
Combient tackar för möjligheten att få framföra synpunkter och rekommendationer avseende till-
delning i 2,3 och 3,5 GHz-banden.  

Combient är ett företag fokuserat på att driva innovation, digitalisering och AI inom 28 svenska och 
finska företag. Combient ägs av Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, FAM, Investor, LKAB, Saab, 
SEB, Sigma, SKF och Stora Enso. Övriga företag är Aleris, Epiroc, Fazer, Fortum, Husqvarna, 
Höganäs, Kesko, Kone, Konecranes, Munters, Mölnlycke, Permobil, Perstorp, SAS, Scania, Södra 
and Wärtsilä. 

Combients verksamhet handlar om svensk och finsk industris framtida konkurrensförmåga och den 
kommer i mycket stor utsträckning vara baserad på den kommande 5G-utvecklingen. Möjligheten 
att kunna använda 5G lokalt och i egen regi kan komma att få stor inverkan på prestanda, 
kapacitet och säkerhet t.ex. i fabriker. Att kunna, eller inte kunna, använda 5G lokalt och i egen regi 
påverkar konkurrenskraften på en världsmarknad där konkurrenter i andra länder kommer att 
kunna utnyttja 5G lokalt och i egen regi. 

Tillgång till spektrum på frekvensband där det finns globala eco-system är en fundamental förut-
sättning för att kunna använda 5G lokalt. För att industrin skall kunna planera och använda 5G på 
ett effektivt sätt måste den/de spektrumlösningar som erbjuds även vara stabila med avseende på 
kostnad, tillgänglighet och tidsperiod för användning. Långsiktighet är viktigt då planering och upp-
byggnad av nya produktions- och distributionskedjor, t.ex. omfattande nya fabriker, är processer 
som tar många år. Möjligheten att använda 5G samt tillgången till spektrum måste då med 
säkerhet kunna förutsättas redan vid processens början och de associerade kostnaderna, tids-
aspekterna och administrativa processerna måste även vara kända. För många av industri-
företagen är det även av stor ekonomisk och praktisk betydelse att kunna återanvända lösningar 
på flera av sina industrienheter. Därför är det även av stor betydelse att möjligheten att använda 
5G finns i hela landet och vid de tidpunkter då industriföretagen behöver detta.
 
Beträffande tillgång av spektrum så har industrin ett omedelbart behov av att göra test och ut-
värdering för att kunna förbereda användning i olika industriella tillämpningar. För detta förväntas 
tillgång till spektrum på band där det finns existerande eco-system och därmed tillgång till infra-
struktur och utrustning / apparater. Sådan tillgång kan vara begränsad i tid och rum, men måste 
möjliggöra meningsfull test- och utvärderingsverksamhet. Användning i produktionsprocesser för-
väntas bli aktuell från 2020. Därutöver är det önskvärt att spektrum för kommersiell industriell an-
vändning har synergier med det spektrum som anvisas för test- och utvärdering.

Ovanstående diskuterades nyligen med en del av de nämnda företagen och rekommendationen 
blev att framföra dessa synpunkter till PTS genom Combient. 
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