
 

Telenor Sverige AB, Box 3081, 169 03 Solna. Besök: Garvis Carlssons gata 3. Telefon: +46 455 33 10 00. www.telenor.se 
Säte: Stockholm. Företaget innehar F-skattesedel. Org. nr: 556421-0309 

 
 
 
 
 
 
 
 

              Post- och telestyrelsen 
               
              Enbart via e-post: 
              3500MHzbandet@pts.se  

 
 
 
 
 
 
 
 
Stockholm 2019-03-05 
 

 
 
Konsultation inför planerad tilldelning av 2,3 och 3,5 GHz-banden 
 
Telenor Sverige AB (”Telenor”) yttrar sig över konsultation inför planerad 
tilldelning av frekvensutrymme i 2,3- och 3,5 GHz-banden samt tilldelning av 
frekvensutrymme för lokala tillstånd enligt följande. 
 
 
 
Tidplan 
Telenor samtycker till PTS förslag under förutsättning att osäkerheter kring 
mängden spektrum att tilldela klargörs först. Osäkerheten består dels i 
möjligheten att använda 3400-3420 MHz och dels hur mycket spektrum som 
kommer tilldelas som nationella blocktillstånd genom urvalsförfarande i 3,4 - 3,8 
GHz-bandet. 
 
 
Tillståndens geografiska omfattning 
Telenor samtycker till PTS förslag att tilldela med nationella tillstånd. 
 
 
Tillståndens storlek (blockindelning) 
Telenor samtycker till PTS förslag till blockindelning. 
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Tillståndstid 
Telenor samtycker till PTS förslag på tillståndstid. 
 
 
Krav på täckning och utbyggnad 
Telenor samtycker till PTS förslag att tilldela utan krav på utbyggnad och 
täckning. 
 
 
Tilldelningsförfarande 
Telenor samtycker till PTS förslag att tilldela genom en klockauktion och att 
placering i bandet avgörs i en placeringsrunda i slutet av auktionen under 
förutsättning att: 

1. Restriktioner i form av geografisk omfattning och begränsningar av 
uteffekt för blocket 3400-3420 MHz endast får liten påverkan på 
möjligheten att använda blocket. Om restriktionerna för blocket 3400-
3420 MHz blir betydande uppstår en situation där antalet fullt användbara 
block inte är förutsägbart under en klockauktion, utan detta blir känt först 
efter placeringsrundan. Ett förvärv av fem block motsvarande t ex 100 
MHz kan visa sig motsvara ett verkligt (användbart) spektrum om 80 MHz 
om man erhåller frekvensblocket 3400-3420 MHz. 

2. Det tydliggörs vilka restriktioner som befintliga tillstånd i 3,4 - 3,8 GHz-
bandet medför för möjligheten att kunna använda olika block fram till och 
med 2023 och att dessa restriktioner endast får en liten påverkan på 
möjligheten att använda blocken. 

 
I annat fall föreslår Telenor att ett urvalsförfarande sker genom en SMRA 
(Simultaneous Multiple Round Auction) auktion.  
 
Telenor anser generellt att PTS förslag att budgivarna i en klockauktion skall 
lägga utträdesbud i samband med utträde eller minskning av efterfrågan är ett 
bra koncept. Dock måste de detaljerade auktionsreglerna inkluderas i PTS 
förslag för att Telenor skall kunna ta ställning till om det är en bra idé att införa 
detta koncept i just den här specifika auktionen. 
 
Telenor förordar att bankgarantin sätts på samma nivå som nivå för minimibud 
och att den sätts per sökande och inte knyts till den mängd spektrum som 
budgivaren kan bjuda på. Detta är rimligt då en budgivare bör kunna styrka 
finansiell möjlighet att kunna lägga ett bud i en auktion. PTS bör här eftersträva 
att balansera behovet av en hög nivå på bankgarantin för att undvika oseriös 
budgivning med en låg nivå på minimibud för att undvika att hamna i närheten 
av ett estimerat marknadspris. 
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Tekniska villkor 
 
a. Begränsande villkor 
Telenor är positiva till så få begränsande villkor som möjligt. 
 
b. BEM (Block Edge Mask) och utstrålade effekter 
Telenor samtycker till PTS förslag.  
 
c. Skydd av andra användningar 

 2,3 GHz-bandet: Villkor nummer två för Onsala avseende att inga 
terminaler får använda frekvensutrymmet 2300-2380 MHz inom 5 km är 
utmanande. Med predikteringar kan man exkludera basstationer som ger 
täckning för 2,3 GHz på marknivå. Däremot är det svårt att uppnå detta 
om terminalen befinner sig på hög höjd t ex i en helikopter. 

 3,5 GHz-bandet: Villkor för skydd av radar under 3400 MHz kan medföra 
att en klockauktion inte är lämplig som föreslagen tilldelningsform, se 
kapitel om Tilldelningsförfarande ovan.  

 
d. Synkronisering  
PTS föreslår att en på förhand bestämd gemensam ramstruktur skall tillämpas i 
det fall tillståndshavarna inte kan nå en överenskommelse om synkronisering på 
egen hand och att denna skall ses över vart femte år. Telenor samtycker till PTS 
föreslagna ramstruktur i.) respektive ii.) för 2,3 GHz-bandet. Telenor gör 
bedömningen att PTS föreslagna ramstruktur iii.) för 3,5 GHz-bandet medför en 
betydande försvagning av upplänken och föreslår därför att DDDSU (2,5 ms) 
ändras till DDSU (2 ms). 
 
För att säkerställa en nationellt fungerande synkroniseringslösning måste PTS 
även på förhand bestämma vilken synkroniseringskälla som skall användas i det 
fall tillståndshavarna inte kan komma överens om synkronisering på egen hand. 
Telenor föreslår att PTS bestämmer att en nationell operatörsneutral 
synkroniseringskälla som t ex Netnodes1 klocka skall användas. Netnodes klocka 
har en noggrannhet på 0,25 mikrosekunder och uppfyller därmed PTS krav på 
1,5 mikrosekunder. 
 
Se även krav på synkronisering som måste ställas på lokala nät i kapitel Om 
lokala tillstånd i 3,7 - 3,8 GHz-bandet nedan. 
 
e. Delningsvillkor 
Telenor är generellt positiva till en ökad delning av spektrum och ser delning 
som ett komplement till exklusivt spektrum med potential att t ex tillhandahålla 
kapacitet i överbelastade områden. Metoder för delning av spektrum är dock i 
ett tidigt utvecklingsskede och det är därför idag svårt att förutse hur användbar 
delning av spektrum kommer att bli i praktiken. Telenor anser att delning av 
spektrum med andra tillämpningar eller användare lämpligast sker i 
frekvensband där spektrum tilldelats genom andra processer än auktioner och 

                                                 
1 Established in 1996 as a neutral and independent Internet infrastructure organisation, Netnod is based in 
Sweden and fully owned by the non-profit foundation TU-stiftelsen (Stiftelsen för Telematikens utveckling) 
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där det har fastslagits regler för delning av spektrum mellan gamla och nya 
användare. 

 
 
Konkurrensrelaterade åtgärder – spektrumtak 
Telenor samtycker till PTS förslag att införa ett spektrumtak i 3,5 GHz-bandet. 
Telenor samtycker också till PTS förslag att säkra frekvensutrymme för minst tre 
tillståndshavare. Telenor anser dock att ett spektrumtak på 100 MHz är mer 
lämpligt att använda då detta är mer spektrumeffektivt. 
 
3,5 GHz-bandet har en mycket begränsad räckvidd och det krävs avancerad 
radioutrustning i form av komplexa antennpaneler med hög ordning MIMO2 upp 
till 64T64R (sk massive MIMO) för att uppnå förutsättningar som gör det möjligt 
att bygga ett makronät utan orimlig sitedensitet. 
 
Den avancerade radioutrustningen medför en hög kostnad som vida överstiger 
kostnaden för traditionell radioutrustning. Specifikationen för 5G NR fastställer 
en högsta bandbredd om 100 MHz i 3,5 GHz-bandet. Den avancerade 
radioutrustningen är densamma, likväl dess kostnad, oavsett om den aktuella 
kanalbandbredden är 20 eller 100 MHz. Den mest spektrum- och 
kostnadseffektiva implementationen är därför att använda en kanalbandbredd 
om 100 MHz. Om man har tillgång till ytterligare 20 MHz så krävs det en orimligt 
stor investering i radioutrustning för att driftsätta en andra radiokanal (second 
carrier) relativt vilket kapacitetstillskott detta ger. Det finns därför inget 
mervärde med tillgång till 120 MHz relativt 100 MHz förutom att blockera 
konkurrenter från tillgång till ett spektrum som kan motsvarar full 
kanalbandbredd och ett effektivt utnyttjande av radioutrustning och spektrum.  
 
Om mängden spektrum att tilldela genom ett urvalsförfarande förändras måste 
också spektrumtaket justeras, t ex om lokala tillstånd flyttas till 3,8 - 4,2 GHz-
bandet och 3,7 - 3,8 GHz-bandet då kommer tilldelas som nationella 
blocktillstånd istället.  
 
PTS föreslår att den närståenderegel som tidigare tillämpats i auktioner 
kompletteras med en regel om ”från varandra oberoende” tillståndshavare, med 
vilket PTS avser Telenor och Tele2 som ägare till Net4Mobility. PTS föreslår att 
Telenor och Tele2 ges ett spektrumtak på 60 MHz vardera om de deltar i 
auktionen var för sig.  
 
Telenor anser att det precis som tidigare räcker med den närståenderegel som 
tillämpats i flertalet auktioner. Utöver det prövar PTS alltid överlåtelser av 
spektrum. 
 
PTS kan inte förutsätta att Telenor och Tele2 kommer överens om behov och 
användning av specifika frekvensband för användning i det gemensamma 
nätbolaget Net4Mobility.  Det kan uppstå situationer då Telenor och Tele2 inte 

                                                 
2 MIMO står för Multiple Input Multiple Output och är en teknik för trådlös digital dataöverföring där både 
sändaren och mottagaren har multipla radio-mottagare respektive sändare.  
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delar åsikt om detta vilket medför att vardera part måste kunna delta i auktioner 
på samma villkor som övriga intressenter. 
 
I sammanhanget måste det uppmärksammas att PTS förslag på ny 
närståenderegel skulle, om den skulle baseras på felaktiga grunder, få mycket 
allvarliga konsekvenser. Den skulle bland annat innebära att Telenor, som enligt 
PTS egna beräkningar har 26,6 procent marknadsandel på mobildatasegmentet, 
endast skulle få förvärva rätt till 60 MHz i 3,5 GHz-bandet, medan Tre, som 
enligt PTS egna beräkningar har 18 procent marknadsandel på 
mobildatasegmentet, skulle få förvärva rätt till 120 MHz i 3,5 GHz-bandet. Givet 
att PTS samtidigt bedömer att den svenska mobilmarknaden präglas av effektiv 
konkurrens, är det uppenbart att Telenor och Tele2 skulle missgynnas avsevärt 
av PTS förslag. Detta skulle i sin tur rubba den effektiva konkurrens som idag 
präglar den svenska mobilmarknaden.  
 
PTS förslag skulle också avsevärt höja risken på att ingå och utveckla 
nätsamarbeten i Sverige. Detta då ett nätsamarbete, som en konsekvens av PTS 
förslag i denna del, skulle innebära att deltagarna i nätsamarbetet i kommande 
frekvensauktioner skulle betraktas som närstående, vilket i sin tur i praktiken 
skulle omöjliggöra för parterna att delta i auktioner på egen hand. Ett sådant 
förhållande skulle radikalt försämra förutsättningarna för nätsamarbeten i 
Sverige. Mot bakgrund av de positiva effekterna på både konkurrens, 
täckningsutbyggnad och slutkundspriser som de svenska nätsamarbetena har 
haft är det synnerligen förvånande att PTS föreslår en ny närståenderegel som 
radikalt försämrar förutsättningarna för dessa nätsamarbeten.  
 
 
Konsekvenser av befintliga tillstånd i 3,5 GHz-bandet 
Telenor samtycker till PTS förslag att möjliggöra tilldelning av tillstånd för 
sekundär användning i de fall och områden där befintliga tillståndshavare inte 
har användning eller inte kan göra troligt att sådan kommer ske. 
 
 
Om lokala tillstånd i 3,7 - 3,8 GHz-bandet 
Telenor anser att hela 3,4 - 3,8 GHz-bandet skall användas som nationella 
blocktillstånd samt att lämpliga delar av 3,8 - 4,2 GHz-bandet reservas för lokala 
tillstånd. Det finns betydande fördelar med stora sammanhängande spektrum för 
respektive tillämpning då gränsytor mellan olika tillämpningar innebär ökad risk 
för störningar, se detaljer om synkronisering nedan. Därför bör i första hand 
övre delen av 3,8 - 4,2 GHz-bandet användas för lokala tillstånd. Nedre delen av 
3,8 - 4,2 GHz-bandet kan vid senare tillfälle tilldelas till de tillämpningar där 
behovet är störst och därmed uppstår minimalt antal gränsytor mellan olika 
tillämpningar. 
 
Samtliga lokala nät måste använda samma synkkälla och ramstruktur som 
tillståndshavarna med nationella blocktillstånd, alternativt att ett stort 
skyddsband tillämpas mellan de nationella blocktillstånden och de lokala 
tillstånden. Skyddsbandets storlek måste säkerställa samexistens där signalen 
från tillståndshavarna med nationella blocktillstånd i flera fall kommer från ett 
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makronät utomhus och lokala nätets signal är betydligt starkare, många tiotals 
dB, tack vare antenner placerade inomhus. 
 
Med enbart synkronisering för samexistens ser Telenor stor risk för att ett eller 
flera lokala nät uppvisar brister som gör dem till potentiella störkällor för 
tillståndshavare av nationella blocktillstånd. 
 
Samtliga villkor för eventuell användning av lokala tillstånd måste vara 
beslutade innan en auktion kan påbörjas, annars är det omöjligt att värdera 
risken för störningar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Som ovan 
 
 
 
Stefan Wahlstedt 
Telenor Sverige AB 
 
 


