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Bilaga 1.  

PTS Förslag på Spektrumplan för 5G-tester  

Frågor till marknaden 

3,4–3,6 GHz-bandet 

1. PTS förslag är att från 2017 tillgängliggöra 100 till 200 MHz i 3,4–3,6 
GHz-bandet för 5G-tester. Ange om ni skulle vara intresserade av 
frekvenser i det aktuella frekvensbandet, och, i så fall, i vilken 
omfattning (frekvensmängd och geografiskt utrymme) och om möjligt 
för vad. Ange även från och med när och för hur lång tid ni skulle vara 
intresserade av ett tillstånd för testverksamhet. (Notera dock att detta 
inte är en ansökan.) 

2. PTS förslag är att de tillstånd för testverksamhet som beviljas inkluderar 
bl.a. villkor om (i) att dela frekvensutrymmet med andra 
tillståndshavare. Vidare (ii) får inte användningen orsaka skadlig 
störning på tillståndshavare för utpekad användning enligt frekvensplan 
och (iii) får användningen acceptera störningar från tillståndshavare för 
utpekad användning enligt frekvensplan och andra testtillståndshavare. 
Tillstånden kommer även att (iv) innehålla en skyldighet att faktiskt 
använda de aktuella frekvenserna. Är dessa villkor acceptabla? Om inte, 
hur kan ett krav på att dela frekvensutrymme formuleras för att 
optimera användningen för tester? Förklara varför. 

3. 5G kan testas i olika miljöer, bland annat beroende på frekvenserna. 
Beskriv den testmiljö ni skulle behöva för 5G (t.ex. befolkningstäthet, 
infrastruktur, storlek på testyta). Vad är likvärdig miljö för er? 

4. Vilka frekvensbredder i 3,4–3,6 GHz-bandet är lämpliga för 5G-tester?  
5. Längre fram kommer PTS att tilldela de aktuella frekvenserna för mer 

långsiktig användning för att möjliggöra storskalig 5G-utbyggnad på 
kommersiell basis. PTS bedömer att frekvenserna blir tillgängliga från år 
2020. Anser ni att tidpunkten är lämplig? Vänligen redogör för skälen 
till detta och vilket behov av frekvenser ni har från denna tidpunkt. 

24,25–27,5 GHz-bandet  

1. PTS förslag är att från år 2017 tillgängliggöra upp till 1000 MHz i övre 
delen av 26 GHz-bandet för 5G-tester. Ange om ni skulle vara 
intresserade av frekvenser i det aktuella frekvensbandet, och, i så fall, i 
vilken omfattning (mängd och geografiskt utrymme) och om möjligt för 
vad. Ange även från och med när och för hur lång tid ni skulle vara 
intresserade av ett tillstånd för testverksamhet. (Notera dock att detta 
inte är en ansökan.) 

2. PTS förslag är att de tillstånd för testverksamhet som beviljas inkluderar 
bl.a. villkor om (i) att dela frekvensutrymmet med andra 
tillståndshavare. Vidare (ii) får inte användningen orsaka skadlig 
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störning på tillståndshavare för utpekad användning enligt frekvensplan 
och (iii) får användningen acceptera störningar från tillståndshavare för 
utpekad användning enligt frekvensplan och andra testtillståndshavare. 
Tillstånden kommer även att (iv) innehålla en skyldighet att faktiskt 
använda de aktuella frekvenserna. Är dessa villkor acceptabla? Om inte, 
hur kan ett krav på att dela frekvensutrymme formuleras för att 
optimera användningen för tester? Förklara varför. 

3. 5G kan testas i olika miljöer, bland annat beroende på frekvenserna. 
Beskriv den testmiljö ni skulle behöva för 5G (t.ex. befolkningstäthet, 
infrastruktur, storlek på testyta). Vad är likvärdig miljö för er? 

4. Vilka frekvensbredder i 26,5–27,5 GHz-bandet är lämpliga för 5G-
tester?  

5. Längre fram kommer PTS att tilldela de aktuella frekvenserna för mer 
långsiktig användning för att möjliggöra storskalig 5G-utbyggnad på 
kommersiell basis. PTS bedömer att frekvenserna blir tillgängliga från år 
2020. Anser ni att tidpunkten är lämplig? Vänligen redogör för skälen 
till detta och vilket behov av frekvenser ni har från denna tidpunkt. 

 
Om ni anser att era synpunkter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, vänligen 
markera de uppgifter som det är fråga om och ange grund för begäran om sekretess. PTS 
kommer att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter som omfattas av sekretess. 

 


