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Remissvar – PTS förstudie inför framtida tilldelning av frekvenser för 5G 
 
 

Ericsson välkomnar möjligheten att yttra sig avseende Förstudie inför framtida tilldelning av 
frekvenser för 5G (3,4 – 3,8 GHz och 24,25 – 27,5 GHz), rapport PTS-ER-2018:4 daterad 
2018-02-15, med hänvisning till en storskalig, angelägen och snar introduktionen av 
avancerade och innovativa tjänster, till förmån för svenska användare, levererade via 5G-
nät. 

 

Generella yttranden 

En storskalig utbyggnaden av 5G-nät i Sverige, som till stor del kommer att bygga vidare på 
de tidigare investeringarna i 4G-nät (LTE), förväntas generera betydande förbättringar till 
fördel för svenska konsumenter, affärsverksamheter, industrier och myndigheter. Tillgången  
till tillräckliga mängder av sammanhängande frekvenser i frekvensutrymmena 700 MHz; 2,3 
GHz; 3,5 GHz; 26 GHz och 28 GHz kommer att utgöra nyckeln till att uppnå den fulla 
potentialen av innovativa 5G-tjänster och tillämpningar. Detta skulle göra det möjligt för Post- 
och telestyrelsen (PTS), de nationella operatörerna, vertikala industrier och andra 
verksamheter att kunna tillämpa de mest lämpliga strategierna för att uppnå yttäckning och 
kapacitet tillräckligt snart för att möta innevarande krav från användarna. Det internationella 
organet 3GPP har sedan tidigare specificerat ovan nämnda frekvensutrymmen för att 
mobilindustrin skall, om möjligt, kunna betjäna de tidiga marknaderna runt om i världen. 

Frekvensutrymmet 3400 – 3800 MHz betraktas internationellt som ett förordat utrymme för 
tidig utbyggnad av 5G-nät som medger både tilldelning av ett utrymme om 80 – 100 
megahertz per nationell operatör, och implementeringar av avancerade och 
frekvenseffektiva antenntekniker från starten av utbyggnaden av 5G-näten. Ericsson förstår 
att tydlighet kring detta frekvensutrymme är nödvändigt som incitament för de stora 
investeringar som utbyggnaden av 5G-nät kommer att kräva.  
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Detaljerat yttrande till remissen 

Ericsson önskar lyfta fram följande detaljerade kommentarer och synpunkter 

• Licensiering av hela frekvensutrymmena 3400 – 3800 MHz och 24,25 – 27,5 GHz bör 
ske i form av nationella tillstånd för att erbjuda både en tillräcklig mängd med 
frekvensutrymme, åtminstone 80 – 100 megahertz, respektive 400 – 500 megahertz 
eller mer, per operatör för att tillgodose ökande behov av kapacitet och nya 
avancerade användningsområden. Detta för att erbjuda tydlighet och klarhet för att 
gynna framtida infrastrukturinvesteringar. Utbyggnaden av 5G-nät som använder 
frekvensutrymmena ifråga kommer rimligtvis att initialt ske i större städer och tätorter, 
men på sikt kommer även mindre orter att beröras. Ericsson menar även att mindre 
orter, förslagsvis mindre industriorter, med färre, än den nedre gräns som PTS 
nämner, om 10 000 invånare, kommer att beröras av 5G utbyggnaden på kort eller 
medellång sikt. Frekvenser i områden som ej används av dom nationella 
tillståndshavarna kan hyras ut till andra intressenter, exempelvis för användning av 
FWA-system (Fixed Wireless Access) inom kontor, industriområden, etcetera. Ett 
sådant förfarande kan PTS välja att stimulera. 

• Eftersom sändningstekniken utnyttjar ett TDD-arrangemang (Time Division Duplex) är 
hantering av störningar av stor vikt som kan hanteras medelst tidssynkronisering 
genom överenskommelser av upplänks- och nedlänkssändningar. Introduktion av 5G-
nät för mindre geografiska områden, avsett för andra verksamhetsområden än 
traditionella abonnemang kan komma att avsevärt försvåra ovanstående föreslagna 
störningshantering. Likaså kan krav på tidssynkronisering försvåra utbyggnaden av 
5G-nät för mindre och nya aktörer. Särskild hänsyn bör tas vid planering av 
tidsynkronisering mellan Danmark och Sverige i Öresundsregionen.      

• Med syfte att tillgodose geografiskt avgränsade behov av dedicerad användning av 
tillgängligt frekvensutrymme, exempelvis fastighetsrelaterade tillstånd, bör det vara 
tillåtet för nationella operatörer att hyra ut frekvensutrymme till t ex industriföretag, 
arenor, kontor, affärscentra, etcetera, inom deras respektive fastigheter i enlighet med 
lantmäteriets fastighetsregister.   

• Ett alternativ för mindre och nya aktörer, med avseende på att hyra frekvensutrymme 
av nationella operatörer, vore att ta i anspråk hela eller delar av frekvensutrymmet 
27,5 – 29,5 GHz för att tillgodose ytterligare eller särskilda behov av 
fastighetsrelaterad användning. Detta frekvensutrymme används redan, eller kommer 
att användas, i andra länder för 5G. Därför menar Ericsson att det kommer att finnas 
en mycket god tillgång på både infrastrukturutrustning och terminaler för detta 
frekvensutrymme redan under år 2019. 

•  Även utrymmet 2300 – 2400 MHz kan övervägas att tas i anspråk för 
fastighetsrelaterade tillstånd i ett tidigt skede av 5G-utbyggnaden. 

• Ericsson noterar vidare behovet av att studera dessa aspekter ytterligare, vilket 
omnämns på sidan 11 i rapporten (§1.4 Avgränsningar), och vill understryka vikten av 
nya verktyg och procedurer för frekvenstilldelning som minskar risken för hamstring av 
frekvensutrymme. PTS noterar i rapporten att nya verktyg behövs för att hantera 
tillståndsgivning på ett effektivt sätt. Ericsson anser att automatiserade webb- och 
databasbaserade verktyg och procedurer är oumbärlig för att administrera geografiska 
tillstånd och att tillgång till geografiska databaser med fastighetsregister kan 
övervägas. 
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• Ericsson menar att tillstånd om endast en gigahertz (26,5 – 27,5 GHz) av 
frekvensutrymmet 24,25 – 27,5 GHz inte ger tillräckliga incitament för de nödvändiga 
och omfattande infrastrukturinvesteringar i områden med stora behov av ytterligare 
kapacitet, t ex i stadskärnor och i andra högtrafiksområden. Koordinering mellan 5G 
och fast radio i frekvensutrymmet 24,25 – 26,5 GHz, som i stor utsträckning redan 
används i tätorter, orsakar ytterligare begränsningar och osäkerheter med avseende 
på investeringsviljan. Ericsson oroas av att en tilldelning utan urvalsförfarande riskerar 
att förhindra en framtida systematisk sammanhängande och effektiv användning av 
frekvensutrymmet. 

• Ericsson stödjer förslaget att flytta fast radio från frekvensutrymmet 24,25 – 26,5 GHz 
till 32 GHz, och ser gärna att ett sådant förslag bör framföras snarast till andra länder i 
Europa för att möjliggöra en tidig användning av hela frekvensutrymmet 24,25 – 26,5 
GHz för användning av 5G-system.  

• Tillgången till ovan nämnda frekvensutrymmen är av fundamental vikt för att 
möjliggöra en snar tillgång till 5G-tjänster. Ericsson ger sitt starka stöd för en planerad 
tillståndsgivning under år 2019. Dock menar Ericsson att med en senarelagd tillgång 
till frekvensutrymmet till under år 2020, i enlighet med rapporten, riskerar svenska 
konsumenter, företag och myndigheter att gå miste om nya innovativa tjänster i ett 
tidigt skede parallellt med den internationell utbyggnaden av 5G. Det anses att Sverige 
redan förlorat tidigare försprång inom mobilkommunikationsområdet och ligger nu 
uppskattningsvis två år efter USA och ett år efter Italien med avseende på kommersiell 
introduktion av 5G. 

• Ericsson menar att PTS kan överväga en nationell ansats, gemensamt med 
intressenterna, i syfte att frigöra och defragmentera hela frekvensutrymmet 3400 – 
3800 MHz redan till, eller innan, år 2020. Dessutom skulle statsmaktens 
auktionsintäkter från tidigare och förväntade auktioner kunna bidraga till att bekosta 
existerande tillståndshavares påskyndade utflyttning ur det aktuella frekvensutrymmet i 
syfte att kunna stödja en snar introduktion av 5G-tjänster i Sverige. Samtliga nationella 
mobiloperatörer bör får tillgång till åtminstone 80 – 100 megahertz av 
sammanhängande frekvensutrymme. Ericsson noterar att en sådan ansats bör 
underlättas avsevärt av att den nuvarande användningen i frekvensutrymmet är 
begränsad.   

 

Ericssons kontaktperson i saken är 

Mårten Lerner  

e-postadress marten.lerner@ericsson.com  

postadress 164 83 Stockholm 

mobilnummer +46761497845 
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