
  

 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 
             ONSALA RYMDOBSERVATORIUM  
 
 CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

                                     ONSALA SPACE OBSERVATORY 

Postadress Telefon/Phone Internet Chalmers tekniska högskola AB 
Mailing address +46 31 772 5500 http:// www.chalmers.se/oso Göteborg 
SE-439 92 Onsala Telefax/Fax  Org. nr 556479-5598 
Sweden  +46 31 772 5590 
 

 
 
 
 
 
 
          23 februari, 2017 

        RoG 2017-0031-1.1.7 
 

 
PTS 
Box 5398      
102 49 Stockholm 
 

 
Yttrande beträffande: Spektrumplan för 5G-tester  
 
 
 
Onsala rymdobservatorium har tagit del av förslaget hur spektrum ska tillgängliggöras för att 
möjliggöra 5G-tester i Sverige. Onsala rymdobservatorium är medveten om att de aktuella 
frekvensbanden inte direkt är skyddade för radioastronomin via Radioreglementet (som 
reglerar användning över nationsgränser) men vill ändå understryka vikten av de närbelägna 
RAS banden: 3260.0-3267.0, 3332.0-3339.0, 3345.8-3352.5 MHz. Dessa frekvensband är 
viktiga för studier av CH-molekylen i det interstellära mediet och det var förövrigt med 25 m 
teleskopet vid Onsala rymdobservatorium som denna molekyl först upptäcktes.  
 
Onsala rymdobservatorium vill även anföra synpunkter hur spektrumplanen kan komma att 
påverka den geodetiska VLBI verksamheten. Onsalas nya tvillingteleskop, invigningen 
kommer att ske den 18 maj, ingår i ett växande internationellt nätverk av liknande teleskop. 
Inom ramen för det globala projektet VGOS (VLBI Global Observing System) får de sällskap 
av liknande teleskop i hela världen. Teleskopen och deras nätverk fyller ett globalt behov som 
uttrycktes i en resolution som antogs av Förenta nationernas generalförsamling i februari 
2015. I resolutionen, Ett globalt geodetiskt referenssystem för hållbar utveckling (“A Global 
Geodetic Reference Frame for Sustainable Development”) erkändes för första gången vikten 
av att koordinera mätningar av jorden – geodesi – på ett globalt plan. Resolutionen förstärker 
initiativet UN-GGIM (Global Geospatial Information Management), också från FN, och det 
globala geodetiska referenssystemet (Global Geodetic Reference Frame; GGRF) och har stor 
betydelse för en hållbar utvecklingen av samhället. Man kommer exempelvis kunna mäta 
havsnivå relativt jordens mitt för att kunna testa modeller för den globala uppvärmningen. 
Mätningarna kommer dessutom att bidra till flera spännande forskningsområden, bland dem 
hur jordens tektoniska plattor rör sig, jordens rotation, dess axellutning och hur de förändras. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
I tvillingteleskopens utrustning ingår bredbandiga matarhorn och mottagare som gör att de 
kommer att kunna registrera radiovågor inom ett gemensamt frekvensband 2–14 GHz. Inom 
detta bandet kommer VGOS i början att välja ut fyra smalare 1 GHz breda frekvensband, 
vilka band som kommer att väljas ut beror på störnivån vid de olika observatorierna runt om i 
världen (alla teleskop måste observera samma frekvensband). Ett av de möjliga banden täcker 
frekvensområdet 3000–4024 MHz. Detta sammanfaller med det av PTS föreslagna bandet 
3400–3600 MHz. I ett senare skede kan VGOS även gå över att observera hela bandet 2–14 
GHz, ett förslag om diskuteras just nu aktivt i VGOS användaregruppen. Även om 
frekvensbandet 3400–3600 MHz inte direkt är skyddat via Radioreglementet så skulle OSO 
vara mycket intresserade av en dialog med PTS och/eller operatörerna så att inte deras 
sändare siktas rakt mot observatoriet för att undvika att mottagarna mättas. Att använda 
riktade antenner och sända utåt sett från OSO istället för att använda rundstrålare som sänder 
mot OSO kunde vara av stor hjälp för OSOs verksamhet.  
 
Vi vill påminna om att OSO använder många av de radioastronomiska band som skyddas via 
Radioreglementet. Värt att notera är även att Länsstyrelsen i Hallands län har, med stöd av 
Lagen (2006:449) om skydd för störningskänslig forskning, i ett beslut från 2007 fastslagit ett 
forskningsområde med tillträdesskydd vid Onsala Rymdobservatorium, Chalmers Tekniska 
Högskola.   
 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, Michael Lindqvist och Rüdiger Haas 
 


