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Remiss av förstudie inför framtida tilldelning av frekvenser för 5G 
 
Telia Company (Telia) välkomnar PTS förstudie om framtida frekvenstilldelning för 5G. Det är 
mycket angeläget att arbetet med dessa frekvensband fortskrider så att en tilldelning kan 
genomföras under 2019. 
 
Telia ser samtidigt en risk att förslaget att inte använda sig av rikstäckande tillstånd kan leda 
till en oklar situation och fragmentering av bandet, med minskade möjligheter att utnyttja det 
för framtida IMT-2020/5G tjänster på ett effektivt sätt. Det är därför av yttersta vikt att 
ytterligare studier görs och de utestående frågorna klargörs innan slutgiltig inriktning för hur 
tilldelning i bandet bör göras fastställs. Dessa band kommer utgöra ett väldigt viktigt led i 
Sveriges framtida utveckling inom 5G och mobilkommunikation i stort. Det är därför av största 
vikt att spektrum kan utnyttjas effektivt. Oklara förutsättningar kring exempelvis 
synkronisering och/eller guard bands, kommer leda till minskad investeringsvilja och 
underutnyttjande av spektrum. För att kunna implementera de tjänster som förväntas 
möjliggöras i och med övergången till 5G så bedömer Telia att det krävs en bandbredd på 100 
till 200 MHz per operatör. Telia förutser därför att överefterfrågan uppstår, även om hela 
3400-3800 MHz står till förfogande. Hela bandet bör därför ingå i en urvalsprocess.  
 
En förstudie har alltid begränsningar i form av vilka frågor som har utretts och vilka som 
behöver utredas vidare och avgöras senare. Det är därför viktigt att de slutsatser och 
rekommendationer som lämnas står i proportion till vad som faktiskt är klarlagt. Redan på 
internationell nivå finns tyvärr stora osäkerheter om den kommande tekniska regleringen. 
Detta påverkar i sin tur hur stor del av respektive band som faktiskt kan användas. Ett 
europeiskt ställningstagande till skydd av tjänster i andra, närliggande band kan förväntas 
under de närmaste månaderna. Först därefter finns det möjlighet att avgöra hur tilldelningen 
av banden bör läggas upp, inklusive olika delar av 24,25-27,5 GHz. 
 
Telia stödjer övergripande att: 

 3,4-3,8 GHz och 24,25-27,5 GHz tilldelas under 2019 med tillträde från 2020 och 
framåt (beroende på kvarvarande befintliga tillstånd) 

 Tilldelningarna görs i form av individuella blocktillstånd 
 
Förstudiens förslagna tilldelningsupplägg är, enligt Telias mening, inte tillräckligt utrett för att 
förstudien skall kunna lämna ett sådant förslag. Frågor som inte berörts eller lämnats till den 
fortsatta processen att utreda inkluderar: 
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 Ingen diskussion om hur synkronisering (eller inte) skall regleras/fungera med en stor 
mängd tillstånd, som delvis tillkommer löpande 

 Hur säkerställer man att det inte råder överefterfrågan på lokala tillstånd (3,4-3,5 GHz 
och 26,5-27,5 GHz)? 

 Hur fastställs den geografiska gränsen mellan område för urval och inte i 3,5-3,8 GHz? 

 Attraktiviteten för de två olika vägarna till tillstånd, och därmed efterfrågan, är 
beroende av vilka eventuella skillnader det är på de tillstånd som tilldelas t.ex.: 

o Möjlighet att aggregera tillstånd (geografi och frekvens) 
o Tillståndstid (olika processer och olika starttidpunkter) 
o Krav på att acceptera tillstånd i mindre områden inom eget tillstånd vid 

bristande användning 
 Inget användningskrav för mindre tillstånd? 
 Relation till andrahandsupplåtelse 

 
Oavsett tilldelningsprocess kan befintliga tillstånd inom 3,4-3,6 GHz komma att återkallas i 
förtid. Nya tillstånd i områden som berörs av sådana tillstånd bör vara möjliga att utnyttja så 
snart en eventuell återkallelse har skett. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Elin Ersson 
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