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Sverige och Finland 

• Planerar att tilldela 700-bandet för mobila tillämpningar 

(4G/LTE) i början av 2017 

 

Norge och Danmark 

• Fortsätter med TV-sändningar i 700-bandet fram till 2021 

respektive 2020 

 

Konsekvens av olika tidpunkter 

• Störningar på 4G/LTE i 700-bandet från Norge och 

Danmark  mycket dåliga möjligheter att förbättra 

täckningen i störda områden 

 

 

Status för 700-bandet i Norden 
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• Telenor har anlitat Progira* för att beräkna 

störningsnivåerna från TV-sändare i Norge och Danmark 

– Beräkningsdetaljer presenteras i Progiras rapport ”Telenor LTE 

interference version 1.0” med ett tillägg sist i denna presentation. 

 

• Beräkningarna visar på allvarliga störningar över stora delar 

av Sveriges yta. Störningar som medför att 700-bandet får 

sämre täckningsegenskaper än 800- och 900-banden. 

 

• Telenor bedömer att 700-bandet endast kan användas för 

störningsfri täckningsutbyggnad i begränsade delar av 

Sverige fram till 2020/2021. 

 

 

Störningarnas inverkan på 4G/LTE måste 

analyseras innan tidpunkt för tilldelning kan 

beslutas  

*Progira är ett Luleåbaserat företag som besitter hög kompetens inom täckningsberäkningar och frekvensplanering 

för broadcasting. Anlitas av broadcasting-branschen och myndigheter. www.progira.com 
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1. Maximal utsändning enligt GE06*. Data från ITU (BR IFIC 

version 2797, juli 2015). 

– Största möjliga störning som kan förväntas 

 

2. Operativa sändardata (idag driftsatta sändare) som erhållits 

från DR och Norkring (kallas NKOM i kartbilderna). 

– Dagsaktuell störningssituation 

– Norge nyttjar för närvarande inte hela tilldelningen enligt GE06 

– Danmark nyttjar i stort hela tilldelningen (i relevanta delar för 

analysen) 

Analys av två olika tv-sändarscenarion 

GE06 enligt EBU: The Geneva 2006 frequency plan (GE06) is set to replace the Stockholm plan 

of 1961 (ST61) – providing for T-DAB and DVB-T digital services in the VHF and UHF 

broadcasting bands (Bands III and IV/V) throughout the European Broadcasting Area and beyond. 4 



• 700-bandet för mobil tillämpning består av: 

– 6st FDD-block: 2x5 MHz. Frequency Division Duplex 

– 4st SDL-block: 1x5 MHz. Supplemental DownLink 

• tv-kanaler som överlappar ett 700-block har använts som störande 

sändare i de interferensscenarion där blocket ingår 
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25 interferensberäkningar per tv-sändarscenario 

LTE Block fmin fmax överlappas av tv-kanal Interferens scenario

Interferens-

bild nr

B1-6 UL 703 733 50, 51, 52, 53 DTT -> BS 60m 1

B1 UL 703 708 50 DTT -> BS 60m 2

B2 UL 708 713 50, 51 DTT -> BS 60m 3

B3 UL 713 718 51 DTT -> BS 60m 4

B4 UL 718 723 52 DTT -> BS 60m 5

B5 UL 723 728 52, 53 DTT -> BS 60m 6

B6 UL 728 733 53 DTT -> BS 60m 7

B1-6 DL 758 788 57, 58, 59, 60 DTT -> MS 1,5m 8

B1 DL 758 763 57 DTT -> MS 1,5m 9

B2 DL 763 768 57, 58 DTT -> MS 1,5m 10

B3 DL 768 773 58 DTT -> MS 1,5m 11

B4 DL 773 778 58, 59 DTT -> MS 1,5m 12

B5 DL 778 783 59, 60 DTT -> MS 1,5m 13

B6 DL 783 788 60 DTT -> MS 1,5m 14

SDL 1-4 738 758 54, 55, 56 DTT -> MS 1,5m 15

SDL 1 738 743 54, 55 DTT -> MS 1,5m 16

SDL 2 743 748 55 DTT -> MS 1,5m 17

SDL 3 748 753 55, 56 DTT -> MS 1,5m 18

SDL 4 753 758 56 DTT -> MS 1,5m 19

Beräkningar avseende sannolika tilldelningar för LTE700: 2x10 respektive 2x20 MHz FDD

B1-2 UL 703 713 50, 51 DTT -> BS 60m 20

B3-4 UL 713 723 51, 52 DTT -> BS 60m 21

B5-6 UL 723 733 52, 53 DTT -> BS 60m 22

B1-4 UL 703 723 50, 51, 52 DTT -> BS 60m 23

B2-5 UL 708 728 50, 51, 52, 53 DTT -> BS 60m 24

B3-6 UL 713 733 51, 52, 53 DTT -> BS 60m 25
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• Total störning för block 1-6 i upplänken, dvs terminal  basstation 

• Maximal störning till vänster och aktuell störning till höger 

• Båda visar stora störda områden i hela Sverige 

Översikt störningar i LTE700 upplänk 

Skillnaden i S Norrland beror på att kanal 51 ej är driftsatt på tv-sändaren i Hemnes (Mo i Rana) 7 



• Total störning för block 1-6 i nedlänken, dvs basstation  terminal 

• Maximal störning till vänster och aktuell störning till höger 

• Båda visar försumbara störningar jämfört med upplänk  tillräckligt 

att studera störningarna i upplänk 

Översikt störningar i LTE700 nedlänk 
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• Signalen från en 4G-terminal i 

täckningsområdets utkant är extremt svag i 

basstationens mottagare: 0,[13 nollor]1 W 

• En tv-sändare kan generera samma låga 

signalstyrka på mycket långt avstånd  

störning som medför att mobilnätets 

täckningsområde krymper 

Störning på upplänk: David mot Goliat 
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• Färgerna visar olika grader av störningar som ett mått på hur mycket 

brusnivån i basstationens mottagare höjs relativt det termiska bruset 

(mottagarens egengenererade brus som sätter nivån för lägsta 

signalstyrkan som kan detekteras från en 4G-terminal) 

 

• Grön: I/N = -6 - 0 dB 
– 0 dB medför att mottagarens känslighet försämras 3 dB, vilket är jämförbart med att 

4G-terminalen bara kan sända med halva uteffekten 

– Relativt begränsad störning men medför att 700-bandet får sämre 

täckningsegenskaper än 800/900-banden som redan används 

 

• Gul & röd: I/N = 0 - 6 respektive 6 - 12 dB 
– Ytterligare försämrad täckning per basstation jmf med grön nivå 

 

• Lila: I/N  > 12 dB 
– Täckningsområdet blir en bråkdel jämfört med en situation utan störningar. Utesluter 

täckningsutbyggnad för 4G i 700-bandet. 

 

Teknisk förklaring av färger i kartbilden 
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• Färgerna i kartbilderna visar 

olika grader av störningar som 

indikerar hur mycket 

täckningsområdet minskar för 

en drabbad basstation 

 

• Grön: Relativt begränsad 

störning men medför att 700-

bandet får sämre 

täckningsegenskaper än 

800/900-banden som redan 

har stort täckningsområde 

• Gul & röd: Ytterligare 

försämrad täckning per 

basstation jmf med grön nivå 

• Lila: täckningsområdet blir en 

bråkdel jämfört med en 

situation utan störningar. 

Utesluter täckningsutbyggnad 

för 4G i 700-bandet. 

 

Oteknisk förklaring av färger i kartbilden 

Cirklarna visar schematiskt hur 

täckningsområdet minskar per grad av 

störning enligt kartbildernas färger 

 
• Blå färg avser täckningsområde utan störning 

• Cirklarna har inte exakt rätt inbördes proportioner.  

• Täckningen minskar inte heller symmetrisk då 

basstationens antennriktningar störs olika 

mycket. Se detaljer sist i presentationen. 
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• Samtliga möjliga tilldelningar för 2x20 MHz bandbredd 

– Block 1+2+3+4 

– Block 2+3+4+5 

– Block 3+4+5+6 

 

• 3 av 5 möjliga tilldelningar för 2x10 MHz bandbredd 

– Block 1+2 

– Block 3+4 

– Block 5+6 

 

 

• Notera: Progira har även beräknat interferensen på varje enskilt block UL (se bild nr 2-7) 

Analys av sannolika tilldelningar vid en auktion 
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• Motsvarar en LTE FDD-kanal med bandbredd 2x20 MHz 

• Maximal störning till vänster och aktuell störning till höger 

• Båda visar stora störda områden i hela Sverige 

Störningar i upplänk Block 1-4 

Skillnaden i S Norrland beror på att kanal 51 ej är driftsatt på tv-sändaren i Hemnes (Mo i Rana) 13 



• Motsvarar en LTE FDD-kanal med bandbredd 2x20 MHz 

• Maximal störning till vänster och aktuell störning till höger 

• Båda visar stora störda områden i hela Sverige 

Störningar i upplänk Block 2-5 

Skillnaden i S Norrland beror på att kanal 51 ej är driftsatt på tv-sändaren i Hemnes (Mo i Rana) 14 



• Motsvarar en LTE FDD-kanal med bandbredd 2x20 MHz 

• Maximal störning till vänster och aktuell störning till höger 

• Båda visar stora störda områden i hela Sverige 

Störningar i upplänk Block 3-6 

Skillnaden i S Norrland beror på att kanal 51 ej är driftsatt på tv-sändaren i Hemnes (Mo i Rana) 15 



• Motsvarar en LTE FDD-kanal med bandbredd 2x10 MHz 

• Maximal störning till vänster och aktuell störning till höger 

• Båda visar stora störda områden i hela Sverige 

Störningar i upplänk Block 1+2 

Skillnaden i S Norrland beror på att kanal 51 ej är driftsatt på tv-sändaren i Hemnes (Mo i Rana) 16 



• Motsvarar en LTE FDD-kanal med bandbredd 2x10 MHz 

• Maximal störning till vänster och aktuell störning till höger 

• Båda visar stora störda områden. Norrland bättre med aktuella sändare. 

Störningar i upplänk Block 3+4 

Skillnaden i S Norrland beror på att kanal 51 ej är driftsatt på tv-sändaren i Hemnes (Mo i Rana) 17 



• Motsvarar en LTE FDD-kanal med bandbredd 2x10 MHz 

• Maximal störning till vänster och aktuell störning till höger 

• Båda visar stora störda områden. Norrland bättre med aktuella sändare. 

Störningar i upplänk Block 5+6 

Skillnaden i S Norrland beror på att kanal 51 ej är driftsatt på tv-sändaren i Hemnes (Mo i Rana) 18 



• En basstation i mobilnätet har oftast 3 

olika antennriktningar (sektorer) med 

riktantenner. 

• En riktantenn har hög förstärkning rakt 

fram, lite lägre förstärkning åt sidorna 

och lägst rakt bakåt. 

• Antennförstärkningen i riktning mot 

störsändarna (tv-sändarna) påverkar 

vilken grad av störning som just den 

antennriktningen (sektorn) drabbas av. 

• En vanlig antenn har en maximal 

förstärkning om 18 dBi rakt framåt.  

• I beräkningarna har 15 dBi antagits, dvs 

en antenn som pekar lite vid sidan om 

störsändaren. En antenn som pekar 

rakt mot tv-sändaren upplever mer 

störningar än vad kartbilden visar. På 

samma sätt upplever en antenn som 

pekar bort från tv-sändaren mindre 

störningar än vad kartbilden visar. 

Kommentar till beräkningarna: 

antennförstärkning för basstationen  

Antennen som pekar 

rakt mot tv-sändaren 

drabbas av starkare 

störningar än övriga 

antenner på samma 

basstation 
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