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Yttrande över PTS förstudierapport om 2,3 GHz-bandet, PTS-ER-2016:33 
  
Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) har tagit del av förstudierapporten och vill ge följande 
remissvar. 
  
Med bakgrund av tidigare yttrande (1) och att frekvensområdet ännu inte auktionerats ut, anser SSA 
att det borde finnas utrymme för ett internationellt koordinerat mindre amatörradioband i området 
2320-2321MHz i Sverige. 
  
I linje med förstudierapportens slutsats angående amatörradio vill SSA göra följande kommentar. 
  
I rapporten refereras till Licensed Shared Access (LSA) som en framtida möjlig väg för amatörradio, 
och andra tjänster, i bandet. Med tanke på PTS referens till LSA och ett "Sharing framework", är det 
inte tydligt i rapporten (eller någon referens) hur PTS tänker sig detta ramverk i praktiken. Detta 
anser SSA vara en viktig punkt som saknas. Exempelvis: Är det en förutsättning för tilldelningen att 
tillståndshavaren är ålagd att diskutera samexistens under LSA? Kan en tillståndshavare neka till att 
över huvud taget diskutera samexistens under LSA med t.ex. representant för amatörradio? 
  
Med tanke på definitionen nedan uppfattar SSA det som att det är PTS som definierar ramverket i 
Sverige och här önskar SSA ett förtydligande från PTS. 
  
Definition av Sharing framework ECC Rep205:  

"The implementation of LSA relies on the concept of a “sharing framework” that is under the 
responsibility of the Administration / NRA. Its development requires the involvement of all 
relevant stakeholders.  
  
The “sharing framework” can be understood as a set of sharing rules or sharing conditions that 
will materialise the change, if any, in the spectrum rights of the incumbent(s) and define the 
spectrum, with corresponding technical and operational conditions, that can be made available 
for alternative usage under LSA." 

   
Göteborg 2017-01-31 
  
 För SSA 
  
Mats Espling 
SSA VHF Manager 
  
  
(1) Bilaga: "Sveriges Sändareamatörers (SSA) svar och synpunkter på PTS Konsultation angående 
1,5 och 2,3 GHz", 2016-06-08 
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Bilaga 
 
 
Sveriges Sändareamatörers (SSA) svar och synpunkter på PTS Konsultation 
angående 1,5 och 2,3 GHz. 
 
Inledning 
 
SSA har tagit del av ”Konsultation angående 1,5 och 2,3 GHz” och vill kommentera delen som berör 
2,3GHz utifrån Svensk amatörradios behov. Amatörradion har med sin bredd, och internationella 
spridning, behov som inte tillgodoses av dagens frekvens- och effekttilldelning i bandet. 
 
 
Bakgrund 
 
Fram till för några år sedan har amatörradion i Sverige haft bandet 2300-2450MHz allokerat med 
tillåtelse till hög effekt, vilket även varit internationellt koordinerat. Därefter begränsades bandet till 
2400-2450MHz med maximal tillåten effekt på 100mW, vilket tillgodoser en del av 
amatörradioverksamheten i frekvensområdet. Sedan denna förändring av allokeringen genomfördes 
har PTS utfärdat temporära högeffektstillstånd i bandet 2320-2321MHz, vilket varit mycket positivt. 
Samtidigt har denna situation begränsat intresset av att satsa och investera i utrustning för detta 
frekvensband. 
 
 
Frågor om 2,3GHz-bandet, inklusive svar från SSA 
 

 Vad ser ni som möjliga användningar av aktuella frekvenser i 2,3 GHz bandet? 
o Återinförande av amatörradiotrafik i ett mindre och internationellt koordinerat segment med 

hög effekt som tillåter nationell och internationell trafik via troposfär samt via månstuds. 
2,3GHz är mycket väl lämpat för denna typ av trafik. 

 

 Vilket behov finns av ovanstående frekvenser inom 2,3 GHz-bandet inom er verksamhet? 
o Ett segment 2320 - 2321 MHz där man kan tillåta hög effekt för ovanstående trafik. 

Vågutbredningsförsök i troposfär samt via månstuds är inte möjligt i dagens 
amatörradioband 2400-2450MHz (100mW). Alternativt föreslås en allokering 2300 - 
2302MHz för hög effekt, i linje med föreslagen allokering för amatörradion i England 
(Ofcom: ”Public Sector Spectrum Release: Amateur use of 2310 to 2450 and 3400 to 3475 
MHz.”) 

 

 Om behov finns, hur skulle frekvenserna komma att användas, och vilket behov skulle de 
fylla? 

o Amatörradiotrafik innefattande experimentverksamhet och vågutbredningsstudier, se ovan.  
 

 Hur ser en möjlig tidsplan ut för användning av frekvenserna utifrån att de används till er 
verksamhet?  

o Redan idag finns idag ett mindre amatörradioutnyttjande under dispens där temporära 
tillstånd delas ut, 6 månader per tillstånd. Vid återinförande av ett mindre men mer 
långsiktigt segment kommer radioamatörer våga investera i utrustning och användningen 
kommer öka.  

 

 Vad anser ni vara minsta bandbredd som krävs för att uppnå effektiv 
spektrumanvändning? 

o 3kHz 
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 När ser ni att utrustning (basstationer/terminaler/annan utrustning) finns tillgänglig i 
bandet? 

o Se ovan. 
 

 Ett förväntat EU-beslut kring bandet kan komma att innehålla krav på TDD för access. Hur 
ser ni på frågan om synkronisering av basstationer i bandet? Olika alternativ är möjliga: 

o SSA känner idag inte till vilken ”annan användning” som är aktuell i samma band/segment. 
En möjlighet är att samla en del av ”annan användning” i ett mindre segment (t.ex. 2300-
2305MHz). 

 

 Hur bedömer ni intresset för undantag från tillståndsplikt inom delar av bandet? 
o Föreslås hantering av tillstånd i enlighet med amatörradioförordningen. 

 

 Hur ser ni på möjligheten till delning, exempelvis geografisk eller frekvensmässig, av 
frekvensutrymmet med andra användningar eller användare? 

o Densiteten av radioamatörer i bandet är låg samt låg duty cycle gör att risken för störningar 
totalt sett är låg. 

 

 Vad anser ni krävs, både av PTS och marknaden, för att åstadkomma en önskvärd delning 
av spektrum mellan operatörer? Exempelvis att få tillgång till andra operatörers spektrum i 
områden där de inte har byggt ut sina nät? 

o SSA har inga kommentarer. 
 

 
 
Slutkommentarer: 
 
Då det under längre tid funnits möjlighet för intressenter att investera i spektrum i bandet 2300-
2400MHz, utan att någon del av bandet auktionerats ut, anser SSA att det finns utrymme för att 
allokera ett mindre segment för amatörradio med hög effekt. Ett alternativt till ett segment kan även 
vara inom ramen för ”delning med annan användning”. 
 
 
 
Stockholm 2016-06-08 
 
För SSA 
 
 
 
Anders Larsson 
Ordförande 
 


