                                                 
6 Detta gäller dock inte sådan användning som i huvudsak avser rundradio, är avsedd för privat bruk eller 
uteslutande används för verksamhet som bedrivs i syfte att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa, 
3 kap. 8 § 2 st. p. 3 LEK enligt Proposition 02/03:110 s 141. 
7 Kommissionens genomförandebeslut av den 2 maj 2014 om ändring av beslut 2008/411/EG om 
harmonisering av frekvensbandet 3400 – 3800 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster I gemenskapen (2014/276/EU). 
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2014 beslöt PTS att upphäva det tidigare beslutet daterat 28 oktober 2011 att 
begränsa antalet tillstånd i 3,5 GHz-bandet och utfärda allmän inbjudan med 
dnr. 11-4936. Upphävandebeslutet innebar att ansökningar om tillstånd i 3,5 
GHz-bandet istället hanteras enligt principen ”först-till-kvarn”.  

Såsom framgått ovan är det väsentligt att analysen omfattar 3,5 GHz-bandet i 
sin helhet samt till viss del också 3,7 GHz-bandet. Det är därför relevant att 
notera att ett större antal kommunala tillstånd för att använda radiosändare för 
fasta, nomadiska och mobila nät för elektronisk kommunikation (TRA-ECS8) 
har tilldelats i det närliggande 3,7 GHz-bandet med tillståndstid till och med 
2022-12-31. 
 
Analysen i rapporten baseras bland annat på en enkätundersökning om 
användning och efterfrågan, som gjordes hösten 2015. Analysen följer 
principerna i spektrumstrategin samt gällande regler, bland annat de i ovan 
nämnda genomförandebeslut från kommissionen.  

 Internationell harmonisering 

PTS förvaltning av frekvenser påverkas i hög grad av internationell 
harmonisering. Internationella aspekter som påverkar den framtida 
användningen av frekvensbandet 3400–3800 MHz är bindande 
genomförandebeslut från kommissionen (2014/276/EU), beslutet från CEPT 
(ECC Decision (11) 06) och arbete inom ITU med frekvensbandet 3400−3800 
MHz.  

 EU-kommissionens beslut om harmonisering av 3400–3800 
MHz-bandet 

Hela frekvensområdet 3400−3800 MHz harmoniserades för markbundna 
system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster genom 
EU-kommissionens beslut9 den 21 maj 2008 (2008/411/EG) vilket ändrades 
genom kommissionens genomförandebeslut10 den 2 maj 2014 (2014/276/EU), 
hädanefter kallat kommissionsbeslutet. Ändringarna medförde bland annat 
krav på att det ”rekommenderade frekvensarrangemanget” skulle vara TDD11 
med 5 MHz kanalraster i 3,5 GHz-bandet. De nya villkoren möjliggör också 

                                                 
8 TRA-ECS - Terrestrial radio applications capable of providing electronic communication services 
9 Kommissionens beslut av den 21 maj 2008 om harmonisering av frekvensbandet 3400 – 3800 MHz för 
markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster I gemenskapen 
(2008/411/EG) 
10 Kommissionens genomförandebeslut av den 2 maj 2014 om ändring av beslut 2008/411/EG om 
harmonisering av frekvensbandet 3400 – 3800 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster I gemenskapen (2014/276/EU). 
11 TDD – Time Division Duplex 
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användning av LTE-teknik. Som ett alternativ till TDD får medlemsstaterna, 
om vissa förutsättningar är uppfyllda, införa FDD12  i frekvensbandet 3400-
3600 MHz. Bild 1 – 3 redogör för frekvensområdena vid användning av TDD- 
respektive FDD. Befintliga rättigheter i bandet per den 2 maj 2014 ska skyddas 
under förutsättning att de inte hindrar den nya användningen. 

 

Bild 1. Rekommenderat frekvensarrangemang för 3400-3600 MHz-bandet som baseras på 

TDD 

 

 

Bild 2. Alternativa frekvensarrangemanget för 3400-3600 MHz-bandet som baseras på 
FDD 

 

 

Bild 3. Rekommenderat frekvensarrangemang för 3600-3800 MHz-bandet som baseras på 
TDD 

 

 ECC beslut om bandet 3400-3800 MHz  

Det harmoniserade frekvensarrangemanget för 3400–3800 MHz-bandet i 
ECC-beslutet13 är till för att underlätta för användning av mobilt bredband - 
MFCN14 inklusive IMT15. Det syftar till att ge grunden till harmoniseringen av 
användningen av mobilt bredband i frekvensbandet och därigenom säkerställa 
att spektrumförvaltningarna kan verka för ökad tillväxt av mobilt bredband 

                                                 
12 FDD – Frequency Division Duplex 
13 ECC decision (11)06 approved 9 December 2011, Harmonised frequency arrangements for 
mobile/fixed communications networks (MFCN) operating in the bands 3400–3600 MHz and  
3600–3800 MHz 
14 MFCN - Mobile/Fixed Communication Network 
15 IMT - International Mobile Telecommunications 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3400 MHz 3600 MHz

3410 MHz 3490 MHz 3510 MHz 3590 MHz
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3400 MHz 3600 MHzUplink DownlinkDuplex gap

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3600 MHz 3800 MHz
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utifrån den tekniska utvecklingen, vilket medför större bandbredd och högre 
datahastighet för slutanvändarna. 

ECC-beslutet omfattar frekvensbanden 3400–3600 MHz och 3600–3800 MHz 
för MFCN på non-exclusive basis utan att påverka skydd och fortsatt användning 
av befintliga tjänster i bandet. Beslutet anger också de minst begränsande 
tekniska villkoren (LRTC16) för MFCN i banden 3400–3600 MHz och 3600–
3800 MHz. ECC-beslutet trädde i kraft 14 mars 2014 för att genomföras senast 
den 14 september 2014. 

Kommissionsbeslutet överensstämmer med ECC-beslutet. 

Inom CEPT pågår ett arbete med att utvärdera om de tekniska villkoren för 
MFCN i 3400-3800 MHz (enligt ECC-beslutet) också är tillämpbara på 5G. 
Arbetet planeras vara klart i november 2017. 

 ITU 

3,5 GHz-bandet utgör tillsammans med 3,7 GHz-bandet en del av det s.k. C-
bandet. Frekvensbanden är globalt allokerade för satellitkommunikation. C-
bandet spelar fortfarande en viktig roll för satellitkommunikation i tropiska och 
subtropiska områden där atmosfärsförhållanden försvårar användningen av 
andra högre frekvensband (t.ex. Ku- och Ka-band). I länder med mer 
gynnsamma atmosfärsförhållanden är användningen av C-band för 
satellitkommunikation begränsad. Det gäller t.ex. för Europa, där 
användningen av Ku- och Ka-band17 är mer vanlig.  

I ITU Radioreglemente är 3,5 GHz-bandet allokerat till mobila tjänster på 
primär basis samt identifierat för IMT genom fotnot i ITU Region 1, dit 
Sverige tillhör. 3,7 GHz-bandet är sekundärt allokerat till mobila tjänster i 
Region 1. 

  

                                                 
16 LRTC - Least Restrictive Technical Conditions 
17 Ku-bandet opererar på frekvenser ~14 GHz upplänk och ~12 GHz nedlänk. Ka-bandet opererar på 
~30 GHz upplänk och ~20 GHz nedlänk. 
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2 Inventering av dagens användning i 
3,5 GHz- och 3,7 GHz-banden 

 Inledning 

Inom 3,5 GHz- och 3,7-GHz-banden fanns det per 2016-04-06 92 st. tilldelade 
kommunala och länsbaserade tillstånd fördelade på 78 tillståndshavare, samt 
två nationella tillstånd. Det finns också ett stort antal kommuner och län där 
inga tillstånd är tilldelade i dessa två band. Nuvarande tillstånd är fördelade i 
banden enligt Bild 4 nedan. 

Bild 4. Nuvarande tillstånd i 3,5 och 3,7 GHz-banden. 

Ett nationellt tillstånd om 2 x 28 MHz i 3,5 GHz-bandet återkallades av PTS 
på begäran av tillståndshavaren i januari år 2016. Det andra nationella 
tillståndet om 2 x 28 MHz i 3,5 GHz-bandet förfaller 2017-12-31 medan de 
länsbaserade tillstånden förfaller från 2021-03-31 till 2023-03-31. 

För att undersöka hur banden används genomförde PTS en enkätundersökning 
i oktober år 2015 som skickades ut till alla tillståndshavare i 3,5 GHz- och 3,7-
GHz-banden. PTS anordnade dessutom möte med de dåvarande två största 
nationella tillståndshavarna, vars tillstånd löper ut 2017-12-31 (Teliasonera och 
Tele2), för att få veta hur de använder frekvensbanden och hur de ser på 
användningen i framtiden. 

Under tiden från och med att PTS skickade ut enkätundersökningen i oktober 
2015 till april 2016 har ett nationellt, ett länsbaserat och sju kommunala 
tillstånd återkallats på tillståndshavarens begäran. Förutsatt att de återkallade 
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tillstånden18 inte räknas kan det konstateras att PTS har erhållit svar angående 
63 av de 92 befintliga tillstånden. Detta innebär en svarsfrekvens på 68 %, 
vilket PTS anser vara tillräckligt för att kunna dra slutsatser om användningen. 

 3,5 GHz-bandet 

I 3,5 GHz-bandet finns 14 länsbaserade19 och 1 nationellt tillstånd. Bild 5 
nedan visar vilka län som har länsbaserade tillstånd som fortsatt gäller efter 
2017-12-31, då det nationella tillståndet löper ut. 

 

Bild 5. Länsbaserade tillstånd i 3,5 GHz-bandet efter 2017-12-31. 

                                                 
18 Även om deras begäran om att PTS återkallar tillståndet kan tolkas som ett svar så har vi inte tagit med 
de som inte returnerade enkätsvaret. 
19 Sex av de 14 tillstånden är för enskilda kommuner, men betecknas genomgående som län i texten, för 
att underlätta läsbarheten. Fyra av de sex kommunala tillstånden är för kommuner i Västerbottens län, 
medan de två andra är kommuner i Jönköpings och Västernorrlands län. 



 

 

  

Post- och telestyrelsen 14 
 

 Länsbaserade tillstånd 

De 14 länsbaserade tillstånden i 3,5 GHz-bandet är utspridda i stort sett över 
hela landet, från Halland till Norrbotten, men de flesta finns i norra Sverige. 
Användningsområdena för tillstånden är fördelade enligt Tabell 1, där samma 
tillstånd kan användas till flera radioanvändningar. 

Tabell 1.  

Tillstånd och användning i 3,5 GHz–bandet 

Användning 
Antal tillstånd 

med användning 
Antal tillstånd 

utan användning 

Mobilt bredband 0 6 

Fast bredband 5 1 

Radiolänk 1 5 

Satellitmottagning 0 5 

Annat 0 5 

Totalt antal tillstånd b 5 1 

Andel tilldelade tillstånd av totalt antal möjliga tillstånd 67 a % 

Svarsfrekvensen är 43 %. Av 14 länsbaserade tillståndshavare har PTS fått in 6 svar 
som statistiken ovan är baserad på. 
a Denna siffra är inte helt överensstämmande eftersom PTS har tilldelat kommunala 
tillstånd i vissa fall. Detta gör att andelen tilldelade tillstånd uttryckt i procent i 
verkligheten är lägre.  
b Visar antal tillstånd som används/inte används, denna är lägre än summan av 
användningarna då ett tillstånd kan ha flera användningar. 

 

Ingen tillståndshavare använder tillståndet till mobilt bredband eller 
satellitmottagning. En tillståndshavare använder radiolänk i bandet, och har 
svarat att de inte har några slutkunder, men att de genomför migrering av ca 
100 radiolänkhopp från tillståndsfria band till detta band. En annan 
tillståndshavare som idag använder bandet till fast bredband uppger i sitt 
enkätsvar att de har mobilt bredband på gång. 

För att förstå i vilken omfattning tillståndshavarna använder bandet frågade 
PTS också om hur många uppkopplade enheter och/eller slutkunder som 
använder frekvenserna. Detta sammanfattas i Tabell 2 nedan. 
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Tabell 2. Antal uppkopplade enheter och slutkunder 

Uppkopplad enhet Antal 
Fördelat på 

antal tillstånd 
 

 Basstationssändare 23 4  

 Radiolänk 1 1  

 Annat 0 0  

Slutkunder Antal 
Fördelat på 

antal tillstånd 
Andel av länens 

total 

Hushåll 202 3 0,012 a % 

Företag 212 3 0,037 b % 

Anslutna terminaler 0 0 0 % 

Satellitmottagare 0 0 0 % 

Annat 10 1 -c 

Svarsfrekvens 43 %. a Baserat på SCBs statistik för 2015 för länen där det finns 
befintliga tillstånd. b Baserat på SCBs statistik för antal arbetsställen per län 2015.  

c Ej möjligt att beräkna andelen eftersom antal slutkunder ”Annat” saknar statistik. 

 

De som har basstationer i frekvensbandet har i genomsnitt 11,5 basstationer 
var. En tillståndshavare har både basstationer och en radiolänk, och beskriver i 
enkäten att mobilt bredband är på gång i frekvensbandet. 

Samma fyra tillståndshavare som har någon form av aktivitet i frekvensbandet 
tillhandahåller tjänster till totalt 202 hushåll och 212 företag. Majoriteten av 
dessa slutkunder tillhör en och samma tillståndshavare, som tillhandahåller 
tjänster till 150 hushåll och 210 företag. En tillståndshavare har svarat att de 
tillhandahåller tjänster till 10 kommunala enheter, vilka i Tabell 2 faller under 
kategorin ”Annat”.  

 Nationella tillstånd 

De nationella tillståndshavarna uppgav på möten med PTS att de i dagsläget 
inte hade någon användning i banden. Tester hade genomförts med exempelvis 
WiMAX20 tidigare, men idag pågår inga tester. Anledningen till att de har haft 
tillstånden kvar trots att de inte har utnyttjat dem är för att kunna göra 5G-
tester, men inte heller detta görs i dagsläget. Tillstånden hyrs inte ut i andra 

                                                 
20 WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access, standarder för trådlös kommunikation 
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hand av tillståndshavarna. De uttryckte dessutom att de inte var intresserade av 
att frekvenserna tilldelas i nuläget, till stor del eftersom terminaler i form av 
attraktiva mobiltelefoner med stöd för önskad teknik (LTE21/LTE-A22) ännu 
inte är tillgängliga för 3,5 GHz-bandet.  

Operatörerna ser dock att det finns möjligheter längre fram att använda 
frekvensbandet till 5G23, vilket även Huawei har flaggat för24. Operatörerna 
framför att det vore önskvärt att tilldela dessa frekvenser senast i samband med 
att de andra tillstånden i banden 3,5 GHz och 3,7 GHz förfaller, runt år 2022 -
2023. En tilldelning genom urvalsförfarande närmare den tidpunkt då 
operatörerna i faktiska termer ser ett behov av att använda frekvensbandet 
skulle ge potentiella tillståndshavare bättre grunder för att bedöma de tekniska 
och ekonomiska förutsättningarna för den framtida användningen. Enligt en 
operatör bör långsiktiga tillstånd i tillgängliga delar av 3,5 GHz-bandet kunna 
erbjudas tidigare än när alla tillstånden i 3,5 GHz- och 3,7 GHz-banden har 
gått ut. Tillståndsgivningen ska då baseras på en bandplan för hela 3400-3800 
MHz som skall gälla efter att nuvarande tillstånd löper ut. Lämplig bandplan 
förutses vara oparad dvs. TDD. 

Tele2 har efter begäran fått sitt tillstånd återkallat i januari 2016. 

 3,7 GHz-bandet 

I 3,7 GHz-bandet finns det 66 tillståndshavare som totalt innehar 78 tillstånd. 
Ett (1) av dessa tillstånd är ett nationellt tillstånd och resterande är kommunala 
tillstånd. 

 Kommunala tillstånd 

De 78 kommunala tillstånden i 3,7 GHz-bandet är utspridda geografiskt men 
med flest tillstånd i de nordligare kommunerna, precis som tillstånden i 3,5 
GHz-bandet. Användningen i bandet visas i Tabell 3 nedan.  

 

 

                                                 
21 LTE - Long Term Evolution, 3GPP specifikation av mobil dataradiokommunikation, ett steg efter 3G  
22 LTE-A – Long Term Evolution-Advanced, 4G 3GPP specifikation av mobil dataradiokommunikation 
23 5G - den kommande femte generationens mobil dataradiokommunikation, som ska möjliggöra högre 
hastighet, bättre täckning och mer kapacitet än 4G. 
24 ”Chinese Industry talks up the potential of 3,5 GHz for TD-LTE”, artikel skriven av Toby Youell på 
PolicyTracker. https://www.policytracker.com/headlines/chinese-industry-talks-up-3.5-ghz-band-
potential-for-td-lte/?searchterm=Chinese Industry talks up the potential of 3,5 GHz for TD-LTE 
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Tabell 3. 

Kommunala tillstånd och användning i 3,7 GHz–bandet 

Användning 
Antal tillstånd 

med användning 
Antal tillstånd 

utan användning 

Mobilt bredband 3 48 

Fast bredband 12 39 

Radiolänk 6 45 

Satellitmottagning 0 51 

Annat 1 50 

Totalt antal tillstånd b 19 32 

Antal tilldelade tillstånd av totalt antal möjliga tillstånd 6,6 a % 

Svarsfrekvensen är 65 %. Av 78 kommunala tillstånd har PTS fått in 51 svar som 
statistiken ovan är baserad på. a Totalt antal möjliga tillstånd är fyra per kommun.  
b Visar antal tillstånd som används/inte används, denna är lägre än summan av 
användningarna då ett tillstånd kan ha flera användningar. 

 

Det totala antalet tilldelade kommunala tillstånd är 77 stycken, vilket innebär 
att det endast är 6,6 % av de totala antalet möjliga tillstånd som är tilldelade. 
Detta indikerar en låg efterfrågan på kommunala tillstånd i detta band. 

Till skillnad från 3,5 GHz-bandet används detta band i enskilda fall även till 
mobilt bredband. Den mest frekventa användningen är, i likhet med 3,5 GHz-
bandet, fast bredband, som används i 24 % av de tilldelade tillstånden. Andelen 
tillstånd som totalt sett används av de tilldelade tillstånden är ca 37 %. Därmed 
används totalt sett endast ca 2 % av de möjliga tillstånden. 

En tillståndshavare uppgav att frekvenserna användes till att testa bredband år 
2007. En annan tillståndshavare uppgav att användning av frekvenserna för att 
testa bredband inte fungerade, och därför hade denna tillståndshavare nu gått 
över till att leverera fiber till alla hushåll. En av tillståndshavarna i bandet har 
kommenterat att de planerar att använda frekvenserna för utbyggnad av 
bredband i glesbygd. 

Varför vissa tillståndshavare väljer att behålla ett kommunalt tillstånd trots liten 
eller ingen användning kan ha flera orsaker. T.ex. behöver det inte innebära 
någon större kostnad eftersom tillståndsavgiften till PTS baseras på antalet 
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invånare inom det geografiska tillståndsområdet. För tillstånd som omfattar 
geografiska områden med lägre befolkningsunderlag kan det därför vara av 
mindre ekonomisk betydelse att lämna tillbaka tillståndet till PTS. 

Tabell 4 nedan redovisar antalet slutkunder och uppkopplade enheter för 3,7 
GHz-bandet. 

Tabell 4. Antal uppkopplade enheter och slutkunder 

Uppkopplad enhet Antal 
Fördelat på 

antal tillstånd 

 Basstationssändare 41 17 

 Radiolänk 9 6 

 Annat 0 0 

Slutkunder Antal 
Fördelat på 

antal tillstånd 

Hushåll 268 10 

Företag 35 11 

Anslutna terminaler 169 6 

Satellitmottagare 0 0 

Annat 12 3 

Svarsfrekvens 65 %. 

 

Antalet slutkunder är troligtvis fler än vad tabellen visar, eftersom några 
tillståndshavare har rapporterat att det är svårberäknat och inte lämnat någon 
uppskattning. En kommunal tillståndshavare har en inkopplad 
basstationssändare som tillhandahåller bredband till kommunen med ett okänt 
antal användare. En annan kommunal tillståndshavare har specificerat att de 
har en radiolänk i bandet som sedan kopplar vidare till ett Wi-Fi-nät, vilket gör 
det svårt att uppskatta antalet slutkunder och därmed ytterligare medför att 
resultatet är en underskattning av antalet slutkunder. 

Antalet slutkunder i form av hushåll är 268 stycken fördelat på 10 tillstånd, och 
därmed tillhandahåller varje tillstånd som används för hushåll i genomsnitt 
bredband till 27 hushåll, vilket är en mycket låg användning. Vissa 
tillståndshavare gav en samlad information som omfattade flera tillstånd vilket 
medförde att PTS inte kunde separera användningen mellan de olika 
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tillstånden. Som exempel kan nämnas att den kommun som tillhandahåller 
bredband till flest hushåll lämnade in svar på enkäten där 90 hushåll fördelade 
mellan 4 tillstånd var hopslagna i samma svar. Det har dock inte någon 
påverkan på de sammanslagna resultaten presenterade i tabell 1-4. 

Det är ett tillstånd som står för majoriteten av antalet slutkunder både inom 
kategorin ”Företag” 25 och ”Annat” 26 i Tabell 4. Kategorin ”Annat” innebär i 
detta fall, enligt tillståndshavaren, ”Kommunalt vatten och avlopp”. 

De tillståndshavare som har rapporterat vilken teknik de använder i bandet har 
rapporterat att de använder WiMAX. 

 Nationellt tillstånd 

I 3,7 GHz-bandet finns det ett nationellt tillstånd. Tillståndshavaren har 
besvarat vår enkät och meddelat att det inte finns någon användning i bandet i 
dagsläget. PTS har inte heller fått någon indikation på att det finns några planer 
på att börja använda det. 

  

                                                 
25 20 st. företag av totalt 35 st., d.v.s. knappt 60 %. 
26 10 st. av 12 st., d.v.s. 83 %. 
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3 Internationell utveckling i 3,5 GHz-
bandet 

 Om marknadsutvecklingen i Europa 

I Europa har de flesta länderna sedan en längre tid redan tilldelade tillstånd för 
mobilt bredband (BWA) i 3,5 GHz-bandet. Användningen av dessa tillstånd är 
generellt sett låg varför det i praktiken finns ledigt frekvensutrymme i bandet i 
de flesta länder. De gällande tillstånden är dock normalt förenade med 
tillståndsvillkor i enlighet med det tidigare kommissionsbeslutet som inte är 
fullt anpassat för mobilt bredband. Detta gäller dels de tekniska reglerna och 
dels regler för användningen som i vissa fall inte tillåter mobil användning. I 
kommissionsbeslutet nämns ”mobilt bredband” som ”markbundna system 
som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster” och därför 
förekommer den EU-termen också i denna rapport. 

I ett antal länder pågår arbete med att förändra i frekvensbandet, dels genom 
att ändra gällande tillståndsvillkor och dels genom att tilldela det 
frekvensutrymme i bandet som idag inte är tilldelat. Det innebär att fler och 
fler tillstånd kommer att bli förenade med tillståndsvillkor i enlighet med det 
ändrade, nu gällande kommissionsbeslutet och ECC-beslutet, som möjliggör 
användning av mobilt bredband med moderna tekniker som t.ex. LTE.   

Under perioden 2016-2023 kommer även samtliga eller delar av de befintliga 
tillstånden i 3,5 GHz-bandet att löpa ut i ett stort antal europeiska länder. 
Många europeiska länder är på så sätt i samma läge som Sverige där befintliga 
tillstånd skulle kunna tilldelas på nytt men med relativt kort tillståndstid. De 
nya tillståndstiderna kommer då att vara förenade med tillståndsvillkor och 
anpassade för mobilt bredband i enlighet med kommissionsbeslutet och ECC-
beslutet (ECC Dec 11(06) av den 14 mars 2014). 

På längre sikt skulle det följaktligen kunna finnas tillstånd med de ovan 
nämnda harmoniserade tillståndsvillkoren i hela 3400−3800 MHz-bandet 
tillgängliga i flera europeiska länder.  Även om basstationsutrustning för mobilt 
bredband i bandet redan finns på marknaden saknas det idag tillgång till 
attraktiva mobilterminaler, såsom telefoner som kan användas i det här 
frekvensbandet. Inom några år förväntas denna situation förändras på grund av 
utvecklingen inom andra regioner. 

På det första 5G-forum som PTS höll i Stockholm i maj år 2016 kom många 
idéer och synpunkter från svenska och utländska intressenter kring hur och när 
5G skulle kunna komma och vad detta skulle kunna innebära för 
konsumenterna. Mobiloperatörer och mobilindustri har tydligt hänvisat till 
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frekvensbandet 3400 −4200 MHz som det viktigaste initiala frekvensbandet 
för 5G-utbyggnad. 

I sitt utkast till yttrande om en strategisk färdplan mot 5G för Europa (Draft 
RSPG Opinion on spectrum related aspects for next-generation wireless systems (5G), 8 juni 
2016) utrycker RSPG åsikten att 3400-3800 MHz-bandet är det primära bandet 
som lämpar sig för införandet av 5G i Europa redan innan 2020. 3400-3800 
MHz-bandet har möjlighet, enligt RSPG, att sätta Europa i spetsen för 5G-
driftsättning. Färdplanen har utvecklats för att underlätta lanseringen av 5G i 
stor skala i Europa till år 2020. Målet är att 5G-baserade tjänster blir tillgängliga 
för alla EU-medborgare i tid, samt att 5G-tjänster driver industriell och 
samhällelig utveckling och bidrar till ekonomisk tillväxt i Europa från år 2020 
och framåt. RSPG Opinion on spectrum related aspects for next-generation wireless 
systems (5G) förväntas vara klar i september år 2016. 
 

 Utvecklingen i Japan 

I Japan tilldelades i slutet av 2014 tre 40 MHz TDD-tillstånd inom 
frekvensområdet 3480−3600 MHz. Tillstånden tilldelades genom en 
skönhetstävling med omfattande utbyggnadskrav där tillståndshavarna förband 
sig till en 5-årig utbyggnadsplan. Nätutbyggnaden påbörjades under första 
halvåret 2015 och nätet kommer enligt planen att börja användas i kommersiell 
drift under första halvåret 2016. Andra halvåret 2017 ska tillståndshavarna 
täcka över 50 % av befolkningen i ett antal större städer. 

För att minimera risken för störningar innehåller tillstånden krav på att 
tillståndshavarna ska tidssynkronisera sina nät mot varandra, samt att alla 
tillståndshavare ska tillse att tidfördelningen mellan sändning i nedlänks- och 
upplänks riktningen ska förhåller sig med relation 3:1, d.v.s. att man ska sända i 
nedlänksriktning 3 ggr större andel av tiden än man sänder i 
upplänksriktningen. 

Tillgång på terminaler i form av telefoner har hittills varit ett problem för 
användning av 3,5 GHz-bandet. Lanseringen i Japan under året förväntas dock 
medföra att de första telefonerna med stöd för detta frekvensband nu blir 
tillgängliga, vilket även på sikt förväntas ha en positiv inverkan på tillgången av 
attraktiva mobilterminaler på den Europeiska marknaden.     
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 Utvecklingen i USA 

I USA har FCC27 tagit beslut om att öppna upp frekvensbandet 3550−3700 
MHz för bredbandsanvändning med relativ låg uteffekt28. I och med detta 
kommer man också att implementera en innovativ delning av rättigheter i 
bandet med tre olika rättighetsnivåer. FCC har också indikerat att man främst 
ser frekvensbandet 3550−3700 MHz som ett uttalat kapacitetsband för 
småcellsutbyggnad. 

Delningsreglerna för den nya bredbandsanvändningen avser att ge fullt skydd 
till den befintliga användningen i bandet vilken består av militär radar och 
satellitjordstationer.  I den övre delen av bandet finns det även sedan tidigare 
lokala tillstånd för fast trådlöst bredband. Dessa tillstånd kommer dock endast 
att skyddas under en övergångsperiod. Efter övergångsperioden kommer dessa 
befintliga bredbandstillståndshavare att få söka tillstånd på samma sätt som 
övriga intressenter. Den nya bredbandsanvändningen kommer alltså att vara 
sekundär till de primära användningen, militär radar och satellitjordstationer, 
som har prioritet 1. För att ytterligare bredda användningen i bandet har man 
dessutom infört två klasser av nya bredbandstillstånd: PAL29 och GAA30. PAL-
tillstånden som gäller för ett relativt litet geografiskt område, med i snitt ca 
4000 innevånare, ger garanterad prioritet till frekvensresurser inom detta 
geografiska område (prioritet 2). GAA-tillståndshavare (prioritet 3) får istället 
använda frekvensresurser som för tillfället inte används av primäranvändare 
eller PAL-tillståndshavare. GAA-tillstånd är sändarbaserade och man delar 
frekvensresurserna med andra GAA-användare inom samma geografiska 
område.  

Alla tillstånd, både PAL och GAA, bygger på tilldelningar om 10 MHz. Som 
användare kommer man att kunna ansöka om multipla tillstånd både vad gäller 
frekvensområde och geografiskt område för att möjliggöra en mer bredbandig 
användning och större sammanhängande täckningsområden. Antalet PAL-
tillstånd kommer att begränsas så att det även kommer att finnas 
frekvensutrymme för GAA-tillståndshavare inom varje geografiskt område. 
Om det uttryckta frekvensbehovet för PAL-tillstånd för ett geografiskt område 
vid tilldelningstillfällena överstiger tillgången, kommer tillstånden att tilldelas 
genom auktion. PAL-tillstånden kommer att ha en relativt kort tillståndstid om 

                                                 
27 Federal Communications Commission. 
28 Även om terminalernas uteffekt motsvarar tillåtna nivåer i andra mobilband så begränsas 
basstationernas uteffekt till nivåer som normalt associeras med småcellsanvändning. Max EIRP 30-47 
dBm/10MHz för basstationer, beroende på funktionalitet och geografiskt område. 
29 Priority Access Licensee 
30 General Authorized Access 
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endast 3 år, men vid den första tilldelningen av PAL-tillstånd kommer man 
kunna få en utökad tillståndstid om 3+3 år. 

För att möjliggöra en effektiv delning så bygger tillståndsgivningen på en 
databaslösning där alla basstationer och länkar måste fråga en databas om lov 
innan de börjar sända. Databasen innehåller information om inom vilka 
geografiska områden och frekvenser som sändning inte får ske för att skydda 
den primära användningen. Från det tillgängliga frekvensutrymmet delar sedan 
databasen ut frekvensresurser till PAL-tillståndshavare och GAA-
tillståndshavare. Framförallt den militära radaranvändningen förväntas dock till 
stor del vara tillfällig och lokal. Genom att komplettera databasen med ett 
sensornätverk som kan identifiera när radarn sänder förväntar man även 
möjliggöra dynamiskt tillträde för bredbandstillståndshavarna till större delen 
av de skyddszoner som finns för att skydda radaranvändningen under större 
delen av tiden. 

Att öppna bandet 3550−3700 MHz på en så stor marknad som USA förväntas 
leda till god tillgång på utrustning som är anpassad för frekvensbandet. Detta 
gäller såväl basstationer (lågeffekt) för inomhus- och utomhusbruk samt 
terminaler. Eftersom den nedre delen av frekvensbandet 3550−3700 MHz 
överlappar den övre delen av det frekvensområdet som blir ledigt i Sverige 
efter 2017-12-31 så skulle detta kunna öppna för användning av samma typ av 
utrustning i Sverige, som t.ex. möjliggör utbyggnad av lokala nät.  
 

 Sammanfattning 

Inom de närmaste åren förväntas tillgång till framförallt attraktiva mobila 
terminaler vara ett problem om man vill erbjuda mobilt bredband i detta 
frekvensband, men denna situation kommer att förändras på grund av ovan 
beskrivna utveckling. På några års sikt bedömer PTS därmed att det kommer 
att finnas en större harmoniserad marknad bestående av ett antal länder. Det 
innebär bland annat att både nätverksutrustning och terminaler för 3,5 GHz-
bandet kommer att utvecklas och finnas tillgängliga på några års sikt.  
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4 Analys av dagens användning och 
framtida behov och efterfrågan 

Denna analys utgår från den metod som beskrivs i PTS spektrumstrategi men 
begränsas till inventering av befintliga användningar samt kartläggning av 
behov och efterfrågan av möjliga nya användningar. Avgörandet om huruvida 
PTS ska förbereda en ny tilldelning som medger en kontinuerlig användning av 
tillstånden ska ske påverkas främst av behov och efterfrågan för den typen av 
tillstånd som medges under nuvarande EU-beslut och dess tekniska 
förutsättningar. I denna analys görs därför inte en fullständig 
samhällsekonomisk analys angående olika andra potentiella radioanvändningar 
på längre sikt. 

Analysen omfattar därmed inte:  
- beskrivning av användningarnas bidrag till samhällsnyttan,  
- bedömning om efterfrågan ska vara styrande vid tilldelningen,  
- rekommenderad frekvensmängd per användning eller bandplan,  
- utformning av tillståndsvillkor och tilldelningsmetod. 

 Resultat av inventering av dagens användning 

Inventering av dagens användning visar att en majoritet av tillståndshavarna 
inklusive de som har nationella tillstånd eller regionala tillstånd, inte använder 
sig av varken 3,5 GHz och 3,7 GHz-banden. 

I de fall tillstånden används handlar det huvudsakligen om kommunala 
stadsnäts- eller energibolag som tillhandahåller fast trådlöst bredband till ett 
fåtal hushåll och företagskunder som inte kunnat nås med fiberanslutning. 
Såvitt PTS känner till används då nästan uteslutande WiMAX-teknik, vilket 
också framgår av inkomna svar som har specificerat vilken teknik de använder i 
bandet. 

 Framtida användning av 3,5 GHz-bandet  

3,5 GHz-bandet ses på kort sikt som framförallt ett kapacitetsexpansionsband 
för 4G/LTE utbyggnad. Befintliga tillstånd med kort återstående tillståndstid i 
Europa, bristen på attraktiva mobilterminaler och möjliga tilldelningar i andra 
frekvensband gör dock att det i många länder inom överskådlig framtid 
kommer att finnas andra alternativ. Frekvensutrymme i ett antal lägre 
frekvensband (700 MHz, 1500 MHz och 2300 MHz) förväntas till exempel bli 
tillgängligt i många länder inom perioden 2016 till 2023. Det är därför inte 
självklart att man kommer att bygga ut 4G/LTE i 3,5 GHz-bandet, ett 
antagande som styrkts av information till PTS från nuvarande tillståndshavare. 
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På grund av fortsatt utbyggnad av fiber samt bättre täckning och kapacitet av 
mobilt bredband med 3G/4G (HSPA31/LTE), samt i viss mån bredband med 
satellit minskar behov och efterfrågan av fast trådlöst bredband. 

Intresset för användning av WiMAX-teknik har, enligt PTS bedömning, 
minskat avsevärt. Idag förefaller allt kommersiellt intresse röra utbyggnad av 
teknikerna LTE och LTE-A, inte minst för att man snabbt kan täcka stora 
områden med t.ex. 700/800/900 MHz-banden. 

I ett längre tidsperspektiv, det vill säga efter år 2020 men kanske även tidigare 
än så, förväntas 5G vara aktuellt. Med tanke på tidsramarna och egenskaperna 
är 3,5 GHz-bandet ett potentiellt mycket attraktivt kapacitetsband för 5G-
utbyggnad framförallt i tätorter. För att uppnå den kapacitet, hastighet och låga 
fördröjning man eftersträvar i 5G är tillgång till breda frekvenskanaler mycket 
fördelaktigt. För dessa relativt höga frekvenser tyder även mycket på att TDD-
arrangemang är att föredra framför FDD.  

 Tillståndstider i 3,5 GHz-bandet 

Genom att tilldela större sammanhängande frekvensutrymmen vid ett och 
samma tillfälle gynnas en effektiv frekvensanvändning och en sund konkurrens 
för framtida användning av frekvensbandet. Tillstånden idag har olika 
tillståndstider och omfattar olika områden och PTS konstaterar därmed att 
användningen av 3,5 GHz-bandet är fragmenterad, både tidsmässigt, 
geografiskt och frekvensmässigt. Följaktligen påverkar den nuvarande 
utformningen av tillstånden i 3,5 GHz-bandet möjligheterna för en framtida 
effektiv användning av frekvenserna negativt. 

 Behov av gemensam hantering av 3,5 och 3,7 
GHz-banden 

För att utvecklingen ska kunna ta nästa steg för trådlöst bredband med högre 
hastighet och kapacitet kan utrustningstillverkare och operatörer tillämpa olika 
metoder.  

En metod är s.k. intra band carrier aggregation32, som möjliggör aggregering av 
många olika frekvensblock i flera olika band.  

En annan metod är att skapa väldigt breda sammanhängande frekvensblock. 
Det kan åstadkommas t.ex. genom ”blockbyte” mellan operatörer. Exempelvis 
skulle en operatör genom överlåtelser33 kunna förfoga över hela 2,1 GHz-

                                                 
31 HSPA - High Speed Packet Access, mobiltelefoni protokoll 
32 Carrier aggregering används i LTE-Advanced för att öka bandbredden, och därigenom öka bitrate. 
33 Efter medgivande av PTS i enlighet med 3 kap. 23 § LEK 
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bandet (2 x 60 MHz) och en annan operatör skulle istället kunna förfoga över 
hela 1800 MHz-bandet (2 x 70 MHz) i stället för att tillståndshavarna innehar 
block i varje enskilt band. Ett annat sätt att åstadkomma lika breda eller ännu 
större sammanhängande block är att planera om 3,5 GHz- och 3,7 GHz-
banden, vilket skulle kunna innebära upp till 100 MHz per blocktillstånd. 

Att kunna tilldela 3,5 GHz- och 3,7 GHz-banden om totalt 400 MHz på ett 
sätt som möjliggör att operatörer och eventuellt andra användare på bästa sätt 
skulle kunna utnyttja frekvensresursen för, vid den tidpunkten, den mest 
moderna tekniken måste därför anses som önskvärt. 

 

Bild 6. Tillståndstider i 3,5 GHz– och 3,7 GHz-banden 
 

 Tillgängliga substitut  

Vid bedömningen av förutsättningarna för en ny tilldelning genom 
urvalsförfarande bör även frågan om tillgängliga substitut belysas. I detta fall så 
bör det noteras att det finns ett stort antal kommuner och län där det idag inte 
finns tillstånd tilldelade i 3,5 GHz- och 3,7 GHz-banden. Användningen av 
befintliga tillstånd, så som PTS analys av dagens användning visar, är i de flesta 
fall låg eller obefintlig. Även om frekvensområdena 3438−3510 och 
3538−3600 MHz inte tilldelas finns det inom 3,5 GHz- och 3,7 GHz-banden 
vissa möjligheter att hantera eventuella frekvensbehov och då med tillståndstid 
som i vart fall inte är längre än den som gäller i de banden.  

 Ny tilldelning av frekvensområdet 3438−3510 

och 3538−3600 MHz genom urvalsförfarande 

Av ovanstående redogörelse framgår att frekvensområdet inte används i någon 
större utsträckning i dagsläget. Det finns dock ett stort intresse för framtida 
användning eftersom frekvensbandet passar bra för 5G. En ny tilldelning av 
blocktillstånd genom urvalsförfarandet i frekvensområdet 3438−3510 och 
3538−3600 MHz genom urvalsförfarande i god tid innan det nationella 
blocktillståndet har gått ut 2017-12-31 innebär med andra ord en risk för att 
intresset fortsatt är svagt för användning av frekvensbandet. PTS grundar 
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bedömningen på det som framgår av inventering av dagens användning samt 
på den internationella utvecklingen, så som redovisats ovan. Med en brukligt 
lång tillståndstid för blocktillstånd som tilldelats genom urvalsförfarande 
uppstår en risk för att frekvensbandet fortsatt kommer att vara fragmenterat 
under en längre tidsperiod.   

Med en tilldelning genom urvalsförfarande senare än år 2017 men i god tid 
innan år 2023 (när alla befintliga tillstånd i 3,5 GHz- och 3,7 GHz-banden 
löper ut) kommer PTS att kunna tilldela ett mycket stort sammanhängande 
frekvensutrymme i 3,5 GHz-bandet. Dessutom kommer 3,5- och 3,7 GHz-
banden också att kunna hanteras tillsammans, och även tilldelas tillsammans. 
Det gynnar möjligheten att använda dessa frekvensband för 5G. 

Under tiden fram till dess kommer PTS även att kunna tilldela tillfälliga 
tillstånd som exempelvis kan användas för utveckling av framtida tjänster i 3,5 
GHz-bandet. De befintliga tillstånd som inte används idag skulle kunna 
tillgängliggöras genom exempelvis uthyrning. 

En senarelagd tilldelning genom urvalsförfarande möjliggör att 
tillståndsvillkoren kan komma att bli i ännu högre grad anpassade för framtida 
användning av 3,5 GHz- och 3,7 GHz-banden. En senarelagd tilldelning 
innebär också att potentiella användare bättre kan planera sitt deltagande i ett 
eventuellt urvalsförfarande av tillstånd i frekvensbanden.  

PTS bedömer att det, mot bakgrund av ovanstående, inte är aktuellt att utfärda 
beslut att begränsa antalet tillstånd (i enlighet med 3 kap. 7 § LEK) i 
frekvensutrymmet 3438−3510 och 3538−3600 MHz för att möjliggöra 
tilldelning genom urvalsförfarande innan tillstånden går ut i december 2017. 

 Implementering av kommissionsbeslutet 

Medlemsstaterna ska enligt kommissionsbeslutet tillämpa villkoren senast den 
30 juni 2015. Den svenska frekvensplanen34 inkluderar kommissionsbeslutet. 
Nya tillstånd i frekvensbandet kommer att förenas med krav i enlighet med 
kommissionsbeslutet.  

  

  

                                                 
34 Post- och telestyrelsens allmänna råd (PTSFS 2015:3) om den svenska frekvensplanen 
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5 Slutsats  

 Utifrån ovanstående analys drar PTS följande generella slutsatser: 

· 3,5 GHz- och 3,7 GHz-banden ska på sikt hanteras tillsammans. 

· Tillståndstiderna i 3,5 GHz- och 3,7 GHz-banden ska möjliggöra sådan 
hantering.  

· PTS bör inte tilldela nationella blocktillstånd i 3,5 GHz-bandet vid 

utgången av år 2017 genom urvalsförfarande. 

 

Mot bakgrund av att ett nationellt blocktillstånd i 3,5 GHz-bandet går ut 2017-
12-31 och det andra har återkallats har PTS kartlagt behov och efterfrågan för 
framtida användning av 3,5 GHz-bandet. Syftet med denna analys är att 
fastställa om frekvensområden 3438−3510 och 3538−3600 MHz ska 
förberedas för en ny tilldelning genom urvalsförfarande i god tid innan 
tillståndstiden går ut 2017-12-31 för de nationella blocktillståndensamt att i 
ställningstagandet tillämpa kommissionsbeslutet.  

Analysen i rapporten baseras bland annat på en enkätundersökning som 
gjordes hösten 2015 och följer principerna i PTS spektrumstrategi samt 
gällande regler, bland annat de i genomförandebeslutet från kommissionen.  

Inventeringen har indikerat att en majoritet av tillståndshavarna i 3,5 GHz-
bandet inte använder tillstånden och frekvenserna alls. Vidare har enkäten om 
användning av 3,7 GHz-bandet visat en bild som är väldigt lik till den som 
gäller för 3,5 GHz-bandet. Tillstånden används i liten utsträckning. WiMAX-
teknik nyttjas i första hand vilken är en teknik som fått en allt mer 
marginaliserad marknadsposition på världsmarknaden. Utvecklingen har i stort 
sätt skiftat till system baserade på exempelvis LTE och LTE-A.  

Vid analys av frågan om tillgängliga substitut noterar PTS att det redan finns 
ett stort antal tillgängliga tillstånd i 3,5 GHz- och 3,7 GHz-banden. Även om 
frekvensområdena 3438−3510 och 3538−3600 MHz inte tilldelas finns det 
inom 3,5 GHz- och 3,7 GHz-banden vissa möjligheter att hantera eventuella 
frekvensbehov och då med tillståndstid som i vart fall inte är längre än den 
som gäller i de banden. 

Därmed kan PTS konstatera att efterfrågan för användning av dessa två 
frekvensband, under befintliga förutsättningar, är låg. 
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Den internationella utvecklingen pekar även på det stora potentiella värdet av 
sammanslagning av 3,5 GHz- och 3,7 GHz-banden, för trådlös bredbandig 
kommunikation, i termer av både hög hastighet och kapacitet. Mycket tyder på 
att det finns stora vinster med att kunna planera om både 3,5 GHz- och 3,7 
GHz-banden, för att möjliggöra breda frekvensblock, vilket är positivt för 
användningen av 5G. 

Baserat på ovanstående och med hänvisning till principerna i spektrumstrategin 
drar PTS följande generella slutsatser: 

· 3,5 GHz- och 3,7 GHz-banden ska på sikt hanteras tillsammans. 
· Tillståndstiderna i 3,5 GHz- och 3,7 GHz-banden ska möjliggöra sådan 

hantering.  
· PTS bör inte tilldela nationella blocktillstånd i 3,5 GHz-bandet vid 

utgången av år 2017 genom urvalsförfarande. 

PTS avsikt är att vänta med ny tilldelning av blocktillstånd i 3438−3510 och 
3538−3600 MHz genom urvalsförfarande fram till dess att frekvensbandet 
3400−3800 MHz kan tilldelas på nytt. Det skulle innebära att hela 3400−3800 
MHz-bandet skulle kunna tilldelas när alla tillstånden i det bandet gått ut.  

Följaktligen skulle PTS inriktning vara att inte tilldela tillstånd i 3,5 GHz- och 
3,7 GHz-banden med en tillståndstid längre än 2023-03-31. Tillfälliga tillstånd i 
bandet skulle kunna ges för att bland annat testa teknisk utrustning. 

Kommissionens genomförandebeslut (2014/276/EU) harmoniserar 
frekvensbandet 3400–3800 MHz också för LTE-teknik med TDD som 
föredraget frekvensarrangemang. Det innebär att när PTS tilldelar tillstånd i 
frekvensbandet behöver tillstånden inkludera de krav som ställs i bilagan till 
kommissionens genomförandebeslut. Av de 400 MHz som det beslutet gäller 
för behandlar denna rapport endast frågan om ny tilldelning genom 
urvalsförfarande av frekvensbanden 3438−3510 och 3538−3600 MHz. Såsom 
framgår ovan är PTS avsikt att avvakta med ny tilldelning av blocktillstånd 
genom urvalsförfarande i de två frekvensområdena. Under tiden fram till dess 
kommer tillfälliga tillstånd att kunna tilldelas i frekvensutrymmen 3438−3510 
och 3538-3600 MHz. Tillstånden förenas med villkor i enlighet med 
kommissionens genomförandebeslut (2014/276/EU).  

 


