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Konsultationssvar avseende förslag inför tilldelningen i frekvensutrymmena 2,3 GHz 
och 3,5 GHz 
 

Ericsson välkomnar möjligheten att yttra sig i anslutning till Post- och telestyrelsens 
konsultation avseende tillståndsgivning i frekvensutrymmena 2,3 GHz och 3,5 GHz.  

Ericsson önskar därtill uppmuntra till en dialog mellan Post- och telestyrelsen (PTS) och 
marknadsaktörerna med syftet att skapa nydanade förutsättningar för introduktionen och 
utbyggnaden av 5G i Sverige. Ericsson menar att en sådan dialog skulle kunna bidra till och 
gynna Sveriges inriktning mot en tydlig digitaliseringen och även bidra till en starkare 
innovationskraft för samhälle, industrier och individer samt mildra risken för ytterligare 
förseningar. 

Yttranden 

Ericsson önskar lyfta fram följande detaljerade kommentarer och synpunkter, avseende 
nedanstående kapitel och paragrafer i PTS konsultationsdokument.  

3. Tillståndens geografiska omfattning 
 
Om PTS avser att tilldela 2,3 GHz bandet enbart på nationell basis, kommer detta att 
påverka en stor mängd samarbeten inom industrin. Dessa samarbeten utreder hur väl 
cellulär teknik, 4G såväl som 5G, fungerar för olika industritillämpningar och är i dagsläget 
oftast baserade på 4G i 2,3 GHz bandet. Om allt 2,3 GHz spektrum tilldelas andra 
användare vid årskiftet 2019/2020, så måste dessa samarbeten avslutas, och invänta att 
nytt spektrum blir tillgängligt, vilket inte gagnar svensk industri. 

8. Tekniska villkor 

c. Skydd av andra användningar inom och utanför frekvensbanden 2,3- och 3,4–
3,8GHz 

i) 2,3 GHz-bandet 
 
Med hänvisning till effektiv användning av radiofrekvensspektrum, menar 
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Ericsson att det är angeläget att undvika överdriven tillämpning av så kallade 
skyddszoner som inte vilar på rimliga ekonomiska villkor.  

Med hänvisning till ansenliga samhällsekonomiska vinster bör ej skyddszoner 
tillämpas på användning inom frekvensutrymmet 2,3 – 2,4 GHz till förmån för 
angelägen samhällsnyttig verksamhet. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan 
det anses som oansvarigt att etablera skyddade zoner ur ett överdrivet 
bekvämlighetsperspektiv. Geografiska skyddszoner bör användas med mycket 
stor försiktighet inom detta frekvensutrymme. Önskar annan användare 
nytillkommet behov av införande av särskild skyddszon anses det ytterst 
angeläget att sådant önskemål medför att marknadsmässiga villkor tillämpas 
genom att gälda det fulla värdet av den mängd utrymme som skyddet avser. 
Införande av geografiska skyddszoner medför ett kostsamt nekande till 
samhällsnytta och samhällsvinst som bör kompenseras av skyddssökande 
intressent. Skyddssökande användare som är i behov av geografisk skyddszon 
mot användning av industriautomation och avancerade bredbandstjänster inom 
frekvensutrymmet 2,3 – 2,4 GHz kan alternativt överväga att omplacera 
verksamheten väl avskilt från befolkade områden. Kvarstående användning av 
skyddszoner bör behovsprövas på halvårs basis. 

ii) 3,4–3,8 GHz-bandet 
 
Ericsson menar att frekvensutrymmet 3,7 – 3,8 GHz endast bör användas för 
nationella tillstånd och att myndigheten inbjuds till att överväga ett 
tillståndsförfarande som medger tilldelning av frekvensutrymmen om 80 MHz till 
100 MHz per nationellt allmänt tillgängligt elektroniska kommunikationsnät som 
inbegriper 5G.   

Med hänvisning till effektiv användning av radiofrekvensspektrum, menar 
Ericsson att det är angeläget att undvika överdriven tillämpning av så kallade 
skyddszoner som inte vilar på rimliga ekonomiska villkor.  

Med hänvisning till ansenliga samhällsekonomiska vinster bör ej skyddszoner 
tillämpas på användning inom frekvensutrymmet 3,4 – 4,2 GHz till förmån för 
angelägen samhällsnyttig verksamhet. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan 
det anses som oansvarigt att etablera skyddade zoner ur ett överdrivet 
bekvämlighetsperspektiv. Geografiska skyddszoner bör användas med mycket 
stor försiktighet inom detta frekvensutrymme. Önskar annan användare 
nytillkommet behov av införande av särskild skyddszon anses det ytterst 
angeläget att sådant önskemål medför att marknadsmässiga villkor tillämpas 
genom att gälda det fulla värdet av den mängd utrymme som skyddet avser. 
Införande av geografiska skyddszoner medför ett kostsamt nekande tillgång till 
samhällsnytta och samhällsvinst som bör kompenseras av skyddssökande 
intressent. Skyddssökande användare som är i behov av geografisk skyddszon 
mot användning av industriautomation och avancerade bredbandstjänster inom 
frekvensutrymmet 3,4 – 4,2 GHz kan alternativt överväga att omplacera 
verksamheten väl avskilt från befolkade områden. Kvarstående användning av 
skyddszoner bör behovsprövas på halvårs basis. 
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d. Synkronisering 

ii och iii) Ramstrukturen för synkronisering av NR-NR i både 2,3 GHz och 3,5 GHz 
banden 

Ericsson önskar lyfta fram vikten av en TDD ramstruktur som ger den önskade 
nedlänksprestandan samtidigt som den behåller en bra upplänksprestanda. Med 
hänvisning till detta, rekommenderar Ericsson starkt DDSU istället för DDDSU. 

Synkronisering medelst DDSU jämfört med DDDSU: DDSU har fördelen av att 
ge en bättre prestanda i upplänk (UL) samtidigt som den behåller en mycket bra 
prestanda i nedlänk (DL, Down Link).  

• DDSU har en mycket bra DL-prestanda 

• DDSU tillhandahåller bättre UL-prestanda 

o DDSU ger större UL-täckning än DDDSU 

o DDSU ger högre UL-kapacitet än DDDSU 

o Med bättre UL-prestanda säkerställer DDSU att den höga DL-
topphastigheten som utlovas av NR kan uppnås. 

• DDSU ger kortare svarstider/latens än DDDSU 

En nackdel från att eventuellt använda DDDSU blir att det inte kan erbjuda den 
nödvändiga NR UL-prestandan. Detta har identifierats som ett sannolikt problem 
som erfarits vid användning av LTE TDD system, där UL-prestanda inte alltid 
givit förväntat resultat. Vilket i sin tur gör att användningen av 2,3 GHz eller 3,5 
GHz bör kombineras med lägre frekvensband genom användning av SUL eller 
CA för att uppfylla prestandamålen. Av den anledningen rekommenderar 
Ericsson ett mer UL-orienterat mönster (DDSU) för NR, vilket ger utmärkt DL-
prestanda tillsammans med förbättrad UL-prestanda. 

För ytterligare detaljer om DDSU jämfört med DDDSU, se bilaga 1. 

11. Om lokala tillstånd i 3,7–3,8 GHz-bandet 

Ericsson stödjer inte tillämpningar för lokala tillstånd i frekvensutrymmet 3,7 – 3,8 GHz. 
Dock, ser Ericsson mycket positivt på förslaget att hänvisa tillstånd för industriell automation 
och annan lokal användning till utrymmen inom frekvensutrymmet 3,8 – 4,2 GHz. Därför bör 
frekvensutrymmet 3,7 – 3,8 GHz endast användas för nationella tillstånd tillsammans med 
utrymmet 3,4 – 3,7 GHz. Ericsson menar att detta är angeläget och att myndigheten 
skyndsamt bör göra utrymmet 3,7 – 3,8 GHz tillgängligt, t ex vid den planerade auktionen, 
för att senast i slutet av år 2019 möjliggöra för marknadens intressenter att skapa betydande 
och angelägen samhällsnytta genom att kunna erbjuda avancerade tjänster och 
tillämpningar i bredare sammanhängande frekvensutrymmen. 

Innevarande användning i frekvensutrymmet 3,8 – 4,2 GHz bör skyndsamt och successivt 
avvecklas med ett planerat förfarande och alternativt erbjuda innevarande användning 
tillgång till utrymmet 4,4 – 5,0 GHz i harmoni med andra länder i Europa. Ett sådant planerat 
förfarande bör medge att innevarande användning i befolkade områden avvecklas i ett tidigt 
skede. Ett sådant förfaringssätt rättfärdigas av den betydande samhällsnytta som industriell 
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automation och andra mobila bredbandstjänster kan erbjuda medborgarna och marknadens 
intressenter. 

Europa har tidigare utpekat frekvensutrymmet 3,4 – 3,8 GHz till ett så kallade ”pionjärband” 
för 5G, vilket medfört att Ericsson nu har kapacitet att leverera infrastrukturutrustning i 
önskade volymer för detta band. Ericsson ser positivt på att en sammanslagning genomförs 
av de fragmenterade frekvensutrymmena till sammanhängande frekvensutrymmen inom 3,6 
– 3,8 GHz. Om dessutom lokala tillstånd tillåts på outnyttjat/oplanerat spektrum redan under 
perioden 2020-2023, skulle det kunna medföra att en tidigare implementation av en 
bredbandig 5G teknik blir möjlig, till fördel för operatörer och olika testverksamheter inom IoT 
och produktutveckling. 

Om utrymmen inom frekvensutrymmet 3,8 – 4,2 GHz frigörs tidigt för lokala tillämpningar 
skulle detta även kunna vara ett alternativ till nytta för olika testverksamheter och innovation 
i Sverige. Dessutom skulle detta kunna ge en långsiktighet med avseende på 
frekvensutrymme för tillämpningar inom ramen för IoT som skulle stimulera ytterligare 
investeringar. Följaktligen skulle förutsättningarna i Sverige med en sådan lösning kunna 
liknas med de fördelaktiga förutsättningar som föreslås i andra europeiska länder, som i 
Tyskland, men inom t.ex. frekvensutrymmet 3,8 – 3,9 GHz. 

 

 

 

 

Ericssons kontaktperson i saken är: 

Thomas Johansen 
Head of Marketing, Communications, Government & Industry Relations 
Customer Unit Northern & Central Europe 

E-postadress: thomas.johansen@ericsson.com 

Postadress 164 83 Stockholm 

Mobilnummer +46709861791 
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Bilaga 1: Ytterligare detaljer om DDSU jämfört med DDDSU  

 

 

 



 

 

6 (6) 
   

  

 
 

   
 

 

 

 


