
Bilaga 1 
Diarienummer 17-6923 

Tekniska villkor 
1. Tidsdelning ska användas som duplexmetod (TDD). 

 
2. Maximal uteffekt för samtliga sändare = 68 dBm/5 MHz per antenn.  

 
3. Maximal ekvivalent isotropiskt utstrålad effekt (EIRP) för mobil terminal = 25 dBm. 

 
4. Den maximala effekt som basstationssändare utsänder utanför det i tillståndet tilldelade 

frekvensutrymmet får inte överstiga de angivna värdena i tabell 1. Där ΔF = 0 motsvarar 
den högsta respektive lägsta frekvensen som tilldelats enligt detta tillstånd enligt tabellen 
ovan.  

Tabell 1) Maximal basstationseffekt utanför tilldelat frekvensutrymme. *Effekt eirp per antenn **Effekt eirp per cell 
 

 
 

5. Utanför det geografiska tillståndsområdet får effekttätheten inte överstiga pfdmax = -82 
dBm/MHz/m2.  
 

6. En maximal effekttäthet av pfdmax = -92 dBm/MHz/m2 gäller vid och bortom 
landsgräns. En eventuell avvikelse från denna nivå skall föregås av en koordinering 
ombesörjd av Post- och telestyrelsen  

 

∆F från mittfrekvensen (MHz) < -10 -10 till -5 -5 till 0  0  0 till 5  5 till 10 10 <

dBm/5MHz  -34** -43,15* -40,21* 68* -40,21* -43,15*  -34**



 

Figur 1) Frekvensmask för maximal effekt som basstationssändare får utsända utanför det i tillståndet 
tilldelade frekvensutrymmet. Där ∆F = 0 motsvarar den högsta respektive lägsta frekvensen som tilldelats för 
sändning från basstationer i respektive tillstånd. 

7. Tillståndshavaren ska koordinera användningen med tillståndshavare i angränsande 
spektrumblock på samma geografiska plats, alternativt begränsa effektnivån till 
4 dBm/5 MHz e.i.r.p. per cell i översta och/eller nedersta 5 MHz i det tilldelade 
spektrumblocket. 
  

8. Tillståndshavaren får avvika från de tekniska kraven 4-7 under förutsättning att berörda 
tillståndshavare kommer överens sinsemellan. 
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9. För att skydda annan radioanvändning får inte effekttätheten från någon tillståndshavare 
överstiga pfdmax = -112 dBW/MHz/m² på konturen av Onsala-halvön. Onsala-halvön 
definieras i detta fall som området innanför konturen av halvön, samt söder om linjen 
med startpunkt i, RT90 koordinater, X = 6376950, Y = 1276000 och riktning 295 grader, 
se figur 2. 

 

Figur 2) Schematisk bild av definitionen av Onsalahalvön där den svarta linjen anger avgränsningen för halvön.    

 
10. Tillståndshavaren ansvarar för planering av radionätet 

 
11. Störning från annan tillståndshavare kan förekomma. 

 
12. Tillståndshavaren har prioritet till de tilldelade frekvenserna, men annans användning av 

radioutrustning med dynamisk spektrumaccess kan förekomma. 
 

13. De tekniska kraven kan komma att ändras med hänsyn till internationella avtal. 

 

  



Upplysningar 
Villkoren kan komma att ändras med hänsyn till framtida ändringar i radiotekniken eller 
ändringar i radioanvändningen på grund av internationella överenskommelser som Sverige har 
anslutit sig till eller bestämmelser antagna med stöd av Fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen. 

Eventuella störningsfall kommer att prövas mot bakgrund av tillståndsvillkoren. Gränsvärdet 
enligt det tekniskt villkor 6, baseras på den uppmätta effekt-tätheten vid 3 meter antennhöjd över 
mark. Värdet kan komma att bedömas som överskridet om den uppmätta effekttätheten 
överskrider gränsvärdet minst 10 % av tiden på minst två olika platser belägna med mellan 50 till 
100 meters avstånd. 

Kravet på maximal effekt från en basstationssändare utanför det i tillståndet tilldelade 
frekvensutrymmet är avsett att minimera risken för störning mellan tillståndshavare i intilliggande 
frekvensblock. Det kan dock inte uteslutas att det i särskilda fall ändå uppkommer störningar, 
framförallt om basstationer lokaliseras mycket nära varandra och erforderlig siteplanering inte 
utförts. Ultra Wide Band-utrustning kan i enlighet med internationella avtal komma att sända 
med låg effekttäthet inom de tilldelade frekvensblocken. Brusnivåerna kan därför höjas lokalt och 
bör beaktas vid nätplaneringen 

 


