
Bilaga A:  

Tillståndsvillkor för att använda radiosändare i 10,5 GHz-
bandet 
 

Frekvensområdet i 10,5 GHz-bandet tilldelas i tre tillstånd, se tabell 1. 

 Frekvensområde 

MHz 

Frekvensområde 

MHz 

Kommentarer 

Tillstånd 1 10210−10238 

(10210−10224 i 
Hallands och 
Gotlands län) 

10560−10588 

(10560−10574 i 
Hallands och 
Gotlands län) 

Samtliga län. 

Inskränkningar på 
2×14 MHz i Hallands 
och Gotlands län 

 

Tillstånd 2 10238−10266  10588−10616  Samtliga län förutom 
Hallands och 
Gotlands län där 
frekvensutrymmet 
redan är tilldelat 
annan 
tillståndshavare. 

 Tillstånd 3 10266−10294 10616−10644 Samtliga län förutom 
Hallands och 
Gotlands län där 
frekvensutrymmet 
redan är tilldelat 
annan 
tillståndshavare.  

 

Tabell 1. Tillstånden i frekvensområdet 

 

 



 

Tekniska villkor för tillstånd 1 

Tillståndet förenas med villkor enligt följande: 

1. Tillståndet är tjänsteneutralt och med vissa begränsningar 
teknikneutralt. Det innebär att tillståndshavaren själv väljer teknik och 
användningsområde inom ramen för tillståndsvillkoren. 
Tillståndshavaren kan även byta teknik och användning under 
tillståndstiden, också det inom ramen för tillståndsvillkoren. 

2. Frekvensområdet förenas med krav på användning av frekvensdelning 
som duplexmetod (FDD).  

3. Ändrade eller nya tillståndsvillkor kan komma att meddelas under 
giltighetstiden till följd av Sveriges förpliktelser som medlem i 
Europeiska Unionen eller till följd av andra bindande internationell 
överenskommelser. 

4. På gränsen mellan Sverige och ett grannland, ska såvida inte ett 
koordineringsavtal som avviker från detta har träffats med berört 
grannland, på baslinjen1

5. Eftersom ett troligt användningsområde för detta frekvensområde är 
punkt-till-punkt radiolänk måste problem med användningen av olika 
duplexarrangemang i samma sändarmast (s.k. ”Hi-Low clash”) 
undvikas. Den som har den första installationen, i en samlokaliserad 
antennplats i 10,5 GHz bandet, avgör vilken riktning antennplatsen 
ska ha (hög eller låg). Övriga tillståndsinnehavare måste rätta sig efter 
detta. 

 effekttätheten inte överstiga 
 -122,5 dBW/1 MHz/m2, mätt på 10 meters höjd. 
Frekvensanvändning som resulterar i en högre effekttäthet på gränsen 
till ett grannland måste koordineras av PTS. För frekvensanvändning 
som kräver koordinering med ett grannland, får frekvenserna inte 
användas förrän PTS har bekräftat att koordinering har genomförts 
med ett positivt resultat. 

6. Maximal utstrålad effekt 

                                                 
1 Baslinjen räknas som lågvattenlinjen utmed grannlandets kust 



Den maximalt utstrålade effekten en sändare får sända med (EIRP) 
ges av tabell 2 och figur 1. 

Användning vid blockens nedre och övre frekvensgräns ska uppfylla 
spektrummasken enligt tabell 23

                                                 
2 Detta medför att det inom de första 1,5 MHz och de sista 1,5 MHz av de tilldelade frekvensblocken 
finns ytterligare restriktioner på den utstrålade effekten. 

.  Figur 1 illustrerar maximal utstrålad 
effekt vid och utanför frekvensblocksgräns. Figur 2 visar en 
schematisk bild av tillståndsvillkoren för Hallands och Gotlands län. 

 
3 Baserad på ETSI EN 302 217-2-2 för 28 MHz kanalbredd, unified mask, spektrum efficiency klass 5A. 

Avstånd till 
blockkant (∆f) 

Maximal utstrålad 
(EIRP) dBW/1 MHz 

Information 

-14 MHz till - 1,5 MHz 27 dBW/1MHz (Inom eget block) 

 

Avstånd till 
blockkant (∆f) 

Maximalt utstrålad 
(EIRP) dBW/100kHz 

Information 

-1,5 MHz till +1 MHz ( )
5,2

5,11017 +∆×
−

f
 

∆f= -1,5 MHz2

+1 MHz till +3 MHz 

 till +1 
MHz 

( )
2

1227 −∆×
−

f
 

∆f= +1 MHz till +3 MHz 

+3 MHz till +6 MHz ( )
3

3315 −∆×
−−

f
 

∆f= +3 MHz till +6 MHz 

+6 MHz till +26 MHz ( )
20

61018 −∆×
−−

f
 

∆f= +6 MHz till +26 
MHz 

+26 MHz till +40 MHz ( )
14

261028 −∆×
−−

f
 

∆f= +26 MHz till +40 
MHz 

+40 MHz till +56 MHz −38  



 

 

Tabell 2. Maximal utstrålad effekt för en sändare 

 

Figur 1. Illustration av maximal utstrålad effekt vid och utanför 
frekvensblocksgräns 

 

 

∆f MHz 



 

Figur 2. Schematisk bild av tillståndsvillkoren för Hallands och Gotlands län 

 

7. Tillståndshavaren får vid Onsala rymdobservatorium (longitud: 
11°55’’45’’, latitud: 57°23’45’’, höjd över havsnivå: 20 meter) inte 
överskrida gränsvärdet för effekttäthet - 193 dBW/Hz/m2  i 
frekvensutrymmet 10 600–10 644 MHz. 

 
Tillståndshavaren får avvika från gränsvärdet under förutsättning att 
Onsala rymdobservatorium godkänner avvikelsen. 
 

8. Tillståndshavaren har prioritet på de tilldelade frekvenserna men 
annans användning av radioutrustning med dynamisk spektrumaccess 
kan förekomma. 
 

9.  Avvikelser från de tekniska kraven i punkten 6 är tillåtna under 
förutsättning att berörda tillståndshavare kommer överens sinsemellan. 

 

 

 

 

 

 



 Tekniska villkor för tillstånd 2 

Tillståndet förenas med villkor enligt följande: 

1. Tillståndet är tjänsteneutralt och med vissa begränsningar 
teknikneutralt. Det innebär att tillståndshavaren själv väljer teknik och 
användningsområde inom ramen för tillståndsvillkoren. 
Tillståndshavaren kan även byta teknik och användning under 
tillståndstiden, också det inom ramen för tillståndsvillkoren. 

2. Frekvensområdet förenas med krav på användning av frekvensdelning 
som duplexmetod (FDD).  

3. Ändrade eller nya tillståndsvillkor kan komma att meddelas under 
giltighetstiden till följd av Sveriges förpliktelser som medlem i 
Europeiska Unionen eller till följd av andra bindande internationell 
överenskommelser. 

4. På gränsen mellan Sverige och ett grannland, ska såvida inte ett 
koordineringsavtal som avviker från detta har träffats med berört 
grannland, på baslinjen4

5. Eftersom ett troligt användningsområde för detta frekvensområde är 
punkt-till-punkt radiolänk måste problem med användningen av olika 
duplexarrangemang i samma sändarmast (s.k. ”Hi-Low clash”) 
undvikas. Den som har den första installationen, i en samlokaliserad 
antennplats i 10,5 GHz bandet, avgör vilken riktning antennplatsen 
ska ha (hög eller låg). Övriga tillståndsinnehavare måste rätta sig efter 
detta.  

 effekttätheten inte överstiga 
 -122,5 dBW/1 MHz/m2, mätt på 10 meters höjd. 
Frekvensanvändning som resulterar i en högre effekttäthet på gränsen 
till ett grannland måste koordineras av PTS. För frekvensanvändning 
som kräver koordinering med ett grannland, får frekvenserna inte 
användas förrän PTS har bekräftat att koordinering har genomförts 
med ett positivt resultat. 

6. Maximal utstrålad effekt inom frekvensutrymmet 10239,5 
MHz−10264,5 MHz och 10589,5 MHz−10600 MHz: 27 dBW/1MHz  
(EIRP).  

7. Tekniska villkor i frekvensområdet 10600–10616 MHz  
                                                 
4 Baslinjen räknas som lågvattenlinjen utmed grannlandets kust 



Observera att i frekvensutrymmet 10614,5 MHz−10616 MHz ska även 
kravet på maximalt utstrålad effekt enligt tillståndsvillkor 8 vara 
uppfyllt. 
 
Vid World Radiocommunication Conference år 2007 (WRC-07), 
Resolution 751, beslutades att införa vissa begränsningar för punkt-till-
punkt och punkt-till-multipunkt system i frekvensbandet 10600–10680 
MHz. 

a. Sändare som används för punkt-till-punktanslutning ska ha 
maximal höjdvinkel över horisontalplanet av 20° och maximal 
sändareffekt på antennutgången av -15 dBW.  

För punkt-till-punktsystem som använder automatisk 
sändareffektsreglering (ATPC), får den maximala sändareffekten på 
antennutgången ökas med ett värde motsvarande det reglerområde 
som den automatiska sändareffekten har, dock upp till en maximal 
sändareffekt -3 dBW. 

b. För basstationer som används för punkt-till-multipunktanslutning 
för fast yttäckande radioaccess gäller: 

• Maximal sändareffekt på antennutgången: -7 dBW 

• Maximal ekvivalent isotropisk utstrålad effekt (EIRP) i 
riktning över 20° och under 45° över horisontalplanet: -6 
dBW  

• Maximal ekvivalent isotropisk utstrålad effekt (EIRP) i 
riktning över 45° och under 90° över horisontalplanet: -11 
dBW 

• Maximal ekvivalent isotropisk utstrålad effekt (EIRP) i 
riktning av 90° över horisontalplanet: -13 dBW 

          Och för fasta terminaler i ett punkt-till-multipunkt system: 

• Maximal höjdvinkel över horisontalplanet: 20°  

• Maximal sändareffekt på antennutgången: -8 dBW 



• Om automatisk sändareffektsreglering (ATPC) används, får 
den maximala sändareffekten på antennutgången ökas med 
ett värde motsvarande det reglerområde som den 
automatiska sändareffekten har, dock maximalt upp till 3 
dBW. 

c. För mobila sändare maximal sändareffekt på antennutgången: 17 
dBW. 
 

8. Maximal utstrålad effekt vid och utanför frekvensblocksgräns. 

Den maximalt utstrålade effekten en sändare får sända med (EIRP) 
ges av tabell 3 och figur 3. 

De tekniska villkoren för frekvensanvändningen vid blockens nedre 
och övre frekvensgräns ska uppfylla spektrummasken enligt tabell 35

                                                 
5 Baserad på ETSI EN 302 217-2-2 för 28 MHz kanalbredd, unified mask, spektrum efficiency klass 5A. 

. 
Figur 3 illustrerar maximal utstrålad effekt vid och utanför 
frekvensblocksgräns. 

6 Detta medför att det inom de första 1,5 MHz och de sista 1,5 MHz av de tilldelade frekvensblocken 
finns ytterligare restriktioner på den utstrålade effekten. 
 

Avstånd till 
blockkant (∆f) 

Maximalt utstrålad 
(EIRP) dBW/100kHz 

Information 

-1,5 MHz till +1 MHz ( )
5,2

5,11017 +∆×
−

f
 

∆f= -1,5 MHz6

+1 MHz till +3 MHz 

 till +1 
MHz 

( )
2

1227 −∆×
−

f
 

∆f= +1 MHz till +3 MHz 

+3 MHz till +6 MHz ( )
3

3315 −∆×
−−

f
 

∆f= +3 MHz till +6 MHz 

+6 MHz till +26 MHz ( )
20

61018 −∆×
−−

f
 

∆f= +6 MHz till +26 
MHz 



 

Tabell 3: Maximal utstrålad effekt för en sändare 

 

Figur 3. Illustration av maximal utstrålad effekt vid och utanför 
frekvensblocksgräns 

 

9. Tillståndshavaren får vid Onsala rymdobservatorium (longitud: 
11°55’’45’’, latitud: 57°23’45’’, höjd över havsnivå: 20 meter) inte 

+26 MHz till +40 MHz ( )
14

261028 −∆×
−−

f
 

∆f= +26 MHz till +40 
MHz 

+40 MHz till +56 MHz −38  

∆f MHz 



överskrida gränsvärdet för effekttäthet - 193 dBW/m2/Hz i 
frekvensutrymmet 10 600–10 644 MHz. 

 
Tillståndshavaren får avvika från gränsvärdet under förutsättning att 
Onsala rymdobservatorium godkänner avvikelsen. 
 

10. Tillståndshavaren har prioritet på de tilldelade frekvenserna men 
annans användning av radioutrustning med dynamisk spektrumaccess 
kan förekomma. 
 

11.  Avvikelser från de tekniska kraven i punkt 6 och 8 är tillåtna under 
förutsättning att berörda tillståndshavare kommer överens sinsemellan. 
 
 
 

Tekniska villkor för tillstånd 3 

Tillståndet förenas med villkor enligt följande: 

1. Tillståndet är tjänsteneutralt och med vissa begränsningar 
teknikneutralt. Det innebär att tillståndshavaren själv väljer teknik och 
användningsområde inom ramen för tillståndsvillkoren. 
Tillståndshavaren kan även byta teknik och användning under 
tillståndstiden, också det inom ramen för tillståndsvillkoren. 

2. Frekvensområdet förenas med krav på användning av frekvensdelning 
som duplexmetod (FDD).  

3. Ändrade eller nya tillståndsvillkor kan komma att meddelas under 
giltighetstiden till följd av Sveriges förpliktelser som medlem i 
Europeiska Unionen eller till följd av andra bindande internationell 
överenskommelser. 

4. På gränsen mellan Sverige och ett grannland, ska såvida inte ett 
koordineringsavtal som avviker från detta har träffats med berört 
grannland, på baslinjen7

                                                 
7 Baslinjen räknas som lågvattenlinjen utmed grannlandets kust 

 effekttätheten inte överstiga 
 -122,5 dBW/1 MHz/m2, mätt på 10 meters höjd. 
Frekvensanvändning som resulterar i en högre effekttäthet på gränsen 
till ett grannland måste koordineras av PTS. För frekvensanvändning 
som kräver koordinering med ett grannland, får frekvenserna inte 



användas förrän PTS har bekräftat att koordinering har genomförts 
med ett positivt resultat. 

5. Eftersom ett troligt användningsområde för detta frekvensområde är 
punkt-till-punkt radiolänk måste problem med användningen av olika 
duplexarrangemang i samma sändarmast (s.k. ”Hi-Low clash”) 
undvikas. Den som har den första installationen, i en samlokaliserad 
antennplats i 10,5 GHz bandet, avgör vilken riktning antennplatsen 
ska ha (hög eller låg). Övriga tillståndsinnehavare måste rätta sig efter 
detta.  

6. Maximal utstrålad effekt inom frekvensutrymmet 10267,5 
MHz−10292,5 MHz : 27 dBW/1MHz  (EIRP).  

7. Tekniska villkor i frekvensområdet 10616–10644 MHz  

Observera att i frekvensutrymmet 10616 MHz−10617,5 MHz och 
10642,5 MHz−10644 MHz ska även kravet på maximalt utstrålad 
effekt enligt tillståndsvillkor 8 vara uppfyllt. 
 
Vid World Radiocommunication Conference år 2007 (WRC-07), 
Resolution 751, beslutades att införa vissa begränsningar för punkt-till-
punkt och punkt-till-multipunkt system i frekvensbandet 10600–10680 
MHz. 

d. Sändare som används för punkt-till-punktanslutning ska ha 
maximal höjdvinkel över horisontalplanet av 20° och maximal 
sändareffekt på antennutgången av -15 dBW.  

För punkt-till-punktsystem som använder automatisk 
sändareffektsreglering (ATPC), får den maximala sändareffekten på 
antennutgången ökas med ett värde motsvarande det reglerområde 
som den automatiska sändareffekten har, dock upp till en maximal 
sändareffekt -3 dBW. 

e. För basstationer som används för punkt-till-multipunktanslutning 
för fast yttäckande radioaccess gäller: 

• Maximal sändareffekt på antennutgången: -7 dBW 



• Maximal ekvivalent isotropisk utstrålad effekt (EIRP) i 
riktning över 20° och under 45° över horisontalplanet: -6 
dBW  

• Maximal ekvivalent isotropisk utstrålad effekt (EIRP) i 
riktning över 45° och under 90° över horisontalplanet: -11 
dBW 

• Maximal ekvivalent isotropisk utstrålad effekt (EIRP) i 
riktning av 90° över horisontalplanet: -13 dBW 

          Och för fasta terminaler i ett punkt-till-multipunkt system: 

• Maximal höjdvinkel över horisontalplanet: 20°  

• Maximal sändareffekt på antennutgången: -8 dBW 

• Om automatisk sändareffektsreglering (ATPC) används, får 
den maximala sändareffekten på antennutgången ökas med 
ett värde motsvarande det reglerområde som den 
automatiska sändareffekten har, dock maximalt upp till 3 
dBW. 

f. För mobila sändare maximal sändareffekt på antennutgången: 17 
dBW. 
 

8. Maximal utstrålad effekt vid och utanför frekvensblocksgräns 

Den maximalt utstrålade effekten en sändare får sända med (EIRP) 
ges av tabell 4 och figur 4. 

De tekniska villkoren för frekvensanvändningen vid blockens nedre 
och övre frekvensgräns och mot befintliga tillstånd ska uppfylla 
spektrummasken enligt tabell 48

 

. Figur 4 illustrerar maximal utstrålad 
effekt vid och utanför frekvensblocksgräns. 

                                                 
8 Baserad på ETSI EN 302 217-2-2 för 28 MHz kanalbredd, unified mask, spektrum efficiency klass 5A. 



 

Tabell 4: Maximal utstrålad effekt för en sändare 

                                                 
9 Detta medför att det inom de första 1,5 MHz och de sista 1,5 MHz av de tilldelade frekvensblocken 
finns ytterligare restriktioner på den utstrålade effekten. 
 

Avstånd till 
blockkant (∆f) 

Maximalt utstrålad 
(EIRP) dBW/100kHz 

Information 

-1,5 MHz till +1 MHz ( )
5,2

5,11017 +∆×
−

f
 

∆f= -1,5 MHz9

+1 MHz till +3 MHz 

 till +1 
MHz 

( )
2

1227 −∆×
−

f
 

∆f= +1 MHz till +3 MHz 

+3 MHz till +6 MHz ( )
3

3315 −∆×
−−

f
 

∆f= +3 MHz till +6 MHz 

+6 MHz till +26 MHz ( )
20

61018 −∆×
−−

f
 

∆f= +6 MHz till +26 
MHz 

+26 MHz till +40 MHz ( )
14

261028 −∆×
−−

f
 

∆f= +26 MHz till +40 
MHz 

+40 MHz till +56 MHz −38  



 

 

Figur 4. Illustration av maximal utstrålad effekt vid och utanför 
frekvensblocksgräns 

 

9. Tillståndshavaren får vid Onsala rymdobservatorium (longitud: 
11°55’’45’’, latitud: 57°23’45’’, höjd över havsnivå: 20 meter) inte 
överskrida gränsvärdet för effekttäthet - 193 dBW/Hz/m2 i 
frekvensutrymmet 10 600–10 644 MHz. 

 
Tillståndshavaren får avvika från gränsvärdet under förutsättning att 
Onsala rymdobservatorium godkänner avvikelsen. 
 

∆f MHz 



10. Tillståndshavaren har prioritet på de tilldelade frekvenserna men 
annans användning av radioutrustning med dynamisk spektrumaccess 
kan förekomma. 
 

11.  Avvikelser från de tekniska kraven i punkten 6 och 8 är tillåtna under 
förutsättning att berörda tillståndshavare kommer överens sinsemellan. 
 

 
Tillståndstid 

Tillstånden och tillståndsvillkoren gäller till och med den 31 december 2035.  

 

Information 

En tillståndshavare kan komma överens med frekvensgrannen/ grannarna om 
att få överskrida effektmasken, i enlighet med tillståndsvillkor 8 för tillstånd 1 
och 11 för tillstånd 2 och 3, vid högre frekvensgräns (tillstånd 1 och 2) eller 
lägre frekvensgräns (tillstånd 2 och 3). Observera att man i dessa fall 
fortfarande måste uppfylla masken given i tillståndsvillkoren vid den övre och 
nedre gränsen av frekvensbandet.  

Man bör notera att om man vill använda en radiosändare med 56 MHz 
kanalbandbredd och därför köper två tillstånd, exempelvis tillstånd 1 och 2 
eller tillstånd 2 och 3, kommer man troligen inte att kunna använda 
standardutrustning för 56 MHz kanalbandbredd och sända på maximal 
uteffekt. Under de föreslagna tillståndsvillkoren kan man i dessa fall antingen 
sänka uteffekten så att den ryms under masken eller implementera extra 
filtrering i sändaren.  

Mellan tillståndshavarna 1, 2, 3 och befintliga tillståndshavare i Hallands och 
Gotlands län kommer samexistens och koordinering inte regleras av PTS, 
varför tillståndshavarna bör komma överens sinsemellan om åtgärder för att 
skydda mot störningar vid länsgräns och frekvensgräns. 

I det fall att det blir tre tillståndshavare i bandet så kan det innebära kraftiga 
inskränkningar i möjligheten att använda tillstånden fullt ut. Vid ett sådant 
utfall rekommenderar PTS att tillståndshavarna så långt som möjligt 
koordinerar sin utbyggnad och användning i bandet sinsemellan.   

 



Notera att punkt 5 i tillståndsvillkoren, gör att användare på samma mastplats 
kommer att behöva samordna sändriktningen i respektive delfrekvensband. 
Detta kan medföra att tillståndshavare som använder frekvensutrymmet för 
BWA och har utrustning med fast duplexriktning kan bli utestängd från att 
sända från vissa mastplatser. I dessa fall kan dock en möjlighet finnas att de 
andra tillståndshavarna på mastplatsen går med på att byta sändriktning i 
respektive delfrekvensband.  

 

 

 

 


