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Sammanfattning  

Regeringen beslutade den 27 februari 2014 att frigöra det så kallade 700 MHz-
bandet (694–790 MHz) för annan användning än marksänd tv från och med 
den 1 april 2017. Syftet med denna förstudie är att kartlägga och utreda 
förutsättningarna och lämna rekommendationer inför en kommande tilldelning 
av 700 MHz-bandet. Förstudien behandlar frågor som efterfrågan, möjliga 
användningars bidrag till samhällsnyttan, val av bandplan, utformning av skydd 
för mottagning av marksänd tv under 694 MHz och andra tekniska regler. 
Förstudien är en del av PTS arbete med 700 MHz-bandet och med de 
förändringar som följer på regeringens beslut. Förstudien utgår från 
principerna i PTS spektrumstrategi. 

I förstudien kartläggs vilka användningar som kan vara aktuella att möjliggöra i 
700 MHz-bandet. Mot bakgrund av befintlig användning, internationell 
harmonisering, tekniska förutsättningar, synpunkter från intressenter samt 
regulatoriska och politiska förutsättningar bedöms 700 MHz-bandet lämpligt 
att användas till mobilt bredband för kommersiella tjänster, mobilt bredband 
för Public Protection and Disaster Relief (PPDR), trådlösa mikrofoner samt 
annan användning som kan inrymmas i frekvensområde undantaget från 
tillståndsplikt. 

I förstudien bedömer PTS hur samhällsnyttan påverkas av om 700 MHz-
bandet skulle användas för respektive användning, till exempel mobilt 
bredband. PTS gör här ingen analys av samhällsnyttan av bredband i stort, 
vilken många andra studier har visat vara positiv. Analysen visar att den 
användning som i dagsläget bedöms generera högst samhällsnytta i 700 MHz-
bandet är mobilt bredband för kommersiella tjänster. Samhällsnyttan av att 
tillgängliggöra frekvensutrymmet för mobilt bredband bedöms huvudsakligen 
bestå av minskade produktionskostnader för mobiloperatörer som vid en 
fungerande konkurrens överförs i minskade konsumentpriser för likvärdiga 
eller bättre tjänster. Ett tillskott av kapacitet till ip-baserade mobilnät förbättrar 
generellt möjligheten till nya och innovativa tjänster. Att tillföra frekvenser för 
mobilt bredband möjliggör därmed för flera typer av tjänster i 700 MHz-
bandet.  

Förstudien rekommenderar en bandplan som möjliggör användningen av 
mobilt bredband. Utifrån de internationella studier som gjorts innebär det att 
2x30 MHz plus 20 MHz bör göras tillgängligt för mobilt bredband. Efterfrågan 
bör vara styrande vid tilldelning och frekvensbandet bör tilldelas som 
blocktillstånd genom ett urvalsförfarande. Tillstånden bör förenas med 
tillståndsvillkor med så få begränsande villkor som möjligt med avseende på 
teknik och tjänst. Möjligheten till omedelbar eller framtida delning bör beaktas. 

Analysen visar att det i dagsläget inte finns tillräcklig grund för att avsätta 
dedikerat frekvensutrymme i 700 MHz-bandet för mobilt bredband särskilt för 
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Public Protection and Disaster Relief (PPDR). Beträffande behovet av tillgång 
till frekvensutrymme för trådlösa mikrofoner kan detta tillgodoses utan 
exklusivt utrymme i frekvensbandet.  

Även i skyddsband och mittlucka bör användning möjliggöras. Förstudien 
lämnar rekommendationen att undersöka förutsättningarna för att på sikt 
undanta skyddsband och mittlucka från tillståndsplikt för att möjliggöra annan 
användning i bandet. 

PTS ska ge marksänd tv under 694 MHz tillräckligt skydd mot skadlig störning. 
De tekniska regler som tagits fram i CEPT Report 53 ger inte tillräckligt skydd 
och reglerna bör därför kompletteras motsvarande som för 800 MHz-bandet. 
Förutsättningarna för att skydda mottagning av marksänd tv är goda och 
hindrar inte en tilldelning av 700 MHz-bandet.  

Resultatet av internationell harmonisering har stor betydelse för den framtida 
användningen av 700 MHz-bandet varför de rekommendationer som lämnas 
kan komma att ändras.  
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1 Syfte och metod 

1.1 Syfte 
Regeringen beslutade den 27 februari 2014 att frigöra det så kallade 700 MHz-
bandet (694–790 MHz) för annan användning än marksänd tv från och med 
den 1 april 2017.1 Beslutet innebär att 700 MHz-bandet efter detta datum kan 
användas för andra ändamål enligt lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation. 
 
Regeringsbeslutet framhåller bland annat att utvecklingen inom området för 
elektronisk kommunikation är fortsatt snabb, vilket gör det särskilt angeläget 
att radiofrekvenserna utnyttjas effektivt och flexibelt på ett sätt som gynnar 
allmänintresset. Frekvensbandet 470-790 MHz har sådana egenskaper att det är 
lämpligt för tjänster där yttäckning och inomhustäckning är önskvärda. Till 
sådana tjänster hör såväl marksänd tv som mobil datakommunikation. 
 
Regeringens bedömning2 är att den nationella omplanering respektive 
internationella frekvenskoordinering som krävs för en ändrad användning av 
700 MHz-bandet, samt de förberedelser som krävs för en tilldelning av 
frekvensutrymmet för en annan användning, bör kunna vara genomförda till 
den 31 mars 2017. Regeringens beslut innebär att marksänd tv upphör i 
700 MHz-bandet vid denna tidpunkt och att frekvensutrymmet kan användas 
för andra tjänster.  
 
Syftet med denna förstudie är att kartlägga, utreda förutsättningarna och lämna 
rekommendationer inför en kommande tilldelning av 700 MHz-bandet. 
Förstudien behandlar frågor som efterfrågan, användningars bidrag till 
samhällsnyttan, val av bandplan, utformning av skydd för mottagning av 
marksänd tv under 694 MHz och andra tekniska regler.  

Slutsatserna i denna förstudie baseras på idag tillgänglig fakta och den 
information som intressenter har lämnat till myndigheten. De 
rekommendationer som lämnas är baserade på antaganden som gäller för 
700 MHz-bandet.  

1.2 Metod  
Analysen i denna förstudie utgår ifrån de principer och den metod som 
beskrivs i PTS spektrumstrategi. Den samhällsekonomiska analysen i denna 

                                                 
1 Ku2013/1232/MFI m.fl. 
2 Ku2013/1232/MFI m.fl. 
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förstudie utgör huvudsakligen en kostnadsnyttoanalys.3 Kostnadsnyttoanalyser 
syftar till att hitta den lösning som har den högsta nettonyttonivån. Detta 
definieras som skillnaden mellan nyttor och kostnader för alla som påverkas av 
den föreslagna åtgärden. Kostnadsnyttoanalyser används också för att redovisa 
vilka för- och nackdelar som uppkommer för olika aktörer och för samhället 
som helhet.  

Analysen i denna förstudie är framförallt en kvalitativ bedömning men genom 
att nyttan och kostnaderna uppskattas i monetära termer4 ingår också en 
samhällsekonomisk kalkyl. För att få en uppfattning om storleksordningen på 
nyttor och kostnader illustreras analysen med räkneexempel. 

1.3 PTS arbete med 700 MHz-bandet 
Parallellt med denna förstudie pågår det ytterligare aktiviteter som har koppling 
till 700 MHz-bandet. PTS har fått i uppdrag att, utifrån de politiska mål för 
informationssamhället som framgår av gällande lagstiftning och riksdagsbeslut, 
utreda den fortsatta användningen av 700 MHz-bandet (N2014/2008/ITP). 
Inom ramen för uppdraget kommer PTS på en övergripande nivå beskriva hur 
700 MHz-bandet kan användas för att förbättra täckningen och minska 
sårbarheten. Detta regeringsuppdrag ska redovisas senast den 30 april 2015. 

PTS har också fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell 
planeringslösning för marksänd digital tv efter den 31 mars 2017 
(N2014/2009/ITP). Planeringslösningen ska syfta till att i frekvensbanden 
174–230 MHz och 470–694 MHz medge utrymme för minst sex nätlager 
(sändarnät), varav fem ska vara nationella och det sjätte ska täcka så stor 
geografisk yta som möjligt. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 januari 
2016. Slutredovisningen ska redogöra för planeringslösningens utformning 
samt dess eventuella kända geografiska begränsningar. I redovisningen ska det 
finnas en redogörelse för de åtgärder som behöver vidtas i näten för marksänd 
tv med anledning av övergången till den nya planeringslösningen. Före 
slutredovisningen ska PTS ge in en delredovisning om uppdragets 
fortskridande. Denna delredovisning ska ges in senast den 30 april 2015.  

 

                                                 
3 Till skillnad från en kostnadseffektkalkyl som används om det finns ett givet mål som ska nås där fokus 
ligger på att hitta en lösning med de lägsta kostnaderna. 
4 Till skillnad från en multiattributiv nyttoanalys där man i stället för att uttrycka effekterna i monetära 
värden använder ett viktningssystem. 
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2 Avgränsningar 

Denna förstudie kartlägger och utreder förutsättningarna inför en kommande 
tilldelning av 700 MHz-bandet. Frågor om tillståndstid, konkurrens (såsom 
antal tillstånd, spektrumtak med mera), tilldelningsdesign eller detaljerade 
tillståndsvillkor som till exempel eventuella villkor om täckning hanteras 
emellertid inom ramen för ett framtida tilldelningsprojekt 
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3 Förutsättningar 

3.1 Användningen av 700 MHz-bandet idag 
Digital marksänd tv sänds främst i UHF-bandet, 470–790 MHz, men även till 
viss del i VHF-bandet, 174–230 MHz. Sändningstillstånden löper för 
närvarande på sex år och innevarande tillståndsperiod går ut 2020. Tv-
utsändningarna i spektrumet är uppdelat i olika sändarnät, så kallade muxar, 
med ett antal tv-kanaler i varje. Ett sändarnät använder flera olika 
frekvenskanaler, vilket bland annat möjliggör regionala utsändningar. I Sverige 
är utsändningar av marksänd tv fördelat på totalt sju sändarnät vilka bär ett 60-
tal tv-kanaler. I frekvensutrymmet 470–790 MHz finns i dag sex kompletta 
sändarnät samt ungefär hälften av sändarstationerna i det sjunde nätet. Det 
finns i dag drygt 1500 tv-sändare i marknätet. Alla tillstånd innehas av 
Teracom. I det aktuella frekvensutrymmet finns också ett stort antal tillstånd 
för användning av lågeffekttillämpningar, till exempel trådlösa mikrofoner som 
utnyttjar ledigt frekvensutrymme mellan frekvenskanalerna. 

3.2 Alternativa användningar av 700 MHz-bandet 
3.2.1 Mobilt bredband för kommersiella tjänster 
Datatrafiken i de mobila näten har ökat kraftigt de senaste åren, i takt med 
konsumenternas ändrade användarmönster och utvecklingen av smarta 
telefoner och surfplattor. Konsumenterna efterfrågar bredband med allt högre 
överföringshastighet och ställer ökade krav på täckning för att kunna använda 
internet överallt. Framför allt i glesbefolkade områden kan trådlös infrastruktur 
vara ett mer ekonomiskt sätt att nå ut till alla bostäder och verksamhetsställen 
än fiber. En väl utbyggd infrastruktur för mobila telefoni- och 
bredbandstjänster är en förutsättning för att möta människors önskan om att 
leva mobila liv samt kunna verka och driva företag över hela landet. 

Frekvenser under 1 GHz har goda yttäckande egenskaper och lämpar sig 
därför väl för nationellt täckande nät. Detta beror på 
vågutbredningsegenskaperna. Det är betydligt dyrare att bygga yttäckning i 
högre än i lägre frekvensband. I höga frekvensband finns dock betydligt mer 
radiospektrum men radiosignalen når kortare än i låga frekvensband. Således 
används höga frekvensband normalt för att ge mycket kapacitet på en mindre 
yta, och lägre frekvensband under 1 GHz är lämpade för att ge god yttäckning. 

Enligt de synpunkter som PTS har inhämtat från intressenter inom ramen för 
förstudien är de mobila tjänster som i dagsläget efterfrågas och som är 
relevanta för 700 MHz-bandet följande:  
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 Mobiltelefoni 
 Hemtelefoni via mobilnät 
 Bredbandskommunikation till mobila personliga enheter 
 Bredbandskommunikation till hemmet 
 Bredbandskommunikation till saker och maskiner (kameraövervakning, 

underhållningstjänster i bilar m.m.) 
 Smalbandskommunikation till saker och maskiner utomhus 
 Smalbandskommunikation till saker och maskiner inomhus 

Under 1 GHz finns det i dag tre frekvensband som används för publika mobila 
telefoni- och bredbandstjänster. I dessa frekvensband finns totalt 140 MHz 
tilldelat; 450 MHz-bandet (10 MHz), 800 MHz-bandet (60 MHz) och 
900 MHz-bandet (70 MHz). Om 700 MHz-bandet tilldelas och används för 
mobilt bredband tillförs i storleksordningen 60–80 MHz, vilket är en utökning 
av det totala frekvensutrymmet under 1 GHz med ca 50 procent. Detta skulle 
ge ökade möjligheter att uppnå EU:s mål om 30 Mbit per sekund till alla 
eftersom näten får mer kapacitet för täckning i glesbygden. Mer frekvenser 
under 1 GHz kan även ge mobiloperatörerna möjlighet att förbättra täckningen 
i andra geografiska områden till exempel för djup inomhustäckning i städer. 

3.2.2 Trådlösa mikrofoner 
Trådlösa mikrofoner används bland annat vid produktion av radio- och tv-
program, på konferensanläggningar och idrottsevenemang för överföring av 
ljud inom ett mycket begränsat geografiskt område. Trådlösa mikrofonsystem 
kan även användas i undervisningssammanhang och överför då röst direkt till 
en elev med hörselnedsättning. Det finns ett stort antal aktörer som tillverkar 
och säljer trådlösa mikrofonsystem.  

I dagsläget finns användning för trådlösa mikrofoner i de frekvensband som 
även används för marksänd tv, 174–230 MHz och 470–790 MHz. 
Mikrofonerna nyttjar således frekvensutrymme som inte används av sändare 
för marksänd tv inom ett visst geografiskt område. I Sverige gäller 
tillståndsplikt för användningen av trådlösa mikrofoner i ovanstående 
frekvensband. Utöver detta kan även frekvensområdena 41–43,6 MHz, 823–
832 MHz samt 863–865 MHz användas för trådlös ljudöverföring utan 
tillståndsplikt enligt PTS föreskifter. 

Enligt uppgift från branschorganisationer finns det tiotusentals 
mikrofonsystem som används i Sverige. För att få använda trådlösa mikrofoner 
i 700 MHz-bandet krävs tillstånd från PTS. I dagsläget finns det endast 
omkring 200 tillstånd för trådlösa mikrofoner i 700 MHz-bandet.  
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Frekvensbehovet för trådlös ljudöverföring varierar beroende på systemets 
storlek. Mindre system med enstaka mikrofoner, som används till exempel på 
konferensanläggningar kräver endast ett mindre frekvensutrymme, medan 
större mikrofonsystem som betjänar flertalet enskilda mikrofoner, som till 
exempel används vid kultur- eller idrottsevenemang och tv-produktioner, 
kräver mer spektrum. För att säkerställa tillräckligt frekvensavstånd och minska 
risken för störning såväl inom som utom frekvensbandet5 behövs ett 
frekvensutrymme på tiotals megahertz. Sammanhängande block av frekvenser i 
enlighet med dagens rundradioband har visat sig varit en bra lösning. 
Frekvensbehovet för trådlös ljudöverföring varierar också beroende på om 
evenemanget sker inomhus eller utomhus på grund av den dämpning som 
exempelvis väggar tillför vid inomhusanvändning.  

Den trådlösa ljudöverföringen kan även fortsättningsvis dela frekvensutrymmet 
470-694 MHz med rundradio. Tillgängligheten kommer dock att minska något 
då frigörandet av 700 MHz-bandet kräver att den marksända tv:n planeras 
tätare.  

3.2.1 Mobilt bredband för PPDR 
Mobilt bredband för Public Protection and Disaster Relief, PPDR, avser 
kommunikationstjänster för samhällsviktig verksamhet som ryms inom 
begreppen allmän ordning, säkerhet och hälsa. I Sverige idag finns ett 
kommunikationsnät för tal och vissa datatjänster för PPDR-användning. 
PPDR-användare uttrycker önskemål om bredbandstjänster med bättre 
kapacitet än dagens nät, för att till exempel kunna realtidsbehandla information 
från tal, text, data, ljud, bild och video, beroende på vilka behov som 
verksamheten har.6 PPDR-användarna har generellt särskilda krav på 
funktionalitet, säkerhet, skydd, tillgänglighet och robusthet. Därutöver 
tillkommer ytterligare krav och behov mot bakgrund av Sveriges 
säkerhetspolitik, det vill säga planering för civilt försvar och beredskap. 

Användarkretsen bestäms av det ansvar och de skyldigheter som statliga 
myndigheter, kommuner, landsting och privat verksamhet har enligt olika 
författningar inom ramen för allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Gemensamt 
för dessa verksamheter är att de samhällsviktiga uppgifter som denna 
verksamhet utför finns reglerade i en författning och därmed tydligt går att 
skilja från annan verksamhet.7  

                                                 
5 Så kallade intermodulationsprodukter 
6 Jfr. CEPT Report 199 
7 20 a § förordning (2003:396) om elektronik kommunikation  
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I dagsläget erbjuds Tetra-baserade tjänster för tal och viss datakommunikation 
genom systemet Radiokommunikation för effektiv ledning, Rakel. Det är 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ansvarar för 
utveckling och förvaltning av Rakel.8 MSB:s användarorganisationer har enligt 
MSB uttryckt ett intresse för ökad datakapacitet för att kunna arbeta med stöd 
av mobila terminaler då de utför sina uppdrag. 

Den internationella utvecklingen pekar på att framtidens mobila 
kommunikationstjänster för samhällsviktiga aktörer kommer att vara LTE-
baserade. Utvecklingen av teknik och standarder pågår och innebär att 
övergången till LTE-baserad kommunikation kommer att ske stegvis. Tidigast 
år 2020 förväntas LTE ha den funktionalitet som krävs för att kunna vara en 
ersättare till Tetra. I de långsiktiga utvecklingsplaner som presenterats 
internationellt anses dagens Tetranät vara den huvudsakliga bäraren av PPDR-
användarnas talkommunikation fram till år 2025, för att därefter gradvis fasas 
ut till förmån för LTE. 

Intressenter i Europa (PPDR-användarnas representanter, industrin samt 
frekvensadministrationer) är övervägande överens om att framtidens 
bredbandstjänster för PPDR bör vara datakommunikationstjänst med hög 
kapacitet som baseras på kommersiell LTE-teknik. Däremot finns det olika 
uppfattning om vilken teknisk lösning som är lämpligast för att leverera 
tjänsterna. I dagsläget finns det tre olika alternativ; dedikerat nät för PPDR, 
nyttjande av kommersiella mobilnät eller en hybridlösning (lokala dedikerade 
nät för PPDR kombinerat med roaming i en eller flera kommersiella nät). Om 
bredbandstjänster för PPDR realiseras med ett dedikerat nät krävs egna 
rättigheter att använda frekvenser. Om kommersiella nät används kan man 
använda samma frekvenser som den kommersiella operatören använder i sitt 
LTE-nät (eventuellt med avtal gällande prioritet och nationell roaming). 

I Europa förs diskussioner om en harmonisering som innebär att varje land 
självständigt kan välja om frekvenserna i 700 MHz-bandet ska användas helt 
för kommersiella bredbandstjänster eller om delar ska avsättas för bredband 
specifikt för PPDR.9 Utbyggnad av en statligt ägd och kontrollerad 
bredbandsinfrastruktur för PPDR kräver emellertid finansiering och politiska 
beslut. I dagsläget råder fortfarande en stor osäkerhet både kring en värdering 
av marginalnyttan med egen infrastruktur jämfört med att använda 
kommersiella nät och finansieringen av en dedikerad infrastruktur. Skulle EU-
beslut fattas att vissa frekvenser endast får användas för bredbandstjänster 

                                                 
8 FOTNOT MSBs instruktion 
9 WRC (AI 1.3) och ECC Decision för PPDR BB 
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specifikt för PPDR skulle sannolikt de frekvenserna bli outnyttjade i vissa EU-
länder.  

3.2.2 Annan användning 
En eventuell annan användning som kan vara relevant för 700 MHz-bandet är 
maskin till maskin-kommunikation (machine to machine communication, 
M2M) som avser teknik som tillåter både trådlösa och trådbundna system att 
kommunicera med andra enheter av samma typ. M2M är ett vitt begrepp som 
inte pekar ut specifika nätverk eller kommunikationstekniker. M2M betraktas 
som en integrerad del av sakernas internet (Internet of Things, IoT) och ger 
flera fördelar för industrin och näringslivet i allmänhet eftersom den möjliggör 
ett brett utbud av applikationer för exempelvis industriella ändamål såsom 
övervakning, styrning och avläsning av maskiner, mätutrustning och sensorer.  

I dagsläget erbjuder mobiloperatörerna M2M-tjänster i flera av 
täckningsbanden. För vissa aktörer kan det dock vara önskvärt att hantera 
M2M-trafik i ett eget nät för ökad informationssäkerhet, driftstabilitet och 
robusthet, kontroll över infrastrukturen eller då de endast är i behov av lokal 
eller regional kommunikation. Att avsätta eget frekvensutrymme för M2M-
tjänster skulle kunna göra det möjligt att skapa en mer kostnadseffektiv lösning 
då användningen sker i ett nät som är speciellt optimerad för ändamålet. För 
att en sådan lösning ska bli aktuell behövs ett frekvensutrymme med tekniskt 
lämpliga egenskaper som exempelvis tillräckligt breda frekvenskanaler, 
tillräckligt många kanaler och en flexibel geografisk delning. 

För att stödja den snabba utvecklingen och världsomspännande antagandet av 
sakernas internet, samt den fortsatta tillväxten av M2M-teknik och dess 
storskaliga tillämpningar i framtiden, krävs en global spridning av tekniken. I 
USA planerar man att införa ett undantag lämpligt för M2M-tjänster i 
mittluckan i 600 MHz-bandet, och eventuellt även i den nedre delen av 600 
MHz-bandet. Inom Europa fokuserar man på de delar av 700 MHz-bandet 
som enligt den föreslagna bandplanen blir över efter en tilldelning för mobilt 
bredband. Storbritannien har föreslagit en användning av 2x3 MHz i 700 MHz-
bandet (3 MHz mellan 700 MHz och 800 MHz nedlänk kombinerat med 3 
MHz ovanför upplänken i 700 MHz).  

Även inom standardiseringsområdet arbetas det med teknologier för 
tillämpningen. Parallellt med detta arbetar även standardiseringsorgan med att 
ta fram ett nytt gränssnitt för mobilsystemen som ska medge 
lågeffektförbrukning, förbättrad täckning (framförallt djup inomhustäckning) 
och hantering av stora mängder av slutanvändarenheter (minimerad 
signalering).  
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3.3 Internationell frekvensförvaltning 
I detta avsnitt beskrivs några av de viktigaste internationella organen inom den 
internationella frekvensförvaltningen. 

3.3.1 Internationella överenskommelser idag 
ITU är ett specialorgan inom Förenta Nationerna, ansvarigt för frågor om 
informations- och kommunikationstekniker. ITU koordinerar den globala 
användningen av radiospektrum i syfte att minska störningar mellan länder och 
på så sätt underlätta för den nationella användningen av frekvenser. ITU 
främjar även internationellt samarbete kring tilldelning av satellitbanor, arbetar 
för att förbättra telekommunikationsinfrastruktur i u-länder och hjälper till vid 
framtagning och koordinering av världsteknikstandarder. ITU arrangerar vart 
tredje till fjärde år en världskonferens om radiokommunikationer (WRC) där 
man kommer överens om den globala allokeringen av radiofrekvenser, det vill 
säga vilka radioanvändningar som ska ges skydd vid nationsgräns. Radiovågor 
stannar inte vid nationsgränser, så planeringen måste ske i internationellt 
samarbete. De beslut som fattas på radiokonferensen uppdateras i det 
internationella radioreglementet, och besluten har också påverkan på den 
framtida användningen av radiofrekvenser i Sverige. Vad allokeringarna i 
radioreglementet egentligen hanterar är vilka tjänster som kan skyddas mellan 
länder och de har ingen styrande verkan på användningen i respektive land. 
Sverige bestämmer över vilka tjänster som ska användas i Sverige så länge som 
grannländerna inte påverkas. 

På EU-nivå trädde det s.k. spektrumbeslutet i kraft 2002 (676/2002/EC). 
Genom detta beslut inrättades Radiospektrumkommittén (RSC). Det finns 
också en högnivågrupp för spektrumfrågor inom EU, Radio Spectrum Policy 
Group (RSPG). Radiospektrumkommittén har som huvudsakligt syfte att 
uttrycka medlemsstaternas uppfattning om EU-kommissionens förslag till 
beslut om tekniska genomförandeåtgärder på radioområdet inom EU. 
Kommittén assisterar Europeiska kommissionen i dessa frågor. RSPG är en 
vägledande grupp till EU-kommissionen, och ger kommissionen råd främst i 
formen av yttranden. Den europeiska post- och telesammanslutningen 
(CEPT), är en samarbetsorganisation för de europeiska post- och 
teleregulatörerna.  

3.3.2 Tänkbara utfall av framtida internationella överenskommelser 
3.3.2.1. ITU 

För att få en ny allokering införd i ITU:s radioreglemente krävs ett mångårigt 
arbete inom ITU. Inledningsvis behövs ett brett stöd för förslag på ny 
agendapunkt vid en kommande världsradiokonferens. Därefter måste förslaget 
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studeras inom ITU:s arbetsgrupper för att därefter vid en världsradiokonferens 
antas.  

Vid WRC 2012 beslutades att frekvensområdet 694–790 MHz ska vara 
allokerat för både rundradio och mobil radio i Region 1 direkt efter WRC 
2015, vilket betyder att länder i regionen måste säkerställa skydd vid 
nationsgräns för båda tjänsterna. 

Internationellt harmoniseringsarbete avseende 700 MHz-bandet påbörjades 
direkt efter WRC 2012. Arbetet har huvudsakligen handlat om utveckling av 
bandplan med tillhörande tekniska villkor för mobil användning. Aktiviteteter 
och förhandlingar har genomförts framförallt inom ITU-R och CEPT ECC.  

För det fall att PTS väljer att tilldela 700 MHz-bandet med regler som 
möjliggör användning av mobilt bredband behöver den nya användningen i 
700 MHz-bandet koordineras mot marksänd tv i de grannländer som kan antas 
fortsätta med tv-användning i bandet efter 2017.10  

3.3.2.2. Europeiska kommissionen 
EU har möjlighet att anta särskilda beslut om frekvensband för att möjliggöra 
en viss användning i alla EU-länder, efter godkännande av medlemsstaterna 
genom Radiospektrumkommittéen (RSC). EU har påbörjat arbete med beslut 
om harmoniserad användning av frekvensbandet 694–790 MHz. Europeiska 
kommissionen förväntas att ta fram ett genomförandebeslut om 700 MHz-
bandet med innehållet att medlemsstater ska tillgängliggöra bandet för 
markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska 
kommunikationstjänster för mobil datakommunikation, vilket omfattar fast 
och mobilt trådlöst bredband. Kommissionens har inlett ett förberedande 
arbete inför ett kommande beslut genom att ge CEPT i uppdrag (så kallat EC-
mandat) att utreda harmoniserade tekniska villkor för 700 MHz-bandet för att 
ta fram villkor som kan användas av alla EU-länder och som säkerställer att 
rundradiotjänster skyddas mot störningar. En slutrapport väntas under år 2016. 
När rapporten är klar förväntas kommissionen, utarbeta ett förslag till 
genomförandebeslut tillsammans med företrädare från medlemsstaterna. 
Därefter kan kommissionen utfärda ett bindande beslut som 
medlemsländernas regleringsmyndigheter ska följa i sin helhet i tilldelningen av 
700 MHz-bandet. Det är i dagsläget ännu osäkert huruvida det blir ett 
bindande kommissionsbeslut eller inte.  

                                                 
10 ITU-R JTG 4-5-6-7 har tagit fram koordineringsavstånd mellan mobil användning och marksänd tv 
som ger en indikation på avstånden såvida inte annat avtalas med berörda länder., se Annex 9 to 
Document 4-5-6-7/715-E (14 August 2014) 
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CEPT/ECC har uppfyllt sitt uppdrag från kommissionen (EC-mandatet) om 
harmoniserade tekniska villkor för 700 MHz-bandet genom att ta fram en 
rapport11 som bland annat innehåller en bandplan, det vill säga ett 
frekvensarrangemang för mobila och fasta kommunikationsnät (MFCN).12 

Kanalarrangemanget består av utrymmen för FDD13 i 703-733 MHz (med 
möjlig användning för teminaler) respektive 758-788 MHz (med möjlig 
användning för basstationer) samt ett oparat utrymme i 738-758 MHz lämpligt 
för supplementär nedlänk (kallas oftast Supplemental Downlink, SDL). 
Frekvensblockens storlek är 5 MHz i båda utrymmena. 

 

 

Figur 1 Bandplan enligt CEPT report 53 

 
En mer flexibel lösning innebär att de olika administrationerna själva kan välja 
den bandplan som uppfyller de nationella behoven bäst genom att kombinera 
användning av noll till fyra block om 5 MHz för SDL. Förslag på användning 
kan vara nationella alternativ för PMSE, bredbandsnät för PPDR och andra 
tjänster. 
 

 

Figur 2 Bandplan med nationella alternativ för PMSE, PPDR och andra tjänster 

 

Inom CEPT tar man även fram ett beslut om harmoniserade tekniska villkor 
för 700 MHz-bandet. Beslutet kommer att möjliggöra att alla länder som 
önskar möjliggöra mobila tjänster i 700 MHz-bandet får färdiga tekniska villkor 
som kan användas i samband med tilldelningsförfarandet. Beslutet kommer att 
vara begränsat enbart till harmoniserade tekniska villkor.  

                                                 
11 CEPT Report 53 
12 MFCN – Mobile/Fixed Communication Network - ett trådlöst bredbandsnätverk för tillhandahållande 
av elektroniska kommunikationstjänster (WBB/ECS) 
13 FDD (Frequency Division Duplex) är en teknik där kommunikationen till respektive från basstationen 
sker i separata frekvenskanaler. 
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3.4 Tekniska förutsättningar  
3.4.1 Allmänt 
Oavsett vilken ny användning som ska möjliggöras i 700 MHz-bandet krävs 
tekniska regler. De tekniska reglerna ska skapa förutsättningar för att minska 
antalet störningar mellan användare inom frekvensbandet och till användningar 
i grannbanden. Vad gäller 700 MHz-bandet är det framförallt skydd av 
marksänd tv under 694 MHz och skydd av mobilt bredband i 800 MHz-bandet 
som är viktigt. 

Som tidigare nämnts har CEPT på uppdrag av kommissionen tagit fram förslag 
till tekniska regler för de flesta av de användningar som studeras i denna 
förstudie. Dessa regler finns i CEPT Report 53. Rapporten innehåller tekniska 
regler för mobila tjänster FDD (2x30 MHz), mobila tjänster nedlänk (20 MHz) 
och trådlösa mikrofoner. Reglerna för mobila tjänster hanterar även 
bredbandstjänster för PPDR inom bandplanen.  

3.4.2 Tekniska regler som möjliggör mobilt bredband 
I CEPT Report 53 återfinns de tekniska regler som är nödvändiga för 
utformning av tekniska villkor för MFCN/FDD och SDL. Reglerna möjliggör 
mobilt bredband (både kommersiellt och för PPDR) men också andra 
användningar som broadcasting.  

Nedan följer en genomgång av kanalarrangemang, regler för basstationer 
(block edge mask) och regler för terminaler. 

3.4.2.1. Kanalarrangemang 
Kanalarrangemanget består av utrymmen för FDD i 703-733 MHz (för 
teminaler) respektive 758-788 MHz (för basstationer) samt ett oparat utrymme 
i 738-758 MHz lämpligt för SDL. Frekvensblockens storlek är 5 MHz i båda 
utrymmena. 

3.4.2.2. Regler för basstationer  
De tekniska reglerna sätter gränser för tillåten störning mellan tillståndshavare i 
olika frekvensblock inom det frekvensutrymme som angetts för MFCN/FDD 
och SDL. Reglerna anger också de störnivåer som får genereras utanför det 
frekvensutrymme som används till MFCN/FDD och SDL. Masken anger 
därmed även tillåtna nivåer inom duplexgapet och de skyddsband som finns 
längst ned och längst upp i bandet samt nivåer för skydd av 800 MHz-bandet 
och tv-bandet under 694 MHz. Dessa regler täcker in de grundläggande 
villkoren som behöver ställas på basstationer i frekvensbandet. 
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De tekniska regler som tagits fram i rapporten ger inte fullt skydd för 
marksänd tv. Reglerna behöver för Sveriges del därför kompletteras, se vidare 
under avsnitt 3.4.6. Det saknas även mer detaljerade regler för skydd av tv-
mottagning i grannländer. Både Danmark och Norge förväntas fortsätta 
använda 700 MHz-bandet för marksänd tv efter år 2017. Den nya 
användningen i Sverige behöver därför koordineras med aktuella grannländer 
genom så kallade koordineringsavtal. Beroende på utformningen av dessa avtal 
så kan framtida användning för MFCN/SDL påverkas.  

3.4.2.3. Regler för terminaler  
De tekniska reglerna för terminaler i MFCN/SDL anger utombandsegenskaper 
för att skydda mottagningen i det kvarvarande tv-bandet 470-694 MHz, 
maximal uteffekt för terminaler inom bandet, utombandskrav för att begränsa 
störningarna i de 9 MHz som ligger mellan 694 MHz och lägsta frekvensen 
som används för MFCN FDD upplänk samt utombandskrav för att begränsa 
störningarna i duplexgapet. 

De två första kraven bidrar till att skydda tv-mottagningen under 694 MHz. De 
två senare kraven ska begränsa de störningar som kan uppstå i de delar av 
bandet som inte används för MFCN/SDL. Dessa nivåer är främst anpassade 
för att underlätta implementationen i MFCN-terminalerna och kommer att ha 
en negativ inverkan på användbarheten av dessa frekvensområden för andra 
tillämpningar.  

3.4.3 Tekniska regler för trådlösa mikrofoner 
I CEPT Report 53 återfinns de tekniska regler som är nödvändiga för 
utformning av tekniska villkor för trådlösa mikrofoner. Rapporten innehåller 
två uppsättningar med tekniska villkor, dels för handhållna mikrofoner dels för 
kroppsburna mikrofonsändare. Villkoren anger de tekniska regler som är 
nödvändiga för att skydda användningen av MFCN/SDL i frekvensbandet. 
Reglerna är applicerbara både i det skyddsband som finns mellan tv och 
MFCN upplänk samt i de delar av duplexgapet som inte används för SDL. 

Det ska framhållas att de tekniska regler som tagits fram inte optimerats för att 
skydda trådlösa mikrofoner i de delar av frekvensbandet som inte används för 
MFCN/SDL. Det finns därför en risk att användare av trådlösa mikrofoner 
kan uppleva störningar från MFCN/SDL.  

3.4.4 Tekniska regler för mobilt bredband som används för PPDR  
Det finns i dagsläget inga tekniska regler för hur en nationell PPDR-lösning 
med frekvenser utanför det för MFCN-harmoniserade frekvensutrymmet ska 
kunna samexistera med användning för mobilt bredband. CEPT SE 7 har fått i 
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uppgift att utföra samexistensstudier för dessa användningar och arbetet 
beräknas att vara färdigt i maj år 2015.  

Om bredbandstjänster för PPDR realiseras i kommersiellt spektrum gäller 
samma tekniska regler som för MFCN. 

3.4.5 Tekniska regler för annan användning 
Osäkerheterna kring eventuell annan framtida användning såsom M2M är stor 
varför man inte beslutat om fortsatta studier inom CEPT. Utvecklingen av 
harmoniserade tekniska regler drivs dock på av Storbritannien och USA. 

3.4.6 Utformning av skydd av marksänd tv under 694 MHz  
På grund av det korta frekvensavståndet och nätens struktur kan användning 
av mobilt bredband orsaka störning för rundradiotjänster inom samma 
geografiska område i frekvensområdet 470-694 MHz. Störningarna kan 
förekomma i två former; grannbandsinterferens och överstyrning av DVB-
T/T214 mottagaren. 

174-240 ----------- 470  790 

  Frekvenser avsatta för digital marksänd tv t.o.m. 31 mars 2017 

     

174-240 ----------- 470  694 790 

   Frekvenser avsatta för digital marksänd tv fr.o.m. 1 april 2017 
   Frekvenser avsatta för annan användning fr.o.m. 1 april 2017 
 

Närmast tv-bandet kommer det, enligt den föreslagna bandplanen, att finnas 
frekvenser för den så kallade upplänken som används för transmission från 
mobila terminaler till basstationer. Detta kan ge upphov till störningar vid 
mottagning av digital marksänd tv. För att säkerställa skydd av mottagning av 
digital marksänd tv i frekvensbandet krävs därför att fältstyrkan från den 
önskade tv-signalen, i frekvensbandet 470-694 MHz, är tillräckligt stark i 
förhållande till den icke önskade signalen från frekvensbandet 694–790 MHz. 

                                                 
14 DVB-T – Digital Video Brodcasting – Terrestrial, standard för digital marksänd tv 
DVB-T2 – Digital Video broadcasting – Terrestrial, en utveckling av DVB-T standard 
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ITU-R har gjort flera tekniska kompatibilitetsstudier för att undersöka vilka 
krav som behöver uppfyllas för att rundradio och de mobila tjänsterna ska 
kunna samexistera i grannbandssituation. Målet med studierna var att 
tillfredsställa tre viktiga krav; att säkerställa skydd av rundradio från mobila 
tjänster, att uppnå en globalt harmoniserad lösning för mobila stationer och att 
hitta en tekniskt genomförbar och av industrin stödd lösning. 

ITU-R har kommit fram till att en begränsning av utstrålad effekt från 
terminalerna utanför det egna frekvensbandet -OOBE15 - måste införas. 
Följande värden föreslogs: 

• -25 dBm/8 MHz för upp till 20 MHz IMT bandbredd (APT16) 
• -42 dBm/8 MHz för upp till 10 MHz IMT bandbredd (CEPT) 
• -56 dBm/8 MHz för upp till 10 MHz IMT bandbredd (Ryssland) 

 
I dagsläget finns ingen gemensam syn inom ITU-R på en enskild nivå av 
OOBE. Det pågår en informell diskussion inom CEPT om hur man ska gå 
vidare med detta arbete för att ta fram en gemensam lösning inom ITU-R till 
WRC-15.  
 
Överstyrning är en annan form av störning som kan uppstå i ett geografiskt 
område där tv-mottagaren (DVB T/T2-mottagaren) är placerad nära 
basstationen eller mycket nära mobilterminalen och tv-mottagaren utsätts för 
en mycket hög signalnivå eller signalnivån faller innanför passbandet17 på tv-
mottagaren. Överstyrning av tv-mottagaren innebär att mottagning av alla 
marksända tv-kanaler inom 470-694 MHz kan påverkas beroende på den 
störande sändarens effekt, avståndet mellan den störande sändaren och tv-
mottagaren, tv-mottagarens tolerans och befintlig antenninstallation. I 
praktiken innebär det att mottagaren inte kan avkoda tv-signalen. 

Antalet tv-mottagare är stort och byts inte ut så ofta som till exempel datorer 
och mobiltelefoner. Det kan därför antas att ett stort antal tv-mottagare 
kommer att ha ett ingångfilter med frekvensomfånget 470-790 MHz eller till 
och med 470-862 MHz en lång tid framöver.  
 
CEPT har utrett risken för grannbandsinterferens mellan terminaler i 
700 MHz-bandet och tv-bandet. Enligt CEPT Report 53 säkerställs adekvat 

                                                 
15 Out-Of-Band-Emission 
16 APT- Asia-Pacific Telecommunity är en internationell organisation som samlar 38 länder och 135 
medlemsorganisationer i Asia-Pacific i ett samarbete kring olika telekomrelaterade frågor, så som 
utrustning, forskning, information och innovation.  
17 Passbandet är det frekvensområde där signalen kan passera tv-mottagarens ingångsfilter utan att 
signalen försvagas. 
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skydd av marksänd tv under 694 MHz med tillämpning av följande OOBE för 
terminaler; OOBE på -42 dBm/8 MHz för upp till 10 MHz IMT bandbredd, 
under förutsättning att maximal medeleffekt för mobil terminal är 23 dBm, 
skyddsbandet är 9 MHz och upplänk börjar vid 703 MHz18. 

CEPT har kommunicerat förslaget till standardiseringsorganisationen 3GPP19. 
Enligt 3GPP kommer detta OOBE-värde att bli en del av 3GPP:s tekniska 
specifikation.20 

En option för hantering av grannbandsinterferens är att det lämpliga värdet av 
OOBE är en del av de tekniska specifikationerna för mobila terminaler och 
basstationer. Specifikationerna sammanställs av standardiseringsorganisation 
3GPP som samlar flera telekomstandardorganisationer, bland annat ETSI21. 
Konsekvensen är att den utrustning som motsvarar CEPT:s krav kommer att 
finnas på den europeiska marknaden.  

Vad gäller bandplaner som rekommenderas i ITU-R M. 1036 för IMT så är 
administrationerna fria att implementera vilken bandplan som helst, utifrån 
nationella intressen och behov. Det är dock viktigt att tänka på potentiella 
interferensproblem mellan länderna i fall grannländerna tillämpar en bandplan 
som skiljer sig genom att det finns ett överlapp mellan frekvenser för upplänk 
och för nedlänk. Det grundläggande arbetet med olika bandplaner för IMT 
görs således inom ITU-R men det finns en viss frihetsgrad för 
administrationerna vid implementeringen.  

Val av bandplan medför också att man bestämmer sig för ett visst skyddsband 
det vill säga för ett frekvensavstånd mellan rundradio och mobil användning. I 
CEPT:s förslag för bandplan är skyddsbandet 9 MHz och mobiltransmission 
startar vid 703 MHz.  

Problemet med överstyrning av tv-mottagaren på grund av starka signaler från 
basstationen (eller terminalen) i grannbandet 694–790 MHz beror till stor del 
på att tv-mottagarna är bredbandiga. Dagens tv-mottagare ”lyssnar” på signaler 
som i frekvens ligger högre än 694 MHz. På det viset får mottagaren in den 
oönskade signalen innanför ingångsfiltret och förstärkaren kan därmed bli 
överstyrd. Ett sätt att lösa detta problem är att sätta ett externt lågpassfilter 

                                                 
18 CEPT Report 53, Table 21. Out-of-band requirements for TS over frequencies occupied by 
broadcasting, Note 1: Out-of-band emission limit was derived for an MFCN system with a bandwidth of 
10 MHz for a DTT-MFCN centre frequency separation of 18 MHz (assuming an 8 MHz TV channel, 9 
MHz guard band and a 10 MHz MFCN bandwidth). 
19 The 3rd Generation Partnership Project  
20 REl-12 version of the UE specifications, TS 36.101 
21 European Telecommunications Standards Institute 
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mellan antennen och tv-mottagaren. Det externa filtret ska skära vid 694 MHz 
för att filtrera bort den oönskade signalen innan den når tv-mottagaren. 
Problemet kommer att kvarstå tills dess att dagens digitalboxar och tv-
mottagare bytts ut. På längre sikt kan man anta att tillverkare av tv-mottagare 
kommer att anpassa ingångsfiltrerna till 470-694 MHz-bandet.  

På samma sätt som för 800 MHz-bandet så finns det för 700 MHz-bandet en 
kvarvarande risk för störning efter det att man infört de harmoniserade 
tekniska reglerna. Det finns dock viktiga skillnader mellan förutsättningarna för 
de två banden som minskar risken för störning. 

I arbetet före tilldelningen av 800 MHz-bandet sågs risker för en omfattande 
störningsproblematik, men det har visats sig att störningarna hittills inte har 
förekommit i någon större omfattning.22 

I 800 MHz-bandet så ligger nedlänksbandet, i vilket basstationerna sänder med 
hög effekt, endast 1 MHz från den översta av de kvarvarande tv-kanalerna (tv-
kanal 60). Detta ökar risken för störning i de geografiska områden där tv-kanal 
60 användes för marksänd tv. 

I 700 MHz-bandet ligger istället upplänken det vill säga mobilernas sändning 
närmast den översta tv-kanalen som blir kvar (tv-kanal 48). Det finns, enligt 
bandplanen i CEPT Report 53, ett skyddsband om 9 MHz mellan översta tv-
kanalen och mobilernas första upplänksblock. Det bedöms att detta 
tillsammans med de föreslagna utombandskraven och effektbegränsningen för 
terminaler säkerställer adekvat skydd av marksänd tv under 694 MHz. 

För basstationerna, vilka sänder med en mycket högre utstrålad effekt än 
terminalerna, så blir frekvensavståndet minst 44 MHz mellan översta tv-
kanalen och den lägsta frekvensen som enligt bandplanen kan användas för 
basstationsändningar för mobilt bredband. Detta gör att de problem som 
berodde på för litet frekvensavstånd mellan basstationernas sändning och den 
översta tv-kanalen (kanal 60 i 800 MHz-bandet) helt försvinner i 700 MHz-
bandet. Denna typ av störningsfall förväntades stå för ca 20 procent av 
störningarna efter en tilldelning av 800 MHz-bandet. Överstyrning förväntades 
stå för resterande 80 procent. Risken för överstyrning av tv-mottagare kan 
dock antas vara likvärdig mellan 700 MHz- och 800 MHz-bandet. 

Resultaten från 800 MHz-uppföljningen indikerar att den teoretiska siffran 
som beräknades för 800 MHz-bandet var högre än det reella utfallet. En stor 

                                                 
22 PTS-ER-2014:23 Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800 MHz-bandet – sammanställning för år 
2012 och 2013 
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del av 800 MHz-utbyggnaden är nu genomförd och, även om lasten i 
800 MHz-näten ännu inte är maximal, så har hittills Telekområdgivarna endast 
hanterat mindre än tusen ärenden från början av år 2012 till mitten av år 2014. 
Detta är klart under de prognoser som gjordes inför 800 MHz-tilldelningen.  

På samma sätt som för 800 MHz-bandet så bedöms för 700 MHz-bandet 
installationen av ett frekvensfilter mellan antennen och tv-mottagaren för att 
eliminera uppkomna störningar hos tv-abonnenter vara en möjlig lösning. Det 
ökade frekvensavståndet öppnar upp för att filtret i sig kan göras effektivare än 
de som användes i 800 MHz-bandet. Frekvensavståndet öppnar också upp för 
mindre komplexa filterkonstruktioner vilket kan ha en positiv effekt på priset. 

 

3.5 Synpunkter från intressenter 
PTS har efterfrågat synpunkter från externa intressenter angående den framtida 
användningen av 700 MHz-bandet, skriftligen i en konsultation mellan 16 
september och 24 oktober 2014. I konsultationen önskade PTS särskilt svar på 
följande frågor: 

 Vilka behov ser ni som frekvensutrymme i 700 MHz-bandet skulle 
kunna tillgodose? 

 Vad ser ni som möjliga användningar av frekvenser i 700 MHz-bandet? 
 För vilka användningar/tjänster/områden tror ni att 700 MHz-bandet 

skulle kunna nyttjas i er verksamhet? 
 Vilka alternativ ser ni till att använda frekvensutrymme i 700 MHz-

bandet utifrån er verksamhets perspektiv? 
 Vilket frekvensutrymme inom 700 MHz-bandet skulle vara mest 

lämplig för er verksamhets behov? 
 Vilken frekvensmängd inom 700 MHz-bandet skulle vara mest lämplig 

för er verksamhets behov? 
 Hur beroende är den tänkta användningen av internationell 

harmonisering? 
 Hur ser teknikutveckling och tillgång på utrustning ut för den tänkta 

användningen? 
 Eventuell övrig information som ni vill framföra till PTS inför analys 

av möjliga användningar och bandplan. 

PTS erhöll skriftliga konsultationssvar från Com Hem AB, Comfort Audio AB, 
Ericsson AB, Hi3g Access AB, Föreningen för professionellt ljud, ljus och bild 
(LLB), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Netett Sverige 
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AB, ReWiCom Scandinavia AB, Saab AB, Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, Sveriges Radio, Sveriges Television AB, Tele2 Sverige AB, 
Telenor Sverige AB, TeliaSonera AB, Teracom Boxer Group AB, TV4 AB, 
Örebro läns landsting. Konsultationssvaren har publicerats i sin helhet på PTS 
webbplats. 

Com Hem betonar att PTS har att beakta elektroniska kommunikationers 
betydelse för informations- och yttrandefrihet och hävdar att trådbundna 
kommunikationer har särskilt grundlagsskydd. 

Comfort Audio lyfter fram att det orsakar merkostnader att gå över till andra 
frekvenser och betonar att den tekniska livslängden för utrustningen 
(flermikrofonsystem för elever med hörselnedsättning) sträcker sig bortom 
2017. Lyfter också att det pågår en övergång till 2,4 GHz men betonar att 
många inte sökt tillstånd för sin användning. 

Ericsson menar att behovet av marksänd linjär televison kommer att minska 
ytterligare. Lyfter fram ett flertal möjliga användningsområden för 700 MHz-
bandet, däribland ickelinjär tv- och videodistribution. Ericsson har också 
inkommit med en kompletterande skrivelse efter konsultationstidens utgång, 
där de uttrycker intresse av att använda delar av 700 MHz-bandet för långsiktig 
testverksamhet. 

Föreningen för professionellt ljud, ljus och bild (LLB) vill kunna 
samexistera tillsammans med marksänd tv fram till 2020, viktigt anpassa till 
övriga Europa för att inte orsaka onödiga kostnader för konsumenter. LLB 
framför vidare att det är viktigt att hitta möjligheter där trådlösa system kan 
användas i harmoni med annan användning. 

Hi3g är intresserade av 2x20 MHz i bandet för att kunna tillhandahålla mobilt 
internet med god kapacitet på landsbygd och med god inomhustäckning i 
tätorter. Vill att eventuellt spektrumtak baseras på frekvensinnehav under 1 
GHz. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ser helst ett statligt 
ägt och kontrollerat nät för samhällsviktig verksamhet. Då det tar tid att nå dit 
kan MSB dock tänka sig en hybridlösning. Vill då ha funktioner som prioritet 
och nationell roaming. 

Net1 är intresserade av minst 2x10 MHz i 700 MHz-bandet. Net1 ser gärna att 
PTS sätter täckningsvillkor och att tilldelning sker så snart som möjligt. 450 
MHz-bandet är för Net1 ett alternativ till frekvensutrymme i 700 MHz-bandet. 
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ReWiCom framhåller värdet av att tillåta tillståndsfri användning utomhus 
med något högre uteffekter. De föreslår att 5 MHz av 700 MHz-bandet avsätts 
för en sådan användning, helst inom standardband som en huvuddel terminaler 
stödjer. 

Saab anser att en del av 700 MHz-bandet bör avsättas till ett robust, säkert och 
landstäckande nätverk för samhällsviktiga tjänster. Saab framhåller att de 
kommersiella nätverken inte är byggda för att möta de krav på dedikerad 
kapacitet, garanterad tillgänglighet och erforderlig robusthet som ställs på ett 
samhällskritiskt nätverk. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten vill att PTS i sin analys väger in de 
konsekvenser en annan användning av 700 MHz-bandet får för elever i skolan 
som använder hörseltekniska hjälpmedel. De menar att det för närvarande inte 
finns alternativa trådlösa mikrofonssystem som med bibehållen driftsäkerhet 
och funktionalitet kan ersätta den teknik som används i 
undervisningssammanhang. 

Sveriges Radio menar att 470-694 MHz bör behållas för broadcast. De 
framhåller också att de frekvenser som regeringen fattat beslut om ska 
användas till digitalradio även framgent ska vara allokerade för digital marksänd 
radio och därför inte kan användas för tv-sändningar. 

Sveriges Television framför önskemål om att bandet ska användas för 
marksänd tv till och med mars 2020 och menar att ytterligare beslut om annan 
användning bör avvaktas till dess att PTS har redovisat resultatet av sitt arbete 
med koordineringen av en ny frekvensplan för 470 – 694 MHz. SVT önskar 
vidare att PTS ställer krav på täckning, internets öppenhet samt säkerställer 
skydd av marksänd tv. 

Tele2 ser positivt på ambitionen att 700 MHz-bandet kommer att öppnas för 
mobila bredbandstjänster men påpekar att det finns en risk för att tilldelningen 
kommer alltför tidigt. Det är av yttersta vikt att PTS inväntar utkomsten av 
internationellt harmoniseringsarbete innan en allokering av 700 MHz-bandet 
påbörjas.  

Telenor framhåller att internationell harmonisering måste vara klar i god tid 
inför auktion för att spektrumet ska kunna värderas. Internationell 
harmonisering är nödvändigt för att kunna erbjuda låga slutkundspriser. Tv-
användning i grannländer påverkar också värdet av spektrum i 700 MHz-
bandet.  
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TeliaSonera är intresserad av frekvensutrymme i 700 MHz-bandet (finns 
ingen övre gräns avseende frekvensmängd) för att på ett kostnadseffektivt sätt 
kunna erbjuda hög kapacitet i glesbygd och förbättrad inomhustäckning. Telia 
anser inte att det är nödvändigt att anpassa sig till övriga länders tidplaner. 
Telia anser inte heller att det är nödvändigt att invänta tv-koordinering med 
grannländer. 

Teracom anser att hela eller delar av 700 MHz-bandet bör avsättas till ett 
”samhällsnät” som drivs av en oberoende aktör. Framhåller att behovet av 
broadcastad radio och tv till mobila enheter förväntas öka. 

TV4 lyfter ett antal kriterier för bredbandsnät (tillgängligt i hela landet, 
robusthet, möjliggöra broadcast ”en till många”, möjligt att ta del av innehåll 
via mobilterminal utan mobilabonnemang med mobiloperatör, inte möjligt 
diskriminera någon typ av laglig trafik). Kan PTS inte säkerställa detta vill TV4 
att utrymmet för marksänd tv lämnas intakt fram tom mars 2020. Under alla 
omständigheter bör inte broadcasting-industrin enligt TV4 inte själva behöva 
stå för de övergångskostnader som skapas av det ”prematura” politiska 
beslutet. 

Örebro läns landsting ser med oro på den eventuella förändringen och ser i 
dagens läge inga alternativa tekniklösningar för hörseltekniska hjälpmedel.  

 
3.6 Regulatoriska förutsättningar  
PTS är förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar inom postområdet och 
området för elektronisk kommunikation. Myndigheten ska verka för att målen 
inom politiken för informationssamhället uppnås. Myndigheten ska också, 
inom ramen för sina uppgifter enligt lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation (LEK), verka för att de mål som anges i lagen uppnås. Till 
PTS uppgifter hör att regelbundet göra strategiska analyser inom området för 
elektronisk kommunikation och redovisa den långsiktiga inriktningen av 
myndighetens tillämpning av regleringen på området.23  

PTS handlingsutrymme för den framtida användningen av frekvensbandet 
694–790 MHz, det så kallade 700 MHz-bandet, begränsas av de nationella och 
internationella regler som gäller på marknaden för elektronisk kommunikation. 
Med nationella regler inkluderas politiska beslut som exempelvis 
regeringsbeslut. 

                                                 
23 1 § förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen. 
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3.6.1 Nuvarande användning av 700 MHz-bandet 
Regler om ljudradio- och tv-program finns i radio- och tv-lagen (2010:696). 
Lagen gäller för sändningar av ljudradio- och tv-program som är riktade till 
allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel. Lagen 
innehåller bestämmelser om tillståndsplikt och registrering, 
vidaresändningsplikt och om sändningarnas innehåll. Innehållet i sändningarna 
regleras dels genom generella regler dels genom att det i lagen uttömmande 
anges vilka villkor som sändningstillstånd får förenas med. 

För att sända tv och sökbar text-tv med användande av radiovågor i 470-790 
MHz-bandet krävs tillstånd enligt 4 kap. 2 § 1 st. radio och tv-lagen. Det är 
regeringen som beslutar vilket sändningsutrymme som i olika delar av landet 
får upplåtas för sådana tv-sändningar liksom sökbar text-tv som kräver tillstånd 
enligt denna lag, 4 kap. 1 § radio- och tv-lagen. Föreskrifter om tillstånd att 
använda radiosändare finns i LEK. PTS tilldelar därför tillstånd att använda 
radiosändare för rundradiosändningar som sker med stöd av regeringens eller 
Myndigheten för radio och tv:s (MRTV:s) sändningstillstånd. 

PTS ska vid tillämpning av LEK alltid särskilt beakta elektroniska 
kommunikationers betydelse för yttrande- och informationsfrihet, 1 kap. 1 § 3 
st. LEK. Radiokommunikation som är särskilt viktigt med hänsyn till den fria 
åsiktsbildningen ska inte hindras.24  

3.6.2 Tilldelning av tillstånd 
Enligt 10 § förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation ska PTS 
pröva frågor om tillstånd enligt LEK. En allt större efterfrågan av 
radiospektrum gör det svårt att på en gång kunna ta till vara olika 
radioanvändares behov inom områden såsom telekommunikation, ljudradio 
och tv, transport, forskning och utveckling samt polisens och försvarets 
verksamheter. Det är viktigt att behoven hos olika sektorer och intressen i 
samhället, med tillhörande behov av radiofrekvenser, kan tillgodoses i rimlig 
omfattning. PTS ska göra de rimlighetsöverväganden som erfordras mellan 
samhällsnyttan och nödvändigheten av olika konkurrerande 
radioanvändningar.25 PTS spektrumstrategi visar hur PTS kommer att arbeta 
för att göra dessa avvägningar. 

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 

                                                 
24 Regeln skyddar endast rundradioutsändningar, eftersom det i lagen ligger en begränsning till radiovågor 
som sprider ut sig utan särskilt anordnad ledare, se avsnitt 3.6.3 i rapporten 
25 Prop. 2002/03:110 s. 136. 
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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. 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.26 

Det finns förhållanden som gör att normala tilldelningsförfaranden genom 
marknadsmekanismer inte är lämpliga eller tillräckliga. Ett exempel på ett 
sådant fall är spektrumtillgång för kollektiva nyttigheter med hög samhällsnytta. 
Kollektiva nyttigheter är spektrumanvändningar som tillgodoser allmän 
ordning och säkerhet (till exempel försvar och polis) och skydd av liv och hälsa 
(till exempel räddningstjänst, vissa säkerhets- och nödsignaleringssystem). I 
dessa fall ska samhällsekonomisk analys och behovsprövning ligga till grund 
för PTS beslut om tilldelning av spektrum.27 

Ett tillstånd att använda radiosändare inom ett visst frekvensutrymme ska 
beviljas för en bestämd tid och kan förenas med tillståndsvillkor, 3 kap. 11 och 
12 §§ LEK. Vad gäller tillstånd att använda en viss radiosändare ska tillstånden 
vid giltighetstidens utgång förlängas med samma tid som tillståndet senast har 
gällt, dock längst med fem år vid varje tillfälle. PTS kan under vissa angivna 
förutsättningar besluta att inte förlänga giltighetstiden eller att medge 
förlängning med en kortare tid eller på ändrade villkor, 3 kap. 12 a § LEK. 

Enligt 3 kap. 4 § LEK och 12 § förordning (2003:396) om elektronisk 
kommunikation finns dessutom möjlighet för PTS att meddela undantag från 
kravet på individuella tillstånd genom meddelande av föreskrifter. 

3.6.3 Skydd för sändningar av trådlösa radioprogram 

Enligt 3 kap. 6 § 1 st. p. 3 LEK ska tillstånd att använda radiosändare beviljas 
om det kan antas att radioanvändningen inte kommer att hindra sådan 
radiokommunikation som är särskilt viktig med hänsyn till den fria 
åsiktsbildningen. Med radiokommunikation menas överföring, utsändning eller 
mottagning av tecken, signaler, skrift, bilder, ljud eller meddelanden av varje 
slag med hjälp av radiovågor, 1 kap. 7 § LEK. Radiovågor i sin tur definieras 
som elektromagnetiska vågor med frekvenser från 9 kHz till 3000 GHz som 

                                                 
26 Proposition 02/03:110 s 141; radioanvändning som används uteslutande för verksamhet som bedrivs i 
syfte att tillgodose allmän ordning och säkerhet bör inte omfattas av inbjudningsförfarandet. 
27 PTS spektrumstrategi PTS-ER-2014:16 s. 39 ff. 
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breder ut sig utan särskilt anordnad ledare.28 Regeln i 3 kap. 6 § 1 st. p. 3 LEK 
gäller således endast sändningar av trådlösa radioprogram. Genom att meddela 
tillstånd förenade med villkor kan PTS skydda dessa radiosändningar från 
störning, 3 kap. 11 § 2 st. p. 1 LEK.  

3.6.4 Politiska mål för informationssamhället 
PTS ska inom ramen för sina uppgifter enligt lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation, verka för att de mål som anges i lagen uppnås. Enligt PTS 
instruktion ska myndigheten också verka för att målen inom politiken för 
informationssamhället uppnås.29 PTS har inte befogenhet att verka för frågor 
som ligger utanför området för post eller elektronisk kommunikation. 

Det övergripande politiska målet för informationssamhället är säkra, robusta 
och lättillgängliga kommunikationer som i första hand tillhandahålls genom 
effektivt fungerande marknader. Det ska finnas ett stort utbud av tjänster som 
underlättar vardagen för hushåll och företag i hela landet.30 

Målet för it-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter.31 Sverige ska ha bredband i världsklass och alla 
hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska 
samhällstjänster och service via bredband.32 

Enskilda, företag och myndigheter ska få tillgång till effektiva och säkra 
elektroniska kommunikationer.33 De elektroniska kommunikationerna ska ge 
största möjliga utbyte när det gäller urvalet av överföringstjänster samt deras 
pris och kvalitet. Sverige ska i ett internationellt perspektiv ligga i framkant i 
dessa avseenden. De elektroniska kommunikationerna ska vara hållbara, 
användbara och tillgodose framtidens behov. De främsta medlen för att uppnå 
detta ska vara att skapa förutsättningar för en effektiv konkurrens utan 
snedvridningar och begränsningar samt att främja internationell harmonisering. 
Staten ska ha ett ansvar på området där allmänna intressen inte enbart kan 
tillgodoses av marknaden. 

Det finns allmänna mål om till exempel ökad säkerhet och förbättrad 
kriskommunikation även om det i dagsläget saknas specifika mål för 
bredbandstjänster för PPDR. Det finns heller inga villkor eller uppgifter om 
vilka frekvensband som ska användas. 

                                                 
28 Prop. 1992/93:200 s. 169 ff., 194, 200-201 och 316 samt prop. 2002/03:110 s. 135.  
29 Förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen. 
30 Prop. 2008/09:1, utg. omr. 22, bet. 2008/09:TU1, rskr. 2008/09:126. 
31 Prop. 2011/2012:1, utg. omr. 22, bet. 2011/2012:TU1, rskr. 2011/2012:87. 
32 Prop. 2009/10:193, bet. 2009/10:TU18, rskr 2009/10:297. 
33 Prop. 2002/03:110, bet. 2002/03:TU6, rskr. 2002/03:228. 
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3.7 Effektiv spektrumanvändning 
3.7.1 PTS spektrumstrategi 
Radiofrekvenser är en begränsad resurs och det ligger i PTS uppdrag att verka 
för att radiofrekvenser utnyttjas på ett effektivt sätt. Det är olämpligt att tala 
om effektiv spektrumanvändning utan att samtidigt beakta samhällsekonomisk 
effektivitet, det vill säga att spektrum används på det sätt som skapar störst 
samhällsnytta. Samhällsnyttan är summan av nyttan för alla individer i 
samhället, samt alla företag och organisationer. En beräkning av samhällsnyttan 
tar hänsyn till både intäkter och kostnader som är förknippade med en viss 
användning och ställer dem sedan mot intäkter och kostnader för alternativ 
användning. Det kan enligt PTS inte anses vara effektivt att reservera spektrum 
för en tjänst som inte används, eller används i liten utsträckning, om ett 
alternativt användningsområde skulle skapa en större samhällsnytta till exempel 
genom större användning.  

Utöver de regulatoriska förutsättningar som råder för området ska PTS förvalta 
radiospektrum enligt de huvudprinciper som gäller enligt myndighetens 
spektrumstrategi.34 Spektrumstrategin är ett verktyg för PTS i arbetet med 
spektrumplanering och tillståndsgivning.  

Huvudprinciperna i PTS spektrumstrategi är:  

 PTS ska möjliggöra utveckling av radiobaserade elektroniska 
kommunikationstjänster samt andra tjänster baserade på 
radiokommunikation genom tillräcklig spektrumtillgång. 

 PTS ska verka för att allt spektrum på sikt ska kunna delas mellan flera 
spektrumanvändningar. 

 PTS ska skapa förutsättningar för mångfald av spektrumanvändningar. 
 Alla spektrumanvändningar ska på sikt finnas i mest lämpliga 

frekvensband. 
 PTS ska verka för bred internationell harmonisering med så få 

begränsningar som möjligt. 
 Samhällsekonomisk analys ska ligga till grund för PTS 

spektrumförvaltning. 
 Samhällsekonomisk analys och behovsprövning ska styra 

spektrumtilldelning där marknadsmekanismer inte fungerar 
tillfredsställande. 

                                                 
34 PTS spektrumstrategi – PTS-ER-2014:16.  
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 Efterfrågan ska styra spektrumtilldelning för övriga användningar. 

Huvudprinciperna i spektrumstrategin syftar till att balansera och förstärka 
varandra varför det är viktigt att spektrumstrategin och dess huvudprinciper 
ses som en helhet. Spektrumstrategin återfinns i sin helhet på PTS webbplats.35  

3.7.2 Samhällsekonomisk analys 
Analysen i denna förstudie utgår från de principer och den metod som beskrivs 
i PTS spektrumstrategi. Det innebär att samhällsekonomisk analys ska vara 
vägledande för hur frekvensutrymmet används. 

Samhällsekonomisk effektivitet innebär att begränsade spektrumresurser 
fördelas på det sätt som skapar maximalt värde för alla i samhället, det vill säga 
alla medborgare i Sverige. 

PTS inriktning är att så långt det är möjligt använda marknadsmekanismer vid 
fördelning av spektrum. Det finns emellertid förhållanden som gör att normala 
tilldelningsförfaranden genom marknadsmekanismer inte är lämpliga eller 
tillräckliga. De tydligaste exemplen på sådana situationer är spektrumtillgång 
för så kallade kollektiva nyttigheter med hög samhällsnytta, gränsöverskridande 
tjänster och vissa politiska mål. I dessa situationer ska istället, enligt PTS 
spektrumstrategi, samhällsekonomisk analys och behovsprövning ligga till 
grund för PTS beslut om tilldelning av spektrum.  

En kollektiv nyttighet är en vara eller tjänst som kännetecknas av två 
grundläggande egenskaper; att en persons konsumtion av en vara inte påverkar 
kvantiteten eller kvaliteten av samma vara när en annan person vill konsumera 
den (ickerivalitet), och att det inte går att utesluta någon från konsumtion av en 
vara (ickeexkluderbarhet). Exempel på sådana tjänster är brandförsvar, 
räddningstjänst och nationellt försvar. Forskning och utveckling i kommersiellt 
syfte utgör däremot inte en kollektiv nyttighet. Eftersom producenten av en 
kollektiv nyttighet, som till exempel försvar, inte kan ta betalt för sina tjänster 
av slutkunder på en marknad, riskerar samhällsvärdet av tjänsten att inte slå 
igenom i betalningsvilja för till exempel spektrum. PTS har därför ett särskilt 
ansvar för att möjliggöra att kollektiva nyttigheter kan realiseras.  

En gränsöverskridande tjänst är en användning som kräver att radiosignaler eller 
radiosändare regelmässigt korsar nationsgränser för att fungera, till exempel 
sjöfart, luftfart, satellit och kortvågsradio. Transaktionskostnaderna för att 
bedriva sådan användning skulle bli oproportionerligt stora utan internationell 
samordning. En mer detaljerad samordning är därför nödvändig, till exempel 
                                                 
35 http://www.pts.se/upload/Rapporter/Radio/2014/pts-spektrumstrategi-pts-er-2014_16.pdf 
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för säkerhetskritiska och globala tjänster såsom satellitnavigeringssystem eller 
viss luft- och sjöfartskommunikation.  

Om frekvensbandet pekats ut för särskild användning eller när det finns 
politiska mål för området, som exempelvis att alla medborgare ska få tillgång till 
vissa elektroniska kommunikationstjänster oberoende av var de bor, är 
marknadsmekanismer inte alltid tillräckliga. Även när det finns politiska mål för 
området ska målet uppnås på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. PTS 
verktyg är då effektiv konkurrens, främjandeåtgärder, täckningskrav och i vissa 
fall upphandling. 

I PTS analysmetodik bedöms inledningsvis förekomsten av kollektiva 
nyttigheter. Då används kostnads-nyttoanalyser för såväl fördelning som 
tilldelning av spektrum. I annat fall används auktioner för fördelning och 
tilldelning under förutsättningen att olika lösningar kan samexistera eller 
konkurrera om samma spektrum.36 

De resurser PTS lägger ner på analyser måste vara proportionerliga mot nyttan 
av analyserna.37 Kvantitativa analyser såsom kostnads-nyttoanalyser kan vara 
ett komplement till en kvalitativ analys men ersätter inte ett kvalitativt 
resonemang. När olika handlingsalternativ jämförs är det därför frågan om en 
kvalitativ och kontextuell bedömning som vid behov kan underbyggas med en 
samhällsekonomisk analys.38 Generellt kan sägas att kostnads-nyttokalkyler är 
särskilt användbara vid förekomsten av kollektiva nyttigheter. 

Är en användning självklart mer nyttig än en annan är det inte nödvändigt att 
komplettera den kvalitativa analysen med kvantitativa inslag. Detsamma gäller 
för sådana fall där den kvalitativa analysen inte utesluter eller förorsakar höga 
kostnader för en annan användning. Att en kvantitativ analys inte är nödvändig 
vid en analys av ett visst frekvensband utesluter inte att det kan komma att vara 
nödvändigt vid andra analyser. 

Det har betydelse när i tiden kostnader och nyttor uppstår. Kostnaden är ofta 
momentan (det vill säga någon form av investering) medan nyttan sträcks ut 
över längre tid. Positiva och negativa effekter av en åtgärd kan infalla i 
framtiden. Ju längre fram desto osäkrare analys. Framtiden präglas av osäkerhet 
och ett sätt att ta hänsyn till osäkerheten är att identifiera olika möjliga utfall, 
samt estimera sannolikheten för varje utfall. Kostnader som är förenade med 
att möjliggöra en viss användning är en del av PTS analys. 

                                                 
36 Samhällsekonomisk bedömning av spektrum, M. Lundbäck m.fl., Stelacons underlagsrapport till PTS. 
37PTS spektrumstrategi – PTS-ER-2014:16. 
38 Samhällsekonomisk bedömning av spektrum, M. Lundbäck m.fl., Stelacons underlagsrapport till PTS. 
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3.7.3 PTS behovsprövning  
PTS har ett särskilt ansvar för att möjliggöra att kollektiva nyttigheter kan 
realiseras. PTS kan då göra en behovsprövad administrativ tilldelning av 
spektrum efter en samhällsekonomisk analys som visar att behovet 
tillfredsställs på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Eget spektrum eller 
egna tillstånd ska användas i sista hand om inte tjänsten kan realiseras 
effektivare via andra alternativ, såsom tillståndsvillkor i kommersiella 
nät/tillstånd, offentlig upphandling, delat spektrum med annan användning, 
trådbundna lösningar eller lokal lagring. 

Det ska understrykas att behovsprövning innebär att behov ska ifrågasättas, 
uppnås så effektivt som möjligt samt definieras och uttryckas explicit. Vid 
behovsprövning bör man också definiera när behov finns. Om behoven är 
avgränsade i tid finns stora vinster med att dela spektrum med annan 
användning för att bibehålla en hög utnyttjandegrad över tiden.39 

 

                                                 
39 PTS spektrumstrategi PTS-ER-2014:16 s. 43 ff. 
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4 Internationell utblick 

4.1 Europa 
Vid sidan av Sverige har ett antal länder i Europa gått ut med ett besked om en 
snar tilldelning av 700 MHz-bandet för mobila tjänster. Tyskland och 
Frankrike förbereder auktioner av frekvensutrymet redan år 2015. Tyskland 
planerar att tilldela bandet första halvåret 2015. Frankrike planerar att tilldela 
bandet i slutet av 2015, det vill säga innan frekvensbandet är frigjort från 
marksänd tv.  

Norge har inte tagit några beslut angående alternativ användning av 700 MHz-
bandet. Bandet är licenserat för marksänd tv till juni 2021 och det finns i 
dagsläget inga planer på att ändra detta. Norge följer de internationella 
aktiviteterna och diskussionerna i frågan, och har kontakt med marknaden för 
att kunna värdera den bästa vägen framåt. 

Danmarks regering beslutade den 13 mars 2013 om en bredbandsstrategi där 
möjligheten om ett 700 MHz-band nämns. Nuvarande tillstånd för marksänd 
tv i Danmark löper till 2020. Den danska regeringen beslutade i februari 2015 
att 700-bandet ska användas för mobilt bredband från april år 2020. 

Finland har tagit ett övergripande beslut för hela rundradioanvändningen 
inklusive 700 MHz-bandet. Det har gjorts inom ramen för det 
kommunikationspolitiska programmet som överlämnades från regeringen till 
Finlands riksdag i september 2012. Riksdagen fattade sedan beslut om att 
godkänna detta program den 12 december 2012. Programmet går i korthet ut 
på att nuvarande tillståndsperioder för marksänd tv upphör den 31 december 
2016. Inför den nya tillståndsperioden från den 1 januari 2017 kommer 
700 MHz-bandet inte längre att användas för tv utan öppnas för mobilt 
bredband. Tillståndsperioden för den nya mobila användningen i 700 MHz-
bandet blir sannolikt på 20 år, för att säkra långsiktigheten.  

Nya koncessionerna för marksänd tv beviljas i år 2015 för tiden 2017–2026. 
Ett UHF sändarnät med public service får fortsätta att sända DVB-T fram till 
år 2026 och en översyn kommer att ske år 2020. Övriga sändarnät på UHF 
bandet ska migreras till DVB-T2 under nästa tillståndsperiod. Övergången till 
DVB-T2 bör ske kontrollerat och effektivt genast när det finns tillräckliga 
förutsättningar för övergången. På basis av utförda halvtidsutvärderingar ska 
övergången till enbart högupplösta sändningar göras flexibelt och med hänsyn 
till tittarnas beredskap att ta emot sändningar med högupplösningsteknik.  
Kommunikationsverket samordnar kommunikationsprojekt av övergången till 
DVB-T2 och högupplösta sändningar. Målet är att informera konsumenter om 
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den nya sändningsteknik för att öka antalet DVB-T2-mottagare i hushållen och 
DVB-T2-utsändningarna fram till år 2017. 

Frekvensbandet 174–230 MHz kommer att användas enbart för DVB- T2. 
Detta gör att man i Finland till skillnad från i Sverige inte kommer att använda 
delar av frekvensutrymmet för digital ljudradio.   

4.2 Övriga världen 
The Asia-Pacific Telecommunity bandplan för 700 MHz-bandet (APT700) har 
fått stor spridning inte bara inom Asien och Stillahavsområdet (ITU Region 3), 
utan också i ett stort och växande antal länder i Amerika (ITU Region 2).  

APT700 är en segmentering av frekvensområdet 698-806 MHz och är 
optimerad för utveckling av mobila tjänster. Bandplanen är framtagen för att 
uppnå en effektiv användning av tillgängligt spektrum. Bandplanen delar 
frekvensutrymmet i två stora frekvensblock om 45 MHz. I figuren nedan 
jämförs APT700 med den bandplan som föreslås av CEPT Report 53.  
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Figur 3: APT700 bandplan jämfört med CEPT Report 53 

 

Följande länder har tilldelat 700 MHz-bandet för mobila tjänster med 
utgångspunkt i APT700 bandplan: Japan, Indien, Taiwan, Australien, Nya 
Zeeland, Panama, Mexico, Ecuador, Chile och Brasilien. 

I USA och Kanada gäller en separat bandplan för 700 MHz-bandet, USA700. 
På grund av den tekniska utformningen är det inte möjligt att harmonisera 
bandplanen med användning i Europa.  
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För Afrika har länder söder om Sahara gjort en ny frekvensplan för marksänd 
tv under 694 MHz. Allt tyder på att en bandplan likande CEPT Report 53 
kommer att tillämpas i regionen. Även om det idag inte finns klara besked om 
tilldelning så kan första auktionen av 700 MHz-bandet förväntas direkt efter 
WRC-2015. 
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5 Analys 

Analysen i denna förstudie utgår från den metod som beskrivs i PTS 
spektrumstrategi. Analysen följer fem steg i enlighet med figuren nedan. 

1. Inventering av möjliga användningar och behov/efterfrågan av dessa 
2. Beskrivning av användningarnas bidrag till samhällsnyttan. 
3. Bedömning om efterfrågan ska vara styrande vid tilldelningen 
4. Rekommenderad frekvensmängd per användning/bandplan samt 

utformning av tillståndsvillkor 
5. Tilldelningsmetod 

 

Figur 4 Schematisk beskrivning av analysen 
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5.1 Möjliga användningar 
Vid en inventering av möjliga användningar beaktas synpunkter från 
intressenter, dagens användningsområden, internationell frekvensförvaltning, 
tekniska förutsättningar, samt regulatoriska och politiska förutsättningar. De 
möjliga användningar som identifierats i analysen är:  

 Mobilt bredband för kommersiella tjänster 
 Mobilt bredband för PPDR 
 Trådlösa mikrofoner 
 Annan användning som kan inrymmas i frekvensområde undantaget 

från tillståndsplikt 

Användningsområdet marksänd tv utelämnas ur analysen eftersom regeringen 
beslutat att 700 MHz-bandet ska frigöras för annan användning från och med 
den 1 april 2017. 

5.1.1 Behov och efterfrågan av mobilt bredband 
De mobila tjänster som i dagsläget efterfrågas är:  

 Mobiltelefoni 
 Hemtelefoni via mobilnät 
 Bredbandskommunikation till mobila personliga enheter 
 Bredbandskommunikation till hemmet 
 Bredbandskommunikation till saker och maskiner (kameraövervakning, 

underhållningstjänster i bilar m.m.) 
 Smalbandskommunikation till saker och maskiner utomhus (M2M, 

IoT) 
 Smalbandskommunikation till saker och maskiner inomhus (M2M, 

IoT) 

I slutet av år 2013 fanns det ca 14,2 miljoner mobilabonnemang samt ca 5,2 
miljoner telematikabonnemang (M2M ) i Sverige. Årstillväxttakten för 
mobilabonnemangen var ca 2 procent medan telematiktillväxten var ca 31 
procent. Intäkterna från mobila samtals- och datatjänster var 28,7 miljarder, 
vilket var en ökning med 4 procent jämfört med året innan. Till detta 
tillkommer kringtjänster, försäljning av mobiltelefoner och intäkter som 
mobilanvändarna genererar via OTT-tjänster och appar. Användningen kräver 
bandbredder på minst 10 MHz per aktör för att det ska vara möjligt att erbjuda 
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konkurrenskraftiga tjänster, och enligt konsultationssvaren kan ännu mer 
komma att efterfrågas.  

För befintliga mobiloperatörer bidrar 700 MHz-bandet främst till ökad 
kapacitet. Kapacitetsbehovet kan delas upp i tre undergrupper: 

 Generellt tillskott av kapacitet i de centrala tätortsområden där 
kapacitetsbehoven är som störst. 

 Kapacitetstillskott i tätorter när det gäller inomhus och djup inomhus 
täckning. 

 Kapacitetstillskott i områden utanför tätorter. 

Det finns en överkapacitet av frekvenser för mobiltelefoni såtillvida att allt 
frekvensutrymme som tilldelats i andra frekvensband ännu inte tagits i bruk. 
Alla prognoser indikerar dock att användningen av mobilsystem kommer 
fortsätta öka om än i en något lungnare takt än under de senaste 5 åren. 40 
Användningen bedöms därför ha ett ökat frekvensbehov över tid. 

 

5.1.2 Behov och efterfrågan av mobilt bredband för PPDR 
Mobilt bredband för PPDR avser bredbandskommunikation för användare 
inom området allmän ordning, säkerhet och hälsa. Den tekniska plattformen 
för att erbjuda dessa tjänster är LTE och kapacitetbehovet uppskattas i 
internationella studier till 2x10 MHz. Frekvensmängden bedöms vara tillräcklig 
även för att möta de mer långsiktiga behoven för användningen. Viktigt att 
framhålla är att det temporärt och lokalt ändå kan uppstå situationer med 
större kapacitetsbehov, samtidigt som kapacitetsbehoven också kan vara 
betydligt mindre. 

Enligt MSB har de organisationer som använder datakommunikation för 
PPDR uttryckt ett intresse för ökad datakapacitet för att kunna arbeta med 
stöd av mobila terminaler då de utför sina uppdrag. Även diskussioner som 
förs internationellt pekar på att framtidens mobila kommunikationstjänster för 
samhällsviktiga aktörer kommer att vara LTE-baserade vilket kan komma att 
kräva ytterligare kapacitet.  

                                                 
40 Under 2013 överfördes 270 300 Tbyte data i mobilnäten vilket är 54 procent mer än under 2012. 
Mängden överförd data i Sverige ökade med 31 procent, från 125 000 Tbyte under första halvåret 2013 
till 164 000 Tbyte under första halvåret 2014, se Svensk telemarknad första halvåret 2014 – PTS-ER 
2014:29. 
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5.1.3 Behov och efterfrågan av trådlösa mikrofoner 
Trådlösa mikrofoner är en redan befintlig användning i 700 MHz-bandet som 
delar frekvensutrymme med rundradio. Det finns i storleksordningen 200 
tillstånd för trådlösa mikrofoner i 700 MHz-bandet. Tillstånden går ut den 31 
december 2016. 

Vid en omplanering av 700 MHz-bandet kommer trådlösa mikrofoner behöva 
använda alternativa frekvenser för sin användning. Behovet av frekvenser 
bedöms också öka över tid.  

Då frekvensbehovet för trådlösa mikrofoner varierar över tid och plats är det 
angeläget att trådlösa mikrofoner delar frekvensutrymme med en annan 
användning. Att dela frekvensutrymme med en användning som mobilt 
bredband är inte möjligt på grund av störningsrisken.  

 

5.1.4 Behov och efterfrågan av annan användning 
M2M är ett vitt begrepp som inte pekar ut specifika nätverk eller 
kommunikationstekniker. M2M betraktas som en integrerad del av sakernas 
internet (Internet of Things, IoT). För att möjliggöra en smalbandig M2M-
användning bedöms 2x3 MHz vara tillräcklig frekvensmängd. 

I dagsläget erbjuder mobiloperatörerna M2M-tjänster i flera av 
täckningsbanden. För vissa aktörer kan det dock vara önskvärt att hantera 
M2M-trafik i ett eget nät. Det kan röra faktorer som informationssäkerhet, 
robusthet, kontroll över infrastrukturen eller att det endast finns behov av 
mycket lokal eller regional kommunikation.  

Dessa behov kan emellertid finnas också för kommunikationslösningar som 
inte ryms inom begreppet M2M. Det kan exempelvis handla om att undanta 
frekvensutrymme för användning med hög effekt utomhus. Generellt finns 
också ett stort intresse för kostnadseffektiva nät och tekniker som kan ersätta 
eller konkurrera med mobiloperatörernas tjänster. Enligt PTS konsultation 
finns det i dagsläget inga intressenter som har uttalat efterfrågan på 
frekvensutrymme i 700 MHz-bandet för denna form av användning. Detta 
gäller även för M2M-tjänster. Då det finns ett internationellt intresse för M2M-
tjänster beaktas dessa som en möjlig användning i förstudien. 
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5.2 Användningarnas bidrag till samhällsnyttan 
Utifrån behov och efterfrågan beskrivs här användningarnas bidrag till 
samhällsnyttan. Samhällsnyttan diskuteras utifrån nyttor och kostnader, dels för 
samhället i stort, dels för olika aktörer. För att få en uppfattning om 
storleksordningen på nyttor och kostnader illustreras användningarna med 
räkneexempel. 

5.2.1 Samhällsnyttan av mobilt bredband för kommersiella tjänster 
Här diskuterar PTS hur samhällsnyttan påverkas av om 700 MHz-bandet skulle 
användas för respektive användning, till exempel mobilt bredband. PTS gör i 
denna förstudie ingen analys av samhällsnyttan av bredband i stort, vilken 
många andra studier har visat vara positiv. Samhällsnyttan av att tilldela 
frekvensutrymme i 700 MHz-bandet för mobilt bredband för kommersiella 
tjänster består främst i minskade produktionskostnader som vid fungerande 
konkurrens överförs i minskade konsumentpriser för likvärdiga eller bättre 
tjänster. I det fall frekvenserna används av nya aktörer består samhällsnyttan 
också av förbättrad konkurrens med därtill minskade konsumentpriser.  

Även om nyttan med ytterligare frekvenser till mobilt bredband sannolikt är 
mindre idag än före år 2010 mot bakgrund av PTS spektrumtilldelningar (enligt 
principen om avtagande marginalnytta), är det rimligt att utgå från att nyttan av 
ytterligare frekvenser kommer att öka över tid (genom att redan tilldelade 
frekvenser då tagits i bruk). 

Om frekvenser i 700 MHz-bandet tillförs till mobilt bredband bör det alltså 
främst ses som en förbättring av möjligheten att överföra kapacitet. 
Frekvenserna är bara ett medel för att åstadkomma denna kapacitetsöverföring. 
Det som efterfrågas är således kapacitet (q i nedanstående figur). 
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Figur 5 Hur nytt frekvensutrymme påverkar marknaden. När nytt frekvensutrymme tillförs 
marknaden förskjuts jämviktsläget med minskad produktionskostnad som följd.  

 

Om ytterligare frekvenser tillförs marknaden ökar kapaciteten vilket flyttar 
utbudskurvan utåt. Genom att på detta sätt öka utbudet möter man en ökad 
efterfrågan på kapacitet för mobilt bredband. Jämviktläget förskjuts med 
minskad produktionskostnad som följd (p i figuren ovan). Om frekvenser från 
700 MHz-bandet tillförs påverkas priset på varan som i denna analys är 
kapacitet för mobilt bredband. 

I detta exempel som rör 700 MHz-bandet är prisändringen på marginalen 
mycket liten i jämförelse med det totala värdet på hela marknaden för kapacitet 
till mobilt bredband. Intäkterna från bredbandsmarknaden uppgår till i 
storleksordningen 30 miljarder per år. Samhällsnyttan av mobilt bredband i sig 
är dessutom sannolikt betydligt större än intäkterna från bredbandsmarknaden. 
Att samhällsnyttan kan vara avsevärt större än priset innebär inte 
nödvändigtvis att samhällsnyttan av att tillföra ytterligare frekvensutrymme är 
högre än betalningsviljan för det extra frekvensutrymmet. Samhällsnyttan av att 
tillföra frekvenser i 700 MHz-bandet består i minskade produktionskostnader. 
Genom att tillföra mer frekvenser ändras produktionskostnaden och 
jämviktspriset kan därför förväntas bli lägre. 

  

q 

p Efterfrågan idag 
Efterfrågan om 10 år Utbud utan 700 

Utbud med 700 
p1 

p2 
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Räkneexempel på samhällsnyttan av 700 MHz-bandet för mobilt 
bredband  

Ett möjligt tillvägagångsätt är att beräkna alternativkostnaden för att inte 
använda 700 MHz-bandet till mobilt bredband för kommersiella tjänster, det 
vill säga en bedömning av kostnadernas storlek för att uppnå samma effekt fast 
med en alternativ metod. Effekten är en kapacitetsökning på ca 50 procent. Ett 
sätt att öka produktionen givet dagens teknik och utan att tillföra ytterligare 
frekvenser är att förtäta befintliga nät i 800 och 900 MHz-banden.  

Genom att 700 MHz-bandet ger ca 50 procent kapacitetsökning är det rimligt 
att uppskatta alternativkostnaden som att befintliga 800/900 MHz-nät förtätas 
med 50 procent.  

Snittkostnaden per ny site uppskattas till 1 miljon kronor.41 Antal siter idag är 
ungefär 11300 stycken vilket medför att 5650 stycken siter behöver nyetableras. 
Att åstadkomma samma kapacitetsökning utan 700 MHz-bandet hade med 
dessa antaganden kostat operatörerna 5,65 miljarder kronor.  

Under antagandet att operatörerna skulle ha valt att förtäta näten för att möta 
en ökad efterfrågan kan alternativkostnaden därmed fastställas till i 
storleksordningen 5,65 miljarder kronor. 

Det är här viktigt att belysa tidsaspekten. På samma sätt som operatörer inte 
förtätar över hela landet på en och samma gång är det inte rimligt att tro att 
700 MHz-bandet kommer att användas fullt ut på en gång. Huruvida 
operatörer väljer att förtäta eller inte beror på efterfrågan på kapacitet. Det är 
först om efterfrågan (eller marknadspriset på kapacitet) är tillräckligt hög som 
operatören väljer att förtäta. Priset kan emellertid förändras även innan 
kapaciteten byggs ut då det finns en inbyggd förväntan om framtida utveckling. 
Priset på överföringskapacitet kan därmed gå upp om det finns en förväntan på 
att överföringskapaciteten blir en begränsande faktor. På samma sätt kan priset 
också gå ned när det finns en förväntan på ökad överföringskapacitet. 

Medan ett tillskott av frekvenser från 700 MHz-bandet bör ses som en 
förskjutning av utbudskurvan kan en förtätning snarare ses som att man rör sig 
uppåt längs samma utbudskurva. Ett mer rimligt scenario är därför att 
operatörerna förtätar i de områden där det finns efterfrågan på kapacitet. Att 
förtäta över hela landet är därmed inte att betrakta som ett helt rimligt 
scenario, i vart fall inte i närtid. 

                                                 
41 Detta är ett genomsnitt och varierar naturligtvis mycket från fall till fall. 
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Eftersom efterfrågan kan antas öka är det rimligt att anta att värdet av 
700 MHz-bandet i vart fall inte minskar över tid. Lägg därtill att ett mycket 
vanligt antagande är att kapacitet blir billigare med tiden. Detta kräver att den 
ökande efterfrågan möts av ett ökat utbud. Detta ökar samhällsnyttan av hela 
sektorn. Prognostiserar man ökad efterfrågan kommer värdet av att 
tillgängliggöra 700 MHz-bandet sannolikt vara större än vad ovanstående 
räkneexempel visar. 

Nyttan är beroende av vilka tillståndsvillkor som förenas med 
nyttjanderätterna. Nyttan i form av minskade produktionskostnader kan 
exempelvis omvandlas till nytta i form av ökad täckning eller minskad 
sårbarhet. Det finns också konkurrensaspekter såsom antal tillstånd och 
spektrumtak som är av central betydelse för samhällsnyttan.  

5.2.2 Samhällsnyttan av mobilt bredband för PPDR 
Allmän ordning, säkerhet och hälsa utgör en grundbult i ett fungerande 
samhälle. Att samhällsnyttan av verksamhet som säkerställer allmän ordning, 
säkerhet och hälsa är hög inses lätt vid en jämförelse av vilka resurser staten 
lägger på sådan verksamhet. Statens budget kan ses som en approximation av 
samhällsnytta. I denna förstudie analyseras emellertid inte samhällsnyttan av 
dessa samhällsviktiga tjänster i sig. Det som är av intresse i denna förstudie är 
effekter på samhällsnyttan av att avsätta frekvenser i 700 MHz-bandet särskilt 
för mobilt bredband enbart för PPDR-användare.  

Den krets som använder Rakel-nätet idag är enligt MSB avgränsad till 
verksamheter som ryms inom allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Merparten 
kan sägas utgöras av kollektiva nyttigheter. MSB framhåller i sitt remissvar att 
de ser att de behov som samhällsviktig verksamhet har idag och i framtiden 
innebär att MSB behöver tillhandahålla bredbandstjänster för PPDR-
användning. Behoven omfattar enligt MSB särskild funktionalitet, säkerhet, 
skydd, tillgänglighet och robusthet. MSB har dock inte närmare preciserat vilka 
krav som ska ställas på ett sådant nät eller ställt kraven i relation till kostnader 
och nyttor för verksamheterna. PTS har heller inte fått ta del av någon plan för 
hur ett bredbandsnät för PPDR skulle se ut eller finansieras.  

För att uppskatta samhällsnyttan av ett bredbandsnät för PPDR är det relevant 
att resonera kring hur stor del av budgeten som respektive aktör hypotetiskt är 
beredd att avsätta för att få tillgång till tjänsten. Samhällets resurser är 
begränsat även inom området allmän ordning, säkerhet och hälsa.42 Nyttan ska 
relateras till kostnaderna för att få tillgång till tjänsten. Kostnaden i detta fall är 
dels en investeringskostnad dels en rörlig kostnad för avskrivning, drift och 
                                                 
42 Utgångspunkt i uppdrag från Försvarsdepartementet till MSB, exempelvis Fö2014/890/SSK 
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underhåll. Dessa kostnader ska sedan jämföras med de prioriteringar som finns 
i budgeten.  

Finansieringen för dagens tetra-nät Rakel görs dels genom anslag i 
utgiftsområde 6 i regeringens budgetproposition, dels genom avgifter från 
användarna vilket belastar fler utgiftsområden. Kostnaden för utbyggnad av ett 
särskilt bredbandsnät för PPDR med LTE-teknik i 700 MHz-bandet kan bli 
avsevärd och sannolikt behöver särskilda anslag avsättas för att finansiera 
utbyggnaden. Driftskostnaden för Rakel anges till ungefär 500 miljoner kronor 
per år.43 En rimlig uppskattning är att driftskostnaden av ett mobilt 
bredbandsnät för PPDR-användare kostar ungefär tre gånger så mycket, det 
vill säga i storleksordningen 1,5 miljard per år Anslag till utbyggnad av 
bredbandsnät för PPDR nämns inte heller i MSB:s budgetunderlag för 2015 - 
201744 där MSB anger vad som påverkar, eller kan komma att påverka, 
myndighetens avgifter, anslag och anslagsbehov, till exempel nya och 
förändrade uppgifter. 

Uppskattningen ovan (dimensioneringen av anslaget) baserar sig på antagandet 
att den resursallokering politiker beslutat om också speglar samhällets totala 
värde av den kollektiva nyttigheten. Förbättrade möjligheter till 
kommunikation leder exempelvis till en förbättrad krisberedskap. Denna nytta 
kan mycket väl överstiga betalningsviljan för att möjliggöra tjänsten. 

Blåljustjänster och krisberedskap betraktas normalt som kollektiva nyttigheter 
och PTS behöver inför varje tilldelning göra en bedömning av hur behoven 
bäst tillgodoses. För att bidra till samhällsnyttan krävs att frekvensutrymmet 
används. PTS kan inte avsätta frekvenser till en kollektiv nyttighet utan att göra 
en behovsprövning.  

Även om PTS inom ramen för förstudien gör bedömningen att exklusivt 
frekvensutrymme inte ska avsättas för mobilt bredband för PPDR i 700 MHz-
bandet följer inte att användningen omöjliggörs. Det utesluter heller inte 
möjligheten att tilldela frekvensutrymme i andra frekvensband vid framtida 
tilldelningar av frekvensutrymme som är lämpligt för mobilt bredband för 
kommersiellt bruk och för PPDR. 

5.2.3 Samhällsnyttan av trådlösa mikrofoner 
Givet att användningen av trådlösa mikrofoner kan fortgå fast i andra 
frekvensband är samhällsnyttan av trådlösa mikrofoner oförändrad då 
användningen är konstant. Däremot uppkommer en omfördelningseffekt 

                                                 
43 MSB:s budgetunderlag för 2015 - 2017 
44 2014:1024 
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mellan olika branscher då användare av trådlösa mikrofoner kan komma att 
belastas med kostnader för inköp av ny utrustning. I de fall den offentliga 
sektorn står för kostnaden (till exempel kommunen) är kostnaden på en 
aggregerad nivå ändå relativt låg. 

Något som särskilt ska beaktas är fördelningsfrågan, det vill säga när staten, 
exempelvis genom ett politiskt beslut, orsakar kostnader för kommuner eller 
landsting. Staten ska enligt finansieringsprincipen kompensera kommunerna 
för statliga beslut som påverkar kommunernas kostnader. Detta kan bli aktuellt 
om det inte rör sig om försumbara kostnader. Givet att PTS fattar beslut om 
att inte förlänga tillstånden upphör den tillståndsgivna användningen av 
trådlösa mikrofoner innan 700 MHz-bandet frigörs för annan användning. Det 
är då inte relevant att begära kompensation från staten. 

Förutsatt att trådlösa mikrofoners spektrumbehov kan tillgodoses utan ett 
700 MHz-band blir det negativa bidraget till samhällsnyttan kostnaden för att 
byta utrustning. Denna kostnad, som enbart beaktar den tillståndsgivna 
användningen i bandet i och med att användningen är tillståndspliktig, är liten 
relativt det mervärde en nytillförd användning i bandet innebär. Kostnaden är 
en engångskostnad som består i att byta utrustning, se räkneexempel nedan. 

Räkneexempel flyttkostnad trådlösa mikrofoner 

Kostnad för en trådlös mikrofon inklusive basenhet: 1500-6000 kronor 

Antal tillstånd i 700 MHz-bandet: 200 

Antal mikrofonsystem per tillstånd: 1-50 stycken 

Kostnad för att byta all tillståndsgiven utrustning i 700 MHz-bandet: 

Min: 1500x200x1=0,3 miljoner kronor (engångskostnad) 

Uppskattad kostnad: 3000 kronor x 200 tillstånd x 5 mikrofonsystem per 
tillstånd=3 miljoner kronor (engångskostnad) 

Max: 6000x200x50=60 miljoner kronor (engångskostnad) 
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5.2.4 Samhällsnyttan av annan användning 
Annan användning kan vara M2M, men också övriga användningar som ryms 
inom ramen för undantag från tillståndsplikt. En möjlig användning är 
undantag för användning med hög effekt utomhus. 

Undantag från tillståndsplikt för användning med hög effekt utomhus kan 
möjliggöra uppkomsten av nya marknader eller marknadssegment. Genom att 
använda optimerad teknik skulle högre kostnadseffektivitet eller högre 
kundanpassning potentiellt kunna uppnås, något som skulle kunna leda till 
ökad total konkurrens. Att möjliggöra många olika spektrumanvändningar, 
tjänster och nät tillför generellt samhällsnytta genom att bidra till en effektiv 
konkurrens och ökad redundans och robusthet i samhällets kommunikationer.  

PTS åtgärder ska vara förutsägbara och fungera i olika framtidsscenarier. Det 
innebär bland annat att PTS inte bara ska reagera på marknadsefterfrågan och 
påverkan från olika industriintressen utan också proaktivt skapa möjligheter för 
nya radionätsarkitekturer och spektrumanvändningsområden. Det är därför 
angeläget att möjliggöra så många olika användningar som möjligt. Detta gäller 
dock inte i varje enskilt frekvensband utan sett över alla radiofrekvenser. 

Med detta och principen om avtagande marginalnytta som utgångspunkt kan 
det vara positivt för samhällsnyttan att inte bara erbjuda mer till befintliga 
användningar. PTS ska därför sträva efter att även helt nya 
spektrumanvändningar och radionätsarkitekturer som ingen hade kunnat 
förutse ska kunna få tillgång till spektrum antingen via tillstånd, delning eller 
undantag från tillståndsplikt. Detta gäller även om det är förenat med 
svårigheter att kvantitativt värdera och förutse samhällsnyttan av användningar 
som inte finns. Det kan därför vara aktuellt att avsätta delar av 700 MHz-
bandet för undantag från tillståndsplikt exempelvis för användning med hög 
effekt utomhus. 

 

5.3 Ska efterfrågan styra tilldelningen?  
5.3.1 Kriterier enligt PTS spektrumstrategi 
Det finns förhållanden som gör att normala tilldelningsförfaranden genom 
marknadsmekanismer inte är lämpliga eller tillräckliga. De tydligaste exemplen 
på sådana situationer är spektrumtillgång för så kallade kollektiva nyttigheter 
med hög samhällsnytta, gränsöverskridande tjänster och vissa politiska mål. I 
dessa situationer ska istället enligt PTS spektrumstrategi samhällsekonomisk 
analys och behovsprövning ligga till grund för PTS beslut om tilldelning av 
spektrum.  
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5.3.2 Kollektiva nyttigheter 
Bredbandstjänster för PPDR betraktas normalt som kollektiva nyttigheter och 
PTS behöver inför varje tilldelning göra en bedömning av hur behoven bäst 
tillgodoses. 

Det råder ingen tvekan om att PPDR är en samhällsnyttig och samhällsviktig 
tjänst som starkt bidrar till skydd av liv och hälsa. Frågan är om tjänsten blir 
mer samhällsnyttig, till exempel om fler människoliv räddas, ifall ett 
frekvensutrymme i exempelvis 700 MHz-bandet dedikeras för ett mobilt 
bredbandsnät exklusivt för användning, jämfört med andra lösningar. 

MSB har till PTS framfört behov av frekvenser och önskemål om att 
frekvenser i 700 MHz-bandet avsätts för ett mobilt bredbandsnät särskilt för 
PPDR. Emellertid har MSB inte presenterat ett underlag som tydligt visar vilka 
krav som skulle ställas på ett sådant nät. Det saknas även underlag som visar att 
MSB faktiskt skulle kunna använda sig av frekvenserna i närtid även om 
frekvenser avsattes för ett sådant nät. Då radiofrekvenser är en begränsad 
naturresurs med ett stort värde, och 700 MHz-bandet har potential att skapa 
förutsättningar för ökad samhällsnytta om det används för mobila 
bredbandsnät så är det inte lämpligt att frekvenser i bandet förblir outnyttjade. 
För att frekvenser ska kunna avsättas för mobilt bredband särskilt för PPDR 
krävs att det är mycket sannolikt att ett bredbandsnät för PPDR byggs ut i 
närtid, till exempel genom beslut från regeringen eller att tillräckliga anslag 
avsätts i regeringens budget för utbyggnad och drift av ett sådant nät. I 
dagsläget finns ingen sådan tydlig inriktning från regeringen. 

5.3.3 Gränsöverskridande tjänster 
Om det finns en gränsöverskridande tjänst i bandet som behöver omplaneras 
till annat frekvensutrymme bör en eventuell nytilldelning normalt sett föregås 
av samhällsekonomisk analys och behovsprövning. Vid en utrymning av 
bandet bör då de olika behoven ställas mot varandra i en samhällsekonomisk 
analys. I annat fall kan efterfrågan, eller marknadsmekanismer, tillåtas styra 
tilldelningen. 

Den befintliga användningen i 700 MHz-bandet, rundradio, har karaktären av 
gränsöverskridande tjänst. Det finns emellertid ett politiskt beslut att frigöra 
700 MHz-bandet för annan användning än marksänd tv varför en sådan 
behovsprövning inte är motiverad inom ramen för denna förstudie. 

5.3.4 Politiska mål 
Det finns inga villkor eller uppgifter om vilka frekvensband som ska användas 
för bredbandstjänster för PPDR. Detta gör att även möjligheten att inrymma 
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tjänsterna i kommersiella nät bör utvärderas inom ramen för en eventuell 
utveckling av PPDR-funktionaliteten i Sverige. 

Baserat på idag känd information kan inte PTS göra någon annan bedömning 
än att efterfrågan och marknadsmekanismer ska vara styrande vid tilldelningen. 
De politiska mål som finns för sektorn, som exempelvis skulle kunna uppnås 
med krav på yttäckning eller krav på att tillhandahålla en viss tjänst, kommer 
att hanteras i samband med att tillståndsvillkoren utformas. Enligt PTS 
spektrumstrategi ska mål uppnås på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. 
PTS verktyg att uppnå dessa mål är effektiv konkurrens, främjandeåtgärder, 
täckningskrav och i vissa fall upphandling. 

PTS bedömer att efterfrågan och marknadsmekanismer ska vara styrande vid 
tilldelningen. Det enda alternativ PTS härmed utesluter är företräde till 
frekvensutrymme i frekvensbandet i form av dedikerat spektrum till särskild 
användning eller särskild aktör.  

 

5.4 Rekommenderad bandplan  
Samhällsekonomisk analys är ett verktyg för att avgöra vilka 
spektrumanvändningar som ska möjliggöras när PTS fattar beslut om bandplan 
inför en spektrumtilldelning.  

De alternativa bandplaner som analyserats och ställt mot varandra i analysen 
framgår av nedanstående figur. 

 

Figur 6 De alternativa bandplaner som analyserats. Den bandplan som förstudien 
rekommenderar är överst av de fyra alternativa bandplanerna i figuren. 
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Analysen visar att den användning som genererar högst samhällsnytta är mobilt 
bredband. Detta gäller särskilt de 2x30 MHz som harmoniserats för 
användningen. I och med att alternativa användningar med högre samhällsnytta 
i dagsläget saknas gäller det emellertid också för de 20 MHz i den så kallade 
SDL-delen. Det är inte möjligt att i dagsläget avsätta dedikerat 
frekvensutrymme för mobilt bredband för PPDR. Bandplanen bör härigenom 
optimeras utifrån mobilt bredband.  

Med samma utgångspunkt är det bara motiverat att avsätta frekvensutrymme i 
700 MHz-bandet för trådlösa mikrofoner så länge användningen inte 
utestänger annan spektrumanvändning som hade kunnat inrymmas i bandet. 
Att dela frekvensutrymme med en användning som mobilt bredband är inte 
möjligt på grund av risken för skadlig störning. Det är härigenom enbart 
möjligt att placera trådlösa mikrofoner i ett skyddsband.  

Den bandplan som förstudien utifrån idag tillgänglig information 
rekommenderar framgår av figuren nedan.  

 

Figur 7 Rekommenderad bandplan 

 

Enligt PTS spektrumstrategi bör PTS möjliggöra experiment med nya 
spektrumanvändningar. En sådan experimentanvändning kan till exempel vara 
sekundäranvändning. Det kan också gälla frekvensband med synnerligen låg 
efterfrågan. I de delar av frekvensbandet som inte används för mobilt 
bredband kan därför en annan användning såsom M2M på sikt vara ett 
alternativ. 

 

5.5 Tilldelningsmetod 
Enligt PTS spektrumstrategi ska efterfrågan genom pris- och 
marknadsmekanismer styra resultatet av spektrumtilldelningen i möjligaste 
mån. Som framgår ovan bör efterfrågan vara styrande vid en tilldelning av 
700 MHz-bandet.  

PTS kan enligt 3 kap. LEK skapa nyttjanderätter för spektrumanvändning 
genom att tilldela tillstånd för en viss radiosändare (s.k. sändartillstånd), tillstånd 
för användning av ett visst frekvensutrymme i ett visst geografiskt område (s.k. 
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blocktillstånd där flera radiosändare kan samexistera och tillståndshavaren själv 
radioplanerar) eller undanta en specifik användning i visst frekvensband från 
tillståndsplikt (undantag från tillståndsplikt). 

Enligt både auktorisationsdirektivet45 och LEK är huvudprincipen för PTS vid 
tillståndsgivning att inte begränsa användningen av radiosändare mer än vad 
som är nödvändigt för att myndigheter och enskilda ska få tillgång till säkra 
och effektiva elektroniska kommunikationer. Undantag från tillståndsplikt 
syftar också till att reducera onödiga administrativa och kostnadsmässiga 
bördor som är förenade med tillstånden. 

Undantag från tillståndsplikt är i många fall en effektiv tilldelningsform som 
har förutsättningar för att generera hög samhällsnytta. Vid analys av vilken 
tilldelningsform som ger störst samhällsnytta är förmågan till samexistens 
väsentlig. Hänsyn behöver här tas till behovet av skydd mot olika former av 
störningar från användning i angränsande band, användningar inom samma 
frekvensband och störningsrisken den tänkta användningen har mot befintliga 
eller potentiella framtida användningar. 

PTS bör undersöka förutsättningarna för ett undantag i 700 MHz-bandets 
mittlucka och övre skyddsband. Ett nationellt beslut av PTS om undantag från 
tillståndsplikt som avviker från befintlig harmonisering av användningen är i 
många fall mindre lämpligt och bör endast införas om det finns särskilda skäl 
att frångå den harmoniserade spektrumanvändningen. Det är därför lämpligt 
att invänta utfallet av en internationell harmonisering innan ett sådant undantag 
behandlas. 

Merparten av 700 MHz-bandet bör tilldelas genom ett urvalsförfarande. När 
det finns skäl att begränsa antalet tillstånd ska efterfrågan och 
marknadsmekanismer styra vem som får tillstånd och till vad spektrum kan 
utnyttjas. Marknadsmekanismer innebär att spektrum prissätts utifrån utbud 
och efterfrågan (preferenser och betalningsvilja) via exempelvis 
spektrumauktioner eller jämförande urvalsförfaranden. Betalningsvilja måste 
inte uttryckas endast i pengar, utan kan i vissa fall helt eller delvis bestå av 
åtaganden som den sökande gör i ett jämförande eller kombinerat 
urvalsförfarande (till exempel åtaganden om täckning och utbyggnad). I de fall 
det är nödvändigt för att garantera en effektiv spektrumanvändning får PTS 
därför begränsa antalet tillstånd genom att fatta ett begränsningsbeslut. 
Tilldelning sker då normalt genom ett urvalsförfarande som kan vara auktion, 
jämförande urvalsförfarande eller en kombinaton av dessa. Vid 

                                                 
45 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för 
elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. 
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urvalsförfaranden prioriterar PTS att bevara eller förbättra konkurrens och 
täckning. All tillståndsgivning bör beakta möjligheter för omedelbar eller 
framtida delning. 

När samma tillståndshavare har många sändare inom samma frekvensutrymme 
är ett blocktillstånd att föredra då tillståndshavaren själv kan göra en mer 
effektiv radioplanering. Detta är ofta fallet med mobil cellulär användning. 
Baserat på detta bedömer PTS att 700 MHz-bandet bäst tilldelas som 
blocktillstånd genom ett urvalsförfarande. PTS ser en potential i att 
skyddsband och mittluckan kan undantas från tillståndsplikt. Huruvida det blir 
verklighet är beroende av vidare utredning och påverkas av de omständigheter 
som tidigare behandlats.  

 

Figur 8 Rekommenderad tilldelningsmetod 

 

5.6 Förutsättningar för tilldelning 
Syftet med förstudien är att kartlägga och utreda förutsättningarna och lämna 
rekommendationer inför den kommande tilldelningen av 700 MHz-bandet. 
Förutsättningar för tilldelning bedöms som mycket goda.  

Internationell harmonisering har kommit tillräckligt långt för att PTS process 
med att tilldela bandet ska kunna påbörjas. Det föreligger inga osäkerheter om 
att minst 2x30 MHz kommer att harmoniseras för mobilt bredband inom EU. 
Intresset för denna användning är stor. Även samhällsnyttan som kan skapas 
om 700 MHz-bandet används för mobilt bredband är avsevärt större än de 
andra möjliga användningsområden som PTS har studerat utifrån önskemål 
från intressenter, dagens användningsområden, internationell 
frekvensförvaltning, tekniska förutsättningar samt regulatoriska förutsättningar. 

Att frekvenser som avsätts verkligen används underlättas vidare av att såväl 
tillstånd som undantag från tillståndsplikt förenas med få begränsande villkor. 
Genom att begränsa antalet villkor får tillståndshavaren eller användaren stor 
frihet att anpassa användningen efter behov och efterfrågan vilket leder till 
ökad samhällsnytta.  

PTS kommer att säkerställa ett adekvat skydd av marksänd tv. Förstudiens 
bedömning är att förutsättningarna för att kunna skydda marksänd tv från 
störningar är goda och kommer inte att utgöra något hinder för tilldelning. PTS 
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har påbörjat koordinering med tv och mobilanvändning i grannländer och det 
bedöms vara avslutat inför en tilldelning. 
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6 Rekommendationer och slutsatser 

Mot bakgrund av befintlig användning, internationell harmonisering, tekniska 
förutsättningar, synpunkter från intressenter samt regulatoriska och politiska 
förutsättningar bedöms 700 MHz-bandet lämpligt att användas till mobilt 
bredband för kommersiella tjänster, mobilt bredband för PPDR, trådlösa 
mikrofoner samt annan användning som kan inrymmas i frekvensområde 
undantaget från tillståndsplikt. 

Analysen visar att den användning som i dagsläget bedöms generera högst 
samhällsnytta i 700 MHz-bandet är mobilt bredband för kommersiella tjänster. 
Samhällsnyttan av att tillgängliggöra frekvensutrymmet för mobilt bredband 
bedöms huvudsakligen bestå av minskade produktionskostnader för 
mobiloperatörer som vid en fungerande konkurrens överförs i minskade 
konsumentpriser för likvärdiga eller bättre tjänster.  

Förstudien rekommenderar en bandplan som möjliggör användningen av 
mobilt bredband. Utifrån de internationella studier som gjorts innebär det att 
2x30 MHz plus 20 MHz bör göras tillgängligt för mobilt bredband. Efterfrågan 
bör vara styrande vid tilldelning och frekvensbandet bör tilldelas som 
blocktillstånd genom ett urvalsförfarande. Tillstånden bör förenas med 
tillståndsvillkor med så få begränsande villkor som möjligt med avseende på 
teknik och tjänst. Möjligheten till omedelbar eller framtida delning bör beaktas. 

Analysen visar att det i dagsläget inte finns tillräcklig grund för att avsätta 
dedikerat frekvensutrymme i 700 MHz-bandet till mobilt bredband särskilt för 
Public Protection and Disaster Relief (PPDR). Beträffande behovet av tillgång 
till frekvensutrymme för trådlösa mikrofoner kan detta tillgodoses utan 
exklusivt utrymme i frekvensbandet.  

Även i skyddsband och mittlucka bör användning möjliggöras. Förstudien 
lämnar rekommendationen att undersöka förutsättningarna för att på sikt 
undanta skyddsband och mittlucka från tillståndsplikt för att möjliggöra annan 
användning i bandet. 

PTS ska ge marksänd tv under 694 MHz tillräckligt skydd mot skadlig störning. 
De tekniska regler som tagits fram i CEPT Report 53 ger inte tillräckligt skydd 
och reglerna bör därför kompletteras motsvarande som för 800 MHz-bandet. 
Förutsättningarna för att skydda mottagning av marksänd tv är goda och 
hindrar inte en tilldelning av 700 MHz-bandet.  
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Resultatet av internationell harmonisering har stor betydelse för den framtida 
användningen av 700 MHz-bandet varför de rekommendationer som lämnas 
kan komma att justeras.  
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7 Känslighetsanalys 

För att få en uppfattning om vilka risker som är förenade med de 
rekommendationer som ges analyseras här hur känsliga rekommendationerna 
är för framtida förändringar. Risken bedöms utifrån hur sannolikt det är att 
förändringen uppstår och hur genomgripande konsekvenserna kan tänkas bli. 

Utfallet av internationell harmonisering har stor betydelse och kan leda till 
genomgripanade förändringar av de rekommendationer som PTS gör i denna 
förstudie – och då särskilt den rekommenderade bandplanen. Detta gäller även 
vid ändrad efterfrågan från intressenter. 

EU-kommissionen är inte förbunden att följa CEPT:s rekommendationer 
avseende bandplan varför graden av osäkerhet om hur ett kommande EU-
beslut kommer att utformas i dagsläget är att betrakta som hög. Den största 
osäkerheten berör de 20 MHz i mittluckan, den så kallade SDL-delen. 
Huruvida SDL-delen kommer vara inkluderad i ett kommande 
kommissionsbeslutet är i dagsläget inte känt varför en tilldelning av i vart fall 
SDL-delen bör avvakta kommissionens beslut.  

För att de rekommendationer som PTS gör i förstudien ska omsättas i 
praktiken krävs i princip att SDL-delen inkluderas i det kommande 
kommissionsbeslutet. Det är förenat med betydligt lägre grad av risk att tilldela 
enbart 2x30 MHz. Att 2x30 MHz av 700 MHz-bandet ska användas till mobilt 
bredband finns det i det närmaste total enighet om i Europa.  
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8 Konsekvenser av 
handlingsalternativen 

I detta kapital beskrivs vilka konsekvenser ovan lagda rekommendationer ger 
både för olika spektrumanvändningar och för samhället i stort. Det vill säga 
handlingsalternativens påverkan på konsumenterna, informations- och 
yttrandefriheten, planerings- och tidsaspekter samt beredskap och säkerhet. 

8.1 Konsumenterna 
Att tillföra frekvenser för mobilt bredband är positivt för konsumenter av 
mobilt bredband och därigenom flertalet svenska medborgare. Behovet av 
trådlöst bredband och datakapacitet för smarta telefoner och andra terminaler 
ökar konstant. Att tilldela 700 MHz-bandet ökar möjligheten för sänkta 
kostnader för konsumenterna samtidigt som behovet av ökad kapacitet i 
mobilnäten kan tillgodoses. Fler konsumenter kan därmed få tillgång till 
trådlöst bredband med högre kapacitet.  

Ett tillskott av kapacitet till ip-baserade mobilnät förbättrar generellt 
möjligheten till nya och innovativa tjänster. Att tillföra frekvenser för mobilt 
bredband möjliggör för flera typer av tjänster i 700 MHz-bandet.  

De användare av trådlösa mikrofoner som i dagsläget opererar i 700 MHz-
bandet kommer att migreras till andra frekvensband. I dagsläget finns ca 200 
tillstånd för trådlösa mikrofoner i 700 MHz-bandet. Omflyttningen kan ge 
merkostnader i och med att utrustningen måste byta frekvens.  

8.2 Informations- och yttrandefrihet  
Marknätet för tv och näten för trådlöst bredband är infrastrukturer som kan 
användas för mediedistribution. Marknätet för tv är väletablerat och har 
möjlighet att nå en stor del av Sveriges befolkning. Trådlöst bredband etableras 
allt mer bland konsumenter och växer i betydelse också när det gäller 
konsumtion av rörlig bild och streamat tv-innehåll via play-tjänster. 

Det är svårt att tala om effektiv användning av frekvensutrymme med 
avseende på informations- och yttrandefrihet då detta inte ligger implicit i en 
viss spektrumanvändning. Exempelvis kan frekvenser som är avsatta för tv 
användas för att ge utrymme för ett större utbud av tv-kanaler och större 
mångfald, vilket skulle kunna öka informations- och yttrandefriheten, eller till 
högre kvalitet i tv-tjänsten vilket i sig inte är kopplat till informations- och 
yttrandefriheten. Samtidigt kan mer spektrum för mobilt bredband ge fler 
konsumenter möjlighet att ta del av information och rörlig bild, och även 
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streamat tv-innehåll via tv-kanalernas play-tjänster, oavsett var i landet man 
befinner sig och oavsett tidpunkt, vilket även det kan anses öka informations- 
och yttrandefriheten. 

Genom att PTS säkerställer adekvat skydd av marksänd tv hindras inte 
yttrandefriheten och den fria åsiktsbildningen. Genom att möjliggöra ökad 
mobilkommunikation ökar istället möjligheten att kommunicera på andra sätt.  

8.3 Planerings- och tidsaspekter 
Det är av stor vikt att PTS lämnar rekommendationer om framtida användning 
i 700 MHz-bandet med så god framförhållning som möjligt. Detta för att 
befintliga tillståndshavare ska få rimlig tid för anpassning. God framförhållning 
och tydlig information till tillståndshavare kan avsevärt minska 
migrationskostnaderna och öka den regulatoriska säkerheten.  

Tillståndstiden för att använda trådlösa mikrofoner går ut i samband med att 
700 MHz-bandet frigörs för annan användning. Genom att förändringar på 
detta sätt genomförs i takt med att tillstånd går ut eller förnyas minimeras 
kostnaden vid förändringar och ger aktörer tillräckligt god tid för 
omställningar. Genom transparens och god framförhållning bidrar 
rekommendationerna till regulatorisk stabilitet. 

8.4 Beredskap och säkerhet  
PTS rekommendationer har inga direkta konsekvenser på beredskap och 
säkerhet. MSB kommer även i framtiden kunna erbjuda tjänster för tal och viss 
datakommunikation genom Rakel. Det intresse som MSB har uttryckt om ett 
framtida bredbandsnät som medger ökad kapacitet för kommunikationstjänster 
som bland annat realtidsbehandling av information från tal, text, data, tal, ljud, 
bild och video kan fortfarande möjliggöras. Dels kan ett sådant bredbandsnät 
realiseras i kommersiella nät i exempelvis 700 MHz-bandet. Funktionen 
bredbandig kommunikation inom området säkerhet och beredskap kan på sikt 
också inrymmas i andra frekvensband. 

 


