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Remiss avseende förslag till förändring av 
befintliga kanalplaner för fast radio 
(radiolänk) 

Post- och telestyrelsens (PTS) enhet för spektrumtillstånd har tagit fram förslag 
på ändring av befintliga kanalplaner i frekvensband för fast radio (radiolänk). 
Förändringarna syftar till att möjliggöra användande av hög överförings-
kapacitet i radiolänksystemen för att möta förväntat ökat kapacitetsbehov för 
infrastrukturtjänster, t.ex. 5G mobile back haul, samt att bidra till en 
spektrumeffektiv användning i enlighet med PTS spektrumstrategi. 

De aktuella förslagen berör följande: 

 Bredare kanaler enligt harmoniserade CEPT/ECC-kanalplaner

 Överlappande kanalplan i harmoniserade CEPT/ECC-kanalplaner

 Utökning av frekvensområde för tillståndsgivning i 70/80 GHz-bandet
(E-bandet)

 Krav på ökad koordinatnoggrannhet för antennplatser som ska
användas för 70/80 GHz radiolänk

PTS ser att det i samband med utökning av kanalbandbredd kan uppstå risk för 
spektrumhamstring, se avsnitt 5 för exempel på olika alternativ för att motverka 
spektrumhamstring. 
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1 Införa bredare kanaler enligt 
harmoniserad kanalplan 

Kanalplaner för frekvensbanden 18 GHz, 23 GHz, 32 GHz och 38 GHz har 
reviderats av CEPT/ECC och inkluderar nu kanalbandbredd upp till 224 MHz 
(220 MHz i 18 GHz-bandet). Införandet av 224 MHz kanaler motiveras av det 
förväntat ökande kapacitetsbehovet för t.ex. 5G mobile back haul.  

1.1 Förslag om bredare kanaler i högre frekvensband 

PTS föreslår införande av bredare kanaler i enlighet med de harmoniserade 
CEPT/ECC-kanalplanerna i 18 GHz, 32 GHz och 38 GHz-frekvensbanden 
enligt Tabell 1 nedan. 

Tabell 1, Bredare kanaler 

Frekvensband Kanalplan 
Ny maximal 
Kanalbandbredd 

18 GHz CEPT/ERC/REC 12-03 220 MHz 

32 GHz ERC/REC (01)02 224 MHz 

38 GHz CEPT/ERC/REC T/R 12-01 224 MHz 

För närvarande avser PTS inte att utöka kanalbandbredd i 23 GHz-
frekvensbandet (CEPT/ERC/REC T/R 13-02) då det idag tillgängliga 
frekvensutrymmet i frekvensbandet endast medger en enda 224 MHz kanal för 
civil användning i Sverige. 

1.2 Behov av bredare kanaler i lägre frekvensband 

I frekvensband mellan 6 GHz och 15 GHz finns för närvarande inga 
harmoniserade CEPT/ECC-kanalplaner som medger 112 MHz eller 224 MHz 
kanalbandbredd. Ett införande av bredare kanaler skulle således ske i enlighet 
med en nationell kanalplan.   

PTS vänder sig till intressenter med följande frågor: 

- Finns det behov av kanaler bredare än 56 MHz i frekvensband mellan 6
GHz och 15 GHz?

- Hur stor är efterfrågan av bredare kanaler och i så fall i vilket (eller
vilka) frekvensband?

- Kommer det att finnas radioutrustning som stödjer breda kanaler vilka
inte ingår i en harmoniserad CEPT/ECC-kanalplan eller är inkluderade
i teknisk standard ETSI EN 302217?
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2 Överlappande kanalplan 

PTS har hitintills medgivit användande av icke-överlappande kanaler i enlighet 
med befintliga harmoniserade CEPT/ECC-kanalplaner. I flera av de 
harmoniserade kanalplanerna finns möjlighet att även använda en kanalplan där 
kanalerna överlappar varandra. Exempel på en kanalplan med både icke-
överlappande och överlappande kanalplan ges i nedanstående Figur 1. 

Figur 1, principskiss kanalplan. 

Om två kanaler överlappar varandra, som till exempel ”Channel 1” och 
”Channel 2” med 56 MHz kanalbandbredd ovan, så kan de inte användas på 
samma radiolänk eller sträcka. En överlappande kanalplan kan dock ge en 
större flexibilitet att hitta utrymme för en bred kanal i de fall det finns en spridd 
befintlig smalbandig användning som i det aktuella geografiska området 
blockerar tilldelning av en bred kanal.  

Om det i Figur 2 nedan antas att de rödmarkerade staplarna är befintliga 
radiolänksystem med 7 MHz kanalbandbredd så kan i detta fall inte nya tillstånd 
utfärdas i någon av de icke-överlappande ”Channel 1” eller ”Channel 3”. 
Däremot är det möjligt att utfärda tillstånd i den överlappande ”Channel 2”. 

Figur 2, exempel på nyttan av överlappande kanalplan 

Den potentiella nyttan av en överlappande kanalplan blir än mer tydlig i de fall 
112 MHz eller 224 MHz kanalbandbredd används.  



 

 
 

Post- och telestyrelsen 5 
 

2.1 Förslag om överlappande kanalplan 

PTS föreslår införande av överlappande kanalplan för de bredaste 
kanalbandbredderna i respektive frekvensband enligt nedanstående tabell 2. 

Tabell 2, Överlappande kanalplan 

Frekvensband Kanalplan 
Överlappande 
kanalbandbredd 

7 GHz  ERC/REC/(02)06  56 MHz 

8 GHz  ERC/REC/(02)06  56 MHz 

13 GHz  ERC/REC 12-02  56 MHz 

15 GHz  Svensk  56 MHz 

18 GHz CEPT/ERC/REC 12-03 110, 220 MHz 

23 GHz ERC/REC T/R 13-02 112 MHz 

32 GHz ERC/REC (01)02 112, 224 MHz 

38 GHz CEPT/ERC/T/R 12-01  112, 224 MHz 

 
I frekvensband mellan 7 GHz och 15 GHz kommer även fortsättningsvis en 
icke-överlappande kanalplan användas för kanalbandbredd upp till 28 MHz. I 
frekvensband mellan 18 GHz och 38 GHz kommer även fortsättningsvis en 
icke-överlappande kanalplan användas för kanalbandbredd upp till 56 MHz. 
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3 Utökning av frekvensområde i E-
bandet (70/80 GHz-bandet)  

Frekvensbandet 71-76/81-86 GHz, även kallat E-bandet, används för fast radio 
i en majoritet av Europas länder, se t.ex. ECC report 173. PTS öppnade år 2014 
en del av bandet, 71-73/81-83 GHz för enskilda tillstånd enligt harmoniserad 
kanalplan CEPT/ERC/REC (05)-07. Detta gjordes med en begränsning till en 
största kanalbandbredd på 1000 MHz.  

PTS har noterat efterfrågan på bredare kanalbandbredd än 1000 MHz i E-
bandet. En potentiell nackdel som PTS har identifierat är dock, som nämnt i 
kapitel 1 och som återkommer i kapitel 5, att det tillgängliga frekvensutrymmet i 
bandet kan komma att minska i en allt högre hastighet i det fall att bredare 
kanaler införs. Givet en ökad efterfrågan på hög överföringskapacitet i 
radiolänksystemen för att möta förväntat ökat kapacitetsbehov från främst 5G 
mobile back haul och andra infrastrukturtjänster, undersöker PTS möjligheten 
att öppna även kvarvarande frekvensområde 73-76/83-86 GHz i E-bandet.  

De huvudsakliga tillståndsformer PTS använder för tilldelning av 
sändartillstånd är undantag från tillståndsplikt, tillstånd att använda 
frekvensutrymme (blocktillstånd) eller enskild tillståndsgivning.  

PTS föreslår att enskild tillståndsgivning används för tilldelning i 
frekvensområdet 73-76/83-86 GHz. Detta då det är PTS uppfattning att denna 
metod föredras av en övervägande majoritet av tillståndshavare.   

3.1 Förslag om utökning av frekvensområde i E-bandet  

PTS föreslår att öppna frekvensområdet 73-76/83-86 GHz för enskild 
tillståndsgivning, samt införa en kanalbandbredd upp till 2500 MHz i enlighet 
med harmoniserad kanalplan CEPT/ERC/REC (05)-07. 
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4 Mer noggranna koordinater för E-
bandets antennplatser  

PTS har uppfattningen att användning av radiolänk i E-bandet kommer att öka 
kraftigt i samband med utbyggnaden av femte generationens mobilnät. Det 
ökade behovet ställer krav på en effektiv radioplanering och högt spektrum-
nyttjande för att kunna etablera radiolänksystem så tätt som möjligt. 

E-bandets radiolänkar går att etablera tätare än radiolänkar med lägre frekvens 
då antennerna i detta frekvensband har bättre riktverkan än antenner i lägre 
band. Antennplatserna måste dock ha noggranna koordinater då några meters 
positionsfel kan ge felaktiga beräkningsresultat eftersom hopplängderna är 
relativt korta. Koordinatnoggrannhet är viktig framför allt i stadsbebyggelse där 
flera tillståndshavare kan ha antenner på samma hustak med några meters 
avstånd. För att kunna beräkna interferens och möjlighet att tilldela 
frekvensutrymme till sökande är det av vikt för PTS att få korrekt underlag.  

I förekommande fall ska den sökande ange antennplatsens koordinater i 
ansökan vartefter PTS skapar en ny antennplats i PTS databas. Det är även 
önskvärt att den sökande gör en notis i kommentarsfältet i ansökan att 
koordinaten gäller för antennplatsen och inte för teknikutrymmet.  

Många befintliga antennplatser/siter har angivna koordinater som skiljer många 
meter mot verkligheten. Att åtgärda dessa felaktiga positioner är nödvändigt för 
en effektiv radioplanering. Den sökande bör därför, för att säkerställa god 
koordinatnoggrannhet, göra en kontroll av koordinaterna för befintliga master 
och torn när en radiolänk i E-bandet ska etableras på dessa platser. I de fall en 
felaktig position har korrigerats, och den sökande skickar in ansökan till PTS 
med korrigerade sitekoordinater, är det önskvärt att det görs en notis i 
kommentarsfältet i ansökan att koordinaterna är rättade och ska gälla framgent 
för den aktuella antennplatsen. 

4.1 Förslag på hantering av koordinater för E-bandets 
siter 

PTS föreslår att när tillståndshavare ansöker om tillstånd för radiolänk i E-
bandet så ska antennplatsens position anges med hög koordinatnoggrannhet 
som ska vara kontrollerad av den sökande.  

Position ska anges för antennplatsen och inte för teknikutrymmet eller 
siterummet då det kan skilja många meter mellan dessa positioner i det fall det 
är frågan om ett större hustak.  

I de fall det är oklart för PTS om en ansökan har koordinater med god 
noggrannhet avser PTS kontakta den sökande och kontrollera riktigheten i 
uppgifterna. 
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5 Alternativ för att motverka 
spektrumhamstring 

I samband med en utökning av maximal kanalbandbredd uppstår en risk för att 
tillståndshavare söker bredare kanaler än vad som är motiverat, eller vad som är 
nödvändigt enligt identifierat behov, i syfte att säkra den egna framtida 
frekvensanvändningen. Detta beteende kallas spektrumhamstring.  
 
En konsekvens av spektrumhamstring kan vara att det tillgängliga frekvens-
utrymmet tar slut snabbare än vad som annars skulle bli fallet och att PTS 
därför inte kan tilldela frekvenser till nya radiolänksystem i den omfattning som 
efterfrågas. 

PTS efterfrågar därför intressenternas förslag angående om och hur 
spektrumhamstring bör motverkas. I följande avsnitt ges exempel på olika 
metoder utan inbördes prioritet.  

5.1 Tekniska krav 

Ett alternativ kan vara att PTS utvecklar tekniska krav för hur de breda 
kanalerna får användas, till exempel i kombination med annan teknik (AMR, 
ATPC, XPIC, MIMO, BCA).  

Detta kan till exempel innebära att konfiguration 56 MHz XPIC måste sökas 
och användas innan 112 MHz kanal får användas, och att konfiguration 112 
MHz XPIC måste sökas och användas innan 224 MHz kanal får användas.   

För E-bandradiolänk kan det till exempel innebära att konfiguration 500 MHz 
XPIC måste sökas och användas innan 1000 MHz kanal får användas, och att 
1000 MHz XPIC måste sökas och användas innan 2000 MHz kanal får 
användas. 

Ett annat exempel kan vara krav på en kombination av kanalbandbredd och 
modulationsmetod med koppling till sträcklängd, t.ex. för E-band där 
kombination 2000MHz/4QAM endast får användas på sträckor längre än till 
exempel 3 km. På kortare sträckor medges endast smalare kanalbandbredd i 
kombination med en högre modulationsnivå, till exempel 500 MHz/64QAM.  

5.2 Differentiering i geografi 

Efterfrågan på breda kanaler förväntas vara fortsatt stor i tätortsområden. Ett 
alternativ för att i högre grad möjliggöra användande av fler 112 MHz kanaler i 
tätort kan vara att inte tillåta 224 MHz kanaler inom tätort. 

Exempel på områden där 224 MHz-kanaler i frekvensband från 18 till 38 GHz, 
samt 2000/2500 MHz kanal i E-band, inte tillåts kan vara i (stor)Stockholm, 
(stor)Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås, Örebro, 
Helsingborg och Jönköping. 
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5.3 Differentiering i frekvens 

Ett alternativ kan vara att enbart medge breda kanaler i de delband som för 
närvarande har låg användning.  För 32 GHz-bandet kan det innebära de två 
lägsta (överlappande) 224 MHz-kanalerna enligt kanalplan och för 38 GHz-
bandet kan det innebära de 3 högsta (överlappande) 224 MHz-kanalerna enligt 
kanalplan. I E-bandet kan det innebära att 2000/2500-MHz kanal endast är 
tillgänglig i det övre delbandet. 

5.4 Anpassad avgift beroende av kanalbandbredd 

Den årliga avgift som PTS tar ut för enskilda sändare för fast radio (radiolänk) 
är olika om den använda frekvensen är under 10 GHz eller över 10 GHz. Den 
årliga avgiften för fast radio är (se PTS föreskrifter om avgifter PTSFS 2018:6) 
för närvarande 691 kr per sändare i frekvensband under 10 GHz och 447 kr per 
sändare i frekvensband över 10 GHz. Avgiften är oberoende av kanalband-
bredd och är densamma i ett givet frekvensband. Exempelvis är avgiften för 
sändare med kanalbandbredd 3,5 MHz den samma som för sändare med 
kanalbandbredd 112 MHz i samma frekvensband.  

Sveriges regering bestämmer årligen ett tak för de avgifter som ska betalas till 
PTS, se förordning SFS 2003:767 om finansiering av Post- och telestyrelsens 
verksamhet. PTS kan därför enligt gällande förordning inte höja den totala 
avgiften för alla enskilda sändare för fast radio (radiolänk). PTS kan dock välja 
att omfördela avgifterna mellan olika kategorier av sändare, vilket kan resultera i 
att till exempel en 7 MHz-kanal får en lägre kostnad än en 110 MHz-kanal.  

I syfte att uppmuntra användande av spektrumeffektiva metoder kan det finnas 
skäl att överväga en differentiering av årsavgiften för enskilda radiosändare 
utifrån den kanalbandbredd som tas i anspråk.  

5.5 Förslag på metod för att motverka 
spektrumhamstring 

Intressenter inbjuds härmed till att inkomma med synpunkter och förslag på 
ytterligare metoder för att motverka spektrumhamstring.  

Exempel på metod kan vara beroende av tekniska krav, skillnad i geografi och 
frekvens samt anpassning av avgift beroende av kanalbandbredd. De förslagna 
metoderna kan användas var och en för sig eller i en kombination av flera 
metoder. 
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6 Svar till PTS 

Skriftlig information och/eller synpunkter på dessa förslag kan lämnas senast 
24:e februari 2020 till adressen harri.mossmyr@pts.se 
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