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Synpunkter gällande planerat auktionsförfarande för tilldelning av tillstånd i 
900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden 
 

Beredningsgruppen för bredband inom Regionsamverkan Sydsverige (fortsättningsvis benämnt RSS) 

lämnar följande tjänstemannasynpunkter inom Promemoria 21-10605; kapitel 7 Krav på täckning och 

utbyggnad.  

Det är positivt att koppla villkor om utbyggnads- och täckningskrav i tillstånd för 900 MHz-bandet och 

att det utgår från mobilitetsmål för transporter längs vägar och järnvägar i syfte att förbättra dagens 

mobila yttäckning.  

Vi förstår och delar ambitionen att även koppla till behov i andra geografier ex. besöksnäring, jord- 

och skogsbruk m.m. Vi ser dock att det i dagsläget saknas en målbild för dessa områden varför denna 

behöver förtydligas. Det arbetet bör med fördel göras i samråd med regionalt utvecklingsansvariga 

och hållbar regional utveckling. Det bör exempelvis även samordnas med ”Uppdrag att genomföra en 

översyn av det undre luftrummet” (I2021/02335, I2019/01527 (delvis)).  

Täckningsbrister ska identifieras i samråd med regionalt utvecklingsansvariga dvs regionerna. Inte 

bör som anges i nuvarande skrivning.  

Täckningskravsblockets storlek anser vi gärna får utökas från 2 x 10 MHz i syfte att tillgodose en 

sömlös applikationstäckning. Vi förstår möjligheten att nyttja andra spektrum i syfte att uppnå 

förväntad funktion och i förekommande områden bättre funktion men ser likväl att en 

grundläggande utökning kan vara av intresse.  

RSS  ser ett behov av ytterligare samråd mellan Post- och Telestyrelsen, operatörer inom transporter 

samt regionalt utvecklingsansvariga kring behov av samordning av täckningskravet och 

operatörernas val av teknik för person- och godstransporter.  

Då vi tolkar täckningskravet som om det avser de brister som idag (senast 2023) konstateras ser vi 

med fördel kompletterande villkor i syfte att uppnå en sömlös applikationstäckning. Kompletterande 

villkor ser vi kan vara roaming inom områden vilka omfattas av täckningskravet, krav på 

funktion/teknik för operatörer i transportsystemet, etc.   

RSS  förordar en aktiv användning av befintlig infrastruktur särskilt i områden vilka omfattas av 

täckningskravet. Nyttjande av befintlig infrastruktur bör alltid utvärderas och bedömas om det är 

tekniskt och kommersiellt genomförbart. Vi ser med fördel att investeringar inte används för 

parallelletablering av infrastruktur. Med befintlig infrastruktur omfattas mer än mobiloperatörers- 

och nätägares infrastruktur och att hänsyn kan tas till ev. uppdateringar av Cost Reduction Directive 

vilket kan vara infört till 2025.  
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