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Sammanfattning 

Syftet med denna förstudierapport är att föreslå lämplig framtida användning 
för 450 MHz-bandet (450 – 470 MHz). PTS beslutade i april år 2014 om en 
långsiktig spektrumstrategi, och nu påbörjas arbetet med att implementera 
strategin. Denna förstudie baserar sig på spektrumstrategin och utgår från den 
metod som beskrivs där, det vill säga att samhällsekonomisk analys ska vara 
vägledande för hur frekvensutrymmet ska användas. I denna förstudie ingår att 
rekommendera vilken frekvensmängd som är lämplig vid en eventuell 
nytilldelning. Det ingår inte att ta fram tillståndsvillkor, detaljer kring 
tilldelningsform, tillståndstid etc. Det är istället delar i PTS fortsatta arbete med 
bandet. 

I dagsläget finns det tre olika användningsområden i 450 MHz-bandet. Net1 
förfogar över ett blocktillstånd (2x5 MHz) som gäller till och med den 4 mars 
2020 och har ett väl utbyggt nät i bandet som tillhandahåller mobila 
bredbands- och telefonitjänster till slutkunder. Till följd av en lagändring år 
2010 får blocktillstånd inte förlängas när tillståndstiden är slut. Utöver 
blocktillståndet disponeras 450 MHz-bandet också för Private Mobile Radio 
(PMR) samt maritim ombordkommunikation. Hela 450 MHz-bandet har inom 
Internationella teleunionen (ITU) pekats ut för framtida mobiltelefoni- och 
bredbandstjänster (IMT) och bandet erbjuder utomordentliga möjligheter när 
det gäller god vågutbredning och glesbygdstäckning. Detta sammantaget gör 
att det finns ett behov av att det i ett så tidigt skede som möjligt blir klargjort 
hur PTS avser hantera 450 MHz-bandet. 

Inledningsvis kartläggs de förutsättningar som är nödvändiga för analysen. 
Detta har bland annat gjorts genom att inhämta synpunkter och information 
från externa intressenter. Utifrån konsultationen kan PTS dra slutsatsen att det 
som efterfrågas år 2020, utöver befintlig PMR och maritim användning i 
bandet, är frekvenser för mobilt bredband och då särskilt frekvenser för att till 
en relativt lägre kostnad kunna åstadkomma glesbygdstäckning. PTS 
konstaterar också att det i dagsläget inte finns politiska mål som skulle 
motivera en särskild hantering av frekvensutrymmet. PTS bedömer att 
efterfrågan och marknadsmekanismer ska vara styrande vid tilldelningen, och 
att bandet ska tilldelas med så få begränsande villkor som möjligt med 
avseende på teknik eller tjänst. Härigenom utesluter PTS inte någon 
användning som kan inrymmas i den valda tilldelningsmetoden. Det enda 
alternativ PTS efter analys utesluter är företräde till frekvensutrymme i bandet i 
form av dedicerat spektrum till särskild användning eller särskild aktör. 

PTS bedömning är att frekvensutrymmet i 450 MHz-bandet bäst tilldelas som 
blocktillstånd genom ett urvalsförfarande. Lämplig tidpunkt för nytilldelning 
bör skapa rimlig framförhållning för den befintliga tillståndshavaren, 
marknadens aktörer och för PTS att förbereda en tilldelningsprocess. 
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PTS bedömer att lämpligt frekvensutrymme för nytilldelning är detsamma som 
det nuvarande blocktillståndet. Det är också i enlighet med gällande 
standardisering för LTE. Det innebär att frekvensutrymmet för det befintliga 
blocktillståndet på 2x5 MHz nytilldelas. Detta innebär också att PMR-
användningen och den maritima användningen för ombordkommunikation 
även fortsatt kan använda frekvensutrymme i 450 MHz-bandet.  



Förstudierapport 450 – 470 MHz 

 

  

Post- och telestyrelsen 6 
 

1 Bakgrund och syfte 

Förstudien syftar till att i ett så tidigt skede som möjligt informera marknaden, 
såväl befintliga som framtida tillståndshavare, om PTS planer för 
frekvensutrymmet 450 – 470 MHz. I denna förstudie ingår att rekommendera 
vilken frekvensmängd som är lämplig vid en eventuell nytilldelning, föreslå 
lämplig framtida användning samt rekommendera en tilldelningsform. Det 
ingår inte att ta fram tillståndsvillkor, tillståndstid, detaljer kring 
tilldelningsform etc. Det är istället delar i PTS fortsatta arbete med bandet. 

450 MHz-bandet erbjuder utomordentliga möjligheter när det gäller god 
vågutbredning och glesbygdstäckning. Hela 450 MHz-bandet (450 – 470 MHz) 
har inom Internationella teleunionen (ITU) pekats ut för framtida 
mobiltelefoni- och bredbandstjänster (IMT). 

Net1 förfogar idag över ett blocktillstånd och har ett väl utbyggt nät i bandet 
som tillhandahåller mobila bredbands- och telefonitjänster till slutkunder. 
Tillståndsvillkoren gäller till och med den 4 mars 2020. Till följd av en 
lagändring år 2010 får blocktillstånd inte förlängas när tillståndstiden är slut. 

450 MHz-bandet disponeras också för Private Mobile Radio (PMR). Post- och 
telestyrelsen (PTS) har i praktiken redan förberett för en utfasning av den 
befintliga PMR-användningen i bandet. Befintliga tillstånd har förlängts till 
utgången av år 2015 och i samband med förlängningen har PTS informerat 
tillståndshavarna om att någon förlängning av tillstånden inte kan påräknas. 
Det finns också mindre frekvensområden i bandet som är globalt 
harmoniserade för maritim radio. 

Bedömningen som PTS efter avslutad analys gör baserar sig på idag tillgänglig 
information och den information och de synpunkter som intressenter har 
lämnat till PTS avseende bandet. Såväl standardisering som efterfrågan för 
LTE är exempel på faktorer som PTS har bedömt som osäkra men som har 
stor betydelse för de bedömningar som PTS gör. PTS kommer i samband med 
kommande tilldelningsförfarande välkomna ytterligare synpunkter ifrån 
intressenter avseende den framtida användningen i och tilldelningen av 450 
MHz-bandet. 

Det är viktigt att notera att de bedömningar som PTS gör i denna förstudie är 
baserade på antaganden som gäller för 450 MHz-bandet. PTS kan komma att 
göra andra avvägningar vid tilldelning av andra frekvensband och 
användningar. 
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2 Förutsättningar 

Här beskrivs de olika förutsättningar som är nödvändiga att ta hänsyn till i 
analysen av lämplig framtida användning, rekommenderad tilldelningsform 
samt frekvensmängd för 450 MHz-bandet. Kapitlet inleds med en kartläggning 
av den nuvarande användningen i Sverige och i andra länder. I kapitlet 
redogörs också för marknadens intresse för bandet, gällande standardisering, 
450 MHz-bandets täckningsegenskaper, legala förutsättningar för tilldelning 
och de politiska mål som finns för området. Slutligen redogörs för PTS 
spektrumstrategi, vars principer styr analysen i förstudien.  

2.1 Användning idag 

I dagsläget finns det tre olika användningsområden i 450 MHz-bandet i 
Sverige; användning för mobilt bredband, PMR och maritim användning.  

2.1.1 Mobilt bredband 

År 2005 erhöll bolaget Nordisk Mobiltelefoni AB (NMAB), genom en auktion, 
ett tillstånd för utbyggnad av tredje generationens mobiltelefoninät i 450 MHz-
bandet. Nätet togs i drift i samband med att TeliaSonera AB upphörde med 
trafik i NMT 450 år 2007. 

År 2009 övertogs NMAB av bolaget AINMT Sverige AB (AINMT), som idag 
driver verksamheten under varumärket Net1. Bolaget har ca 80 000 kunder i 
Skandinavien och täcker ungefär 92 procent av Sveriges yta. Kapaciteten i nätet 
används för nationella mobil- och bredbandstjänster. År 2010 tilldelades 
bolaget ytterligare frekvensutrymme för nätet. I dagsläget har AINMT tillstånd 
för totalt 2x5 MHz. AINMT:s tillstånd i 450 MHz-bandet gäller till och med 
den 4 mars 2020. Frekvensutrymmet omfattar banden 462,5 – 467,5/452,5 – 
457,5 MHz, se figur nedan.  

Med hjälp av frekvensutrymmet i 450 MHz-bandet erbjuder Net1 mobilt 
bredband, IP-telefoni och M2M1-lösningar till både privatpersoner och företag. 
Frekvensbandets fysikaliska egenskaper gör det möjligt att erbjuda mobilt 
bredband i områden där det vanligtvis saknas täckning och för vissa kunder är 
Net1 enda alternativet. I oktober år 2013 var Net1 enda bredbandsalternativet 
för knappt 6 600 hushåll och arbetsställen. Blåljusmyndigheter, 
Försvarsmakten, Transportstyrelsen, Vattenfall och Sveaskog är exempel på 
aktörer som använder sig av Net1:s tjänster.2 Tillståndet för 450 MHz-bandet 
är förenat med ett krav på 80 procents yttäckning i varje län och 

                                                 
1 Machine to machine, det vill säga radiokommunikation eller radiostyrning mellan maskiner. 
2 Net1:s hemsida www.net1.se 
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tillhandahållande av mobil telefonitjänst i täckningsområdet. PTS genomförde 
år 2011 en tillsyn över hur Net1 lever upp till tillståndsvillkoren och fann då att 
de uppfyller både kravet på yttäckning och mobil telefonitjänst.  

Net1:s nuvarande användning bygger på CDMA32000-teknik, vilket är en 3G-
standard. Utvecklingen av LTE4-teknik har hittills inte varit prioriterat i 
450 MHz-bandet, en situation som enligt de aktörer PTS varit i kontakt med 
under konsultationen kan vara under förändring. 

 

 

 

Figur 1 Nuvarande användning av 450 MHz-bandet. 

 

2.1.2 Private Mobile Radio (PMR) 

Utöver Net1:s användning disponeras frekvensutrymmet 450 – 470 MHz för 
smalbandiga mobila tillämpningar i form av PMR. PMR används av företag 
och organisationer för radiobaserade kommunikationslösningar i egen 
verksamhet, till exempel genom handburna terminaler och lokala nät. 
Kommunikationslösningarna kan även utgöra mer omfattande radionät som 
täcker större trafikområden. Bland de PMR-användare som har flest antal 
sändare i sina tillstånd återfinns bl.a. Sveriges Radio, Svenska kraftnät, SAS, 
Ticab, och Swedavia.  

                                                 
3 Code Divison Multiple Access 
4 Long Term Evolution som är steget efter 3G i utvecklingen av mobil radiokommunikation. 



Förstudierapport 450 – 470 MHz 

 

  

Post- och telestyrelsen 9 
 

Frekvensutrymmet innehåller också ett stort antal koordineringar avseende 
grannländers tillståndsgivning för radiosändare nära svensk landsgräns. Totalt 
rör det sig om ca 1 600 koordineringar från grannländer i bandet. 

I PTS frekvensdatabas finns 290 tillstånd i 450 MHz-bandet. Tillstånden 
omfattar 1 600 frekvenser, 1 100 fasta sändare och 11 000 mobila sändare, se 
figur nedan. Majoriteten av tillstånden har tillståndstider som löper till och med 
den 31 december 2015, men det finns även enstaka tillstånd med tillståndstider 
till och med den 31 december 2018. 

 

 

Figur 2 Geografisk placering av de befintliga PMR-tillståndens sändare. Kartan visar även 
utlandskoordinerade sändare. 

2.1.3 Maritim användning 

Utöver ovan nämnda tillämpningar används frekvenserna 457,500 – 
457,600 MHz samt 467,500 – 467,600 MHz för maritim 
ombordkommunikation på fartyg.5 Användningsområdet är till exempel 

                                                 
5 I enlighet med Internationella Teleunionens radioreglemente (ITU-R) 
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vakthållning, säkerhet som ankarvakt, rökdykare och landgångsvakt. Det finns 
229 tilldelade tillstånd i frekvensbandet.  

I princip har alla fartyg i hela världen utrustning för ombordkommunikation 
som verkar i bandet. För fartyg från andra länder, som besöker Sverige, är 
frekvenserna även undantagna från tillståndsplikt. Det finns inte någon plan på 
allokering av nytt spektrum för ombordkommunikation, men frågan diskuteras 
inom ramen för agendapunkt 1.15 inför Världsradiokonferensen 2015 
(WRC 2015). Frekvenserna kommer sannolikt användas för maritim 
kommunikation under överskådlig tid. 

2.2 Användning i andra länder 

Den internationella användningen av 450 MHz-bandet uppvisar vissa 
skillnader mot rådande situation i Sverige. Utöver att studera nuvarande 
användning och eventuellt förestående förändringar hos våra närmsta 
grannländer redogörs här därför kort för den översyn som pågår i 
Storbritannien och den tilldelning av 450 MHz-bandet som skett i Brasilien. 
Brasilien är det första landet i världen som tilldelat frekvenser för LTE-teknik i 
450 MHz-bandet. 

I Danmark används 450 MHz-bandet, liksom i Sverige, för mobilt bredband 
med CDMA2000-teknik. Frekvensbandet 463,000 – 467,5125/453,000 – 
457,5125 MHz har tilldelats med teknik- och tjänsteneutrala tillståndsvillkor till 
två olika tillståndshavare; Nordisk Mobiltelefon International AB och AINMT. 
AINMT driver ett nät, liksom i Sverige, under varumärket Net1. Nordisk 
Mobiltelefon International AB vann en auktion under år 2010 och tilldelades 
2x3,05 MHz varav 2x1,8 MHz delas med den andra tillståndshavaren. AINMT 
har tillstånd för den del som auktionerades ut år 2006, totalt 2x3,2625 MHz 
varav 2x1,8 MHz delas geografiskt. Båda tillstånden gäller fram till och med 
den 23 januari 2022 och kommer enligt uppgift till PTS inte att förlängas. I 
banden 450 – 453 MHz, 457,5 – 463 MHz, och 467,5 – 470 MHz tilldelas 
PMR med långa tillståndstider, det vill säga 10 år eller mer. 

Finland tilldelade 2x4,5 MHz genom en skönhetstävling och hade fram till år 
2013 en fungerande bredbandstjänst baserat på CDMA i 450 MHz-bandet. 
Operatören försattes i konkurs den 12 december 2013 varvid frekvenserna 
återlämnades.  

Enligt uppgifter till PTS är den långsiktiga användningen av 450 MHz-bandet i 
Finland under utredning. På grund av den omfattande PMR-användningen i 
bandet kan det vara svårt att utöka de 2x4,5 MHz som tilldelats för CDMA så 
att bandet går att använda för LTE. Den framtida användningen är beroende 
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av såväl vilka beslut som tas på europeisk nivå som nationella politiska beslut. 
För det fallet att bandet inte kommer att används för kommersiella nät eller 
Public Protection and Disaster Relief (PPDR)6 är den troliga användningen 
PMR. 

I Norge har ICE Norge AS (samma företag som Net1) tillstånd i bandet 462,5 
– 467,5/452,5 – 457,5 MHz. Tillståndet löper fram till och med den 31 
december 2019. I övrigt används 450 MHz-bandet framförallt till PMR. Enligt 
uppgift till PTS ser den norska regleringsmyndigheten inte några väsentliga 
förändringar av användningen i frekvensområdet 450 – 470 MHz. 

Storbritannien följer inte den europeiskt harmoniserade bandplanen. Någon 
förändring har inte ansetts motiverad på grund av de kostnader det skulle 
medföra för den befintliga användningen. Den potentiellt förändrade 
användning i andra europeiska länder och de störningar det kan innebära i 
kombination med potentialen för LTE-användning i bandet gör att man nu 
anser att en översyn av bandet är prioriterad.7 

Brasilien har utfärdat tillstånd till fyra operatörer för att etablera ett 450-nät 
för mobila bredbandstjänster i landet. Tillstånden tilldelades genom auktion 
tillsammans med 2,5 GHz-bandet. De fyra operatörerna är Vivo (Telefonica), 
Claro (America Movil), TIM (Telecom Italia) och Oi (delvis Portugal 
Telecom). Näten byggs med LTE-teknik, baserad på utrustning från Huawei. 
Den första kommersiella utbyggnaden förväntas ske under år 2014. Den 
brasilianska administrationen ANATEL valde att tilldela 450 MHz-bandet i 
block om 2x7 MHz med delbanden 451 – 458 MHz för upplänk och 461 – 468 
MHz för nedlänk. Varje operatör har koncession för ett visst geografiskt 
område. I övrigt är tillstånden icke-exklusiva, det vill säga att annan användning 
förekommer i banden. Det kan noteras att det inom banden 451 – 458/461 – 
468 MHz även förekommer annan kommunikation än mobiltelefonitjänster. 
Detta har lett till vissa begränsningar i operatörernas tillstånd. För att skydda 
kommunikationen vid flygplatser har skyddszoner om 10 km inrättats kring 
flygplatserna. Vidare finns krav på att operatörerna måste koordinera sin 
användning med eventuell maritim radioanvändning (ombordkommunikation), 
vilket kan vara aktuellt i närheten av hamnar. 
                                                 
6 Public Protection and Disaster Relief (PPDR) definieras i ITU-R Report M-2033 som:  
– Public protection (PP) radiocommunication: Radiocommunications used by responsible agencies and 
organizations dealing with maintenance of law and order, protection of life and property, and emergency 
situations.  
– Disaster relief (DR) radiocommunication: Radiocommunications used by agencies and organizations dealing 
with a serious disruption of the functioning of society, posing a significant, widespread threat to human 
life, health, property or the environment, whether caused by accident, nature or human activity, and 
whether developing suddenly or as a result of complex, long-term processes. 
7 Ofcom, Spectrum management strategy, oktober 2013. 
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Tillstånden har tilldelats för 15 år med möjlighet till 15 års förlängning. 
Samtliga kommuner ska ha täckning senast år 2015. Överföringshastigheter på 
motsvarande 1 Mbit/s i nedlänk och 256 kbit/s i upplänk ska kunna erbjudas 
senast år 2017. Tjänster för både tal och data ska erbjudas. 

Utbyggnaden av LTE 450 kan underlättas om 450 MHz-bandet redan används 
till mobilt bredband i form av CDMA. Det är ett förhållandevis stort antal 
länder i världen där detta är fallet, se figur nedan. 

 

Figur 3 Användning av CDMA i 450 MHz-bandet, mars 2011. 

Källa: CDMA Global Update March 2011 

 

2.3 Synpunkter från marknaden 

PTS har efterfrågat synpunkter från externa intressenter angående den framtida 
användningen av 450 MHz-bandet, skriftligen i en konsultation mellan 21 
oktober och 25 november 2013, samt vid ett möte den 18 november 2013. I 
konsultationen önskade PTS särskilt svar på följande frågor: 

• Vilka behov har ni av bandet? 
• Är ni intresserade av att använda bandet? 
• Vad avser ni att använda bandet till? 
• Vilket frekvensutrymme är ni intresserade av? 
• Hur stor frekvensmängd är ni intresserade av? 
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• Vilka alternativ ser ni till att använda 450 MHz-bandet? 
• Hur ser teknikutvecklingen och tillgången på utrustning för 450 MHz-

bandet ut i dag och framöver? 
• Vad är enligt er en lämplig tidpunkt för tilldelning av de frekvenser där 

tillståndstiden går ut år 2020? 

För att möjliggöra en dialog kring dessa frågor bjöd PTS också in till ett 
konsultationsmöte. Mötet ägde rum måndagen den 18 november 2013. 

PTS erhöll skriftliga konsultationssvar från Nordisk Mobiltelefoni AB, Sveriges 
Radio, Tele2 Sverige AB, Telenor Sverige AB, TeliaSonera AB och 
Transportstyrelsen. Konsultationssvaren har publicerats i sin helhet på PTS 
webbplats.8 

Net1 betonar att frekvenserna är den primära resurs som hela Net1:s 
verksamhet bygger på. Net1 framhåller att beslut om framtida investeringar 
underlättas om tillgången till spektrum går att säkerställa i god tid före 2020. 
Net1 är intresserade av hela 450 MHz-bandet. 

Nordisk Mobiltelefoni anmäler sitt intresse. Frekvensutrymme och 
användningsområde framgår inte av konsultationssvaret. 

Sveriges Radio framhåller ett behov av frekvenser enligt dagens tillstånd men 
säger också att en flytt till närliggande frekvensband kan vara ett alternativ. 

Tele2 önskar tillgång till hela 450 MHz-bandet och föreslår villkor om ett 
öppet nät (till exempel genom ett samägt nät eller att en nätägare får 
roamingintäkter från övriga operatörer). 

Telenor är intresserade av hela 450 MHz-bandet men anser att nuvarande 
frekvensmängd är i minsta laget. Telenor föreslår en samauktion med 
700 MHz-bandet. 

TeliaSonera hade vid tiden för konsultationen inte hunnit bilda sig en precis 
uppfattning om den framtida användningen i 450 MHz-bandet men framhåller 
att de är potentiellt intresserade av frekvensutrymme i bandet. 

Transportstyrelsen vill att PTS belyser alla konsekvenser som eventuella 
förändringar kan få för existerande tilldelningar men är inte negativa till att 
delningsstudier genomförs. 
                                                 
8 http://www.pts.se/sv/Bransch/Radio/Auktioner/450-MHz-bandet/Konsultationssvar---framtida-
anvandning-av-450-MHz-bandet/ 
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Under konsultationsmötet framkom också övriga synpunkter enligt följande.  

Flera aktörer önskar att PTS meddelar eventuella förändringar i 450 MHz-
bandet med god framförhållning.  

Representanter för den maritima användningen ställde krav på att den 
existerande användningen även fortsatt kan inrymmas i ett internationellt 
harmoniserat band som fungerar för ombordkommunikation. Önskemål 
framfördes också om att PTS beaktar kostnadsmässiga aspekter vid en 
eventuell flytt som innebär att annan utrustning krävs. 

Det framhölls under konsultationsmötet att LTE-teknik ligger långt fram i 
tiden varför eventuella behov inte har hunnit utkristallisera sig. Vidare 
diskuterades om det är möjligt att få ut mer än 2x5 MHz i bandet. 2x5 MHz är 
gällande LTE-standard och underlättar samanvändning med andra band. I 
praktiken är det emellertid inte möjligt att få ut fler 5 MHz-block vilket också 
är den frekvensmängd som används i Brasilien (även om mer tilldelats). 

Det lämnades också önskemål om att ett nytt tillstånd bör tilldelas senast 2 år 
innan det befintliga blocktillståndet går ut. Det fanns en stor förståelse för att 
befintlig tillståndshavare behöver besked i ett så tidigt skede som möjligt. En 
sen tilldelning skulle underlätta för en ny tillståndshavare genom att denna 
lättare kan värdera behovet av bandet. 

Försvarsmakten har inte lämnat något yttrande. Försvarsmakten har inte heller 
medverkat vid det konsultationsmöte som PTS arrangerat med marknadens 
intressenter. I sammanhanget kan det också vara värt att konstatera att NATO 
i samband med förberedelserna till WRC 15 inte har några engagemang i 
450 MHz-bandet, utöver rollen som intressent i PPDR. 

2.4 LTE-standardisering 

Att länder har gemensamma standarder för till exempel teknisk utrustning och 
apparater är viktigt som instrument för tillväxt och ekonomisk utveckling. De 
underliggande skälen till det växande behovet av standarder är ökande 
internationell handel, ambitionen att reducera handelshinder mellan länder, 
stärkande av konkurrenskraften i det egna landet och ökat behov av stöd för 
lagar och föreskrifter. Standardisering är frivillig till sin natur och utförs av 
intressenterna.  

LTE-standardisering av utrustning för 450 MHz-bandet pågår inom 3GPP9 
med anledning av frekvenstillstånden i Brasilien. 450 MHz-bandet är planerat 
                                                 
9 3rd Generation Partnership Project 
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att ingå i Release 12 som är färdig under år 2014. Av tekniska- och 
bandplansskäl har man valt att använda sig av 5 MHz breda kanaler inom 
bandet 462,5 – 467,5/452,5 – 457,5 MHz. Det motsvarar frekvensarrangemang 
D4 enligt ITU:s rekommenderade arrangemang. Tilldelningen i Brasilien 
motsvarar frekvensarrangemang D10, se figur nedan. 

M.1036-02

460 465 470450 455MHZ
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450

MS Tx

454.800 460 464.800

451.325 455.725 461.325 465.725

BS Tx
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Centre gap (5.6 MHz)

MS Tx

452.000 456.475 462.000 466.475

BS TxCentre gap (5.525 MHz)

MS Tx

452.500 457.475 462.500 467.475

BS Tx
Centre gap (5.025 MHz)

453.000 457.500 463.000 467.500

D1

D2

D3

D4
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D6

D7

D8
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MS Tx

455.250 459.975 465.250 469.975
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Centre gap (5.275 MHz)

MS Tx BS TxCentre gap (5.5 MHz)

MS Tx BS Tx

TDD

MS Tx BS TxTDD

450.000 457.500 462.500

450.000 470.000

450.000 455.000 465.000 470.000462.500457.500

470.000

Centre gap (5 MHz)

BS Tx

MS Tx BS Tx

451.000 458.000 468.000461.000

Centre gap (3 MHz)
D10

 

Figur 4 Alternativa bandplaner enligt ITU. 

 

Även om det på ITU-nivå har diskuterats och föreslagits 10 olika alternativa 
kanalplaner (ITU-R Rekommendation M.1036-4) finns det idag bara en 3GPP-
standard vilket är 452,5 – 457,5/462,5 – 467,5 MHz (FDD10). FDD är 

                                                 
10 FDD (Frequency Division Duplex) är en teknik där kommunikationen till respektive från basstationen 
sker i separata frekvenskanaler. 
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nuvarande standard även om en TDD11-lösning diskuterats. Genom en TDD-
lösning undviker man problemet med en mittlucka som inte används. 

En framtida övergång till LTE-teknik innebär avsaknad av stöd för traditionell 
kretskopplad telefoni. IP-baserat telefonistöd (VoLTE) förväntas relativt snart 
göra inträde i LTE-näten. Introduktionen av denna teknik gör således LTE till 
ett mobiltelefoninät utöver att vara ett datanät. 

2.5 450 MHz-bandet och täckning 

De frekvensband som används för mobila telefoni- och bredbandstjänster går 
grovt att kategorisera som antingen täckningsband eller kapacitetsband. Denna 
indelning utgår ifrån det samband som finns mellan frekvens och räckvidd. 
Enkelt uttryckt når låga frekvenser längre och täcker därmed en större yta, 
medan högre frekvenser ger mer kapacitet på grund av större tillgång på 
radiospektrum, men för en mindre yta, givet samma antal mobilbasstationer. 
Låga frekvensband (vanligen frekvenser under 1-2 GHz) räknas som 
täckningsband och höga frekvensband (vanligen frekvenser över 1-2 GHz) 
som kapacitetsband. 450 MHz-bandet är alltså i likhet med 800- och 900 MHz-
bandet ett täckningsband. 

Det är betydligt dyrare att bygga yttäckning i högre än i lägre frekvensband. 
Det har att göra med vågutbredningsegenskaperna i olika frekvensband. I höga 
frekvensband finns betydligt mer radiospektrum men radiosignalen når kortare 
än i låga frekvensband. Således är höga frekvensband generellt mer lämpade för 
att ge mycket kapacitet på en mindre yta, och lägre frekvensband är lämpade 
för att ge god yttäckning. 

Radiovågornas utbredningsegenskaper är mycket gynnsamma i 450 MHz-
bandet. Detta medför att det är möjligt att uppnå en mycket god geografisk 
täckning, såväl utomhus som inomhus, även då endast ett mindre antal 
basstationer etableras. Eftersom utbredningsegenskaperna är så goda blir dock 
kapaciteten låg i förhållande till det antal kanaler som används. 

Ibland har användarna behov och förväntningar på mobila bredbands- och 
telefonitjänster som inte motsvarar operatörernas erbjudanden. Till följd av 
radioteknikens svårigheter att uppnå 100 procents täckning, exempelvis på 
grund av geografiska hinder finns det vita områden och fläckar i täckningen. 
Av lönsamhetsskäl kan operatörerna inte bygga näten så att alla områden täcks. 

                                                 
11 TDD (Time Division Duplex) är en teknik där kommunikationen till och från basstationen sker inom 
samma frekvenskanal men i olika tidsluckor. 
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Variationerna i yttäckning är stora mellan länen, särskilt mellan län med 
fjällområden och övriga län.12 

Troligtvis kommer inte utbyggnaden att motsvara den omfattning som 
användarna förväntar sig på samtliga platser i landet. Detta gäller särskilt på 
landsbygden där den sammanlagda efterfrågan är mindre och mer geografiskt 
utspridd. 

PTS har ställt täckningskrav i 450-, 800- och 900 MHz-banden, det vill säga de 
lägre banden. Syftet är att med hjälp av de band som ger goda förutsättningar 
för yttäckning bidra till att dessa tjänster når områden eller adresser som utan 
täckningskrav eventuellt inte skulle ha täckts på kommersiell grund. 

Den 1 oktober 2013 var Net1 enda bredbandsalternativet för knappt 6 600 
hushåll och arbetsställen i Sverige. Ett år tidigare var motsvarande siffra knappt 
10 500 och året dessförinnan knappt 11 900, se figur nedan. Utvecklingen med 
förbättrad täckning är främst beroende av den pågående LTE-utbyggnaden. 

 

  2013 2012 2011 

Hushåll och arbetsställen som endast 
har tillgång till minst 1 Mbit/s via 
Net1 

6 568 10 493 11 887 

Tabell 1 Hushåll och arbetsställen som endast har tillgång till minst 1 Mbit/s via Net1 har 
minskat de senaste åren till följd av den pågående LTE-utbyggnaden. 

 Mobilt bredband med god täckning är en central framgångsfaktor för många 
glesbygdsnäringar. Bland dessa glesbyggdsnäringar återfinns bland annat 
skogsbruk som är mobilt och där mobiltäckning är centralt för funktionen och 
en viktig del i logistiken. Produktivitet och effektivitet påverkas i positiv 
riktning om såväl tjänstemän som förare kan stå i ständig kontakt med 
planeringssystem när de befinner sig ute på fältet. 

2.6 Legala förutsättningar för tilldelning 

PTS handlingsutrymme för den framtida användningen av 450 MHz-bandet 
begränsas av de nationella och internationella regler som gäller på marknaden 
för elektronisk kommunikation.  

                                                 
12 Bredband där du är, bor och verkar, Bredbandsforums mobilrapport, januari 2014. 
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Rätten att använda radiospektrum styrs av 3 kap. lagen (2003:389) om 
elektronisk kommunikation (LEK). Utgångspunkten för tillståndsförfarandet 
är principen om positiv inriktning, det vill säga att PTS i största möjliga 
utsträckning ska tillgodose var och ens efterfrågan på rimligt störningsfria 
radiofrekvenser och bevilja tillstånd enligt ansökan. Den positiva inriktningens 
princip är möjlig att till fullo upprätthålla endast under förutsättning att 
frekvensutrymmet inte behövs för att tillgodose behovet av vissa i lagen 
utpekade radioanvändningar (till exempel för verksamhet som bedrivs i syfte 
att tillgodose allmän ordning och säkerhet, samt skydd av liv och hälsa). Det 
får inte heller råda konkurrens om det outnyttjade frekvensbandet, eller delar 
av frekvensbandet på en specifik geografisk plats.  

Den stora och växande efterfrågan på radiospektrum innebär att det i många 
fall inte är möjligt att låta alla som vill få tillgång till radiofrekvenser i den 
omfattning de vill. PTS får enligt 3 kap. 7 § LEK begränsa antalet tillstånd som 
beviljas inom bandet, om det är nödvändigt för att garantera en effektiv 
användning av radiofrekvenser. När antalet tillstånd har begränsats ska 
tillståndsprövningen enligt 3 kap. 8 § LEK ske efter allmän inbjudan till 
ansökan och prövning ska ske efter ett jämförande urvalsförfarande 
(skönhetstävling), efter ett anbudsförfarande där det pris sökanden är villig att 
betala för tillståndet ska vara utslagsgivande (spektrumauktion) eller en 
kombination av dessa förfaranden. Detta såtillvida att användningen enligt 
samma paragraf inte i huvudsak avser rundradio, är avsedd för privat bruk eller 
uteslutande används för verksamhet som bedrivs i syfte att tillgodose allmän 
ordning, säkerhet eller hälsa. 

Ett tillstånd att använda radiosändare inom ett visst frekvensutrymme ska 
enligt 3 kap. 12 § LEK beviljas för en bestämd tid. Net1:s blocktillstånd i 450 
MHz-bandet gäller till och med den 4 mars 2020. 

Vad gäller de enskilda tillstånden i 450 MHz-bandet ska dessa – enligt samma 
bestämmelse – som huvudregel förlängas med samma tid som tillståndet senast 
gällt, dock längst med fem år vid varje tillfälle. PTS kan under vissa angivna 
förutsättningar besluta att inte förlänga giltighetstiden eller att medge 
förlängning med en kortare tid eller på ändrade villkor. 

Den framtida användningen av 450 MHz-bandet ska också följa reglerna i 
myndighetens föreskrifter och internationella överenskommelser.  

Enligt PTS allmänna råd (PTSFS 2011:2) om den svenska frekvensplanen 
används 450 MHz-bandet för PMR, digitala cellulära nät och kommunikation 
ombord på fartyg, se figur nedan. 
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Figur 5 Den svenska frekvensplanen för 450 MHz-bandet. 

I radioreglementet är det nedanstående noter som har direkt relevans för en 
framtida tilldelning av 450 MHz-bandet. 

5.286AA The band 450 – 470 MHz is identified for use by administrations wishing to 
implement International 
Mobile Telecommunications (IMT). See Resolution 224 (Rev.WRC-07)*. This identification 
does not preclude the use 
of this band by any application of the services to which it is allocated and does not establish 
priority in the Radio 
Regulations. (WRC-07) 

5.287 In the maritime mobile service, the frequencies 457.525 MHz, 457.550 MHz, 457.575 
MHz, 
467.525 MHz, 467.550 MHz and 467.575 MHz may be used by on-board communication 
stations. Where needed, 
equipment designed for 12.5 kHz channel spacing using also the additional frequencies 
457.5375 MHz, 457.5625 MHz, 
467.5375 MHz and 467.5625 MHz may be introduced for on-board communications. The use 
of these frequencies in 
territorial waters may be subject to the national regulations of the administration concerned. 
The characteristics of the 
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equipment used shall conform to those specified in Recommendation ITU-R M.1174-2. 
(WRC-07) 

Allokeringar enligt radioreglementet för 450 MHz-bandet framgår av figuren 
nedan. 

Figur 6 Allokeringar enligt radioreglementet. 

Några övriga internationella beslut gällande en framtida tilldelning av 
450 MHz-bandet är inte aktuella.  

Allocation to services 

Region 1 Region 2 Region 3 

450-455 FIXED 
 MOBILE  5.286AA 
 5.209  5.271  5.286  5.286A  5.286B  5.286C  5.286D  

5.286E  
455-456 
FIXED 
MOBILE  5.286AA 

455-456 
FIXED 
MOBILE  5.286AA 
MOBILE-SATELLITE 

(Earth-to-space)  5.209  5.286A 
5.286B  5.286C   

455-456 
FIXED 
MOBILE  5.286AA 

5.209  5.271  5.286A  
5.286B  5.286C  
5.286E  

 5.209  5.271  5.286A  
5.286B  5.286C  5.286E  

456-459 FIXED 
 MOBILE  5.286AA 
 5.271  5.287  5.288  
459-460 
FIXED 
MOBILE  5.286AA 

459-460 
FIXED 
MOBILE  5.286AA 
MOBILE-SATELLITE 

(Earth-to-space)  5.209  5.286A 
5.286B  5.286C    

459-460 
FIXED 
MOBILE  5.286AA 

5.209  5.271  5.286A  
5.286B  5.286C  
5.286E 

 5.209  5.271  5.286A  
5.286B  5.286C  5.286E  

460-470  FIXED 
 MOBILE  5.286AA 
 Meteorological-satellite (space-to-Earth)  

 5.287  5.288  5.289  5.290 
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2.7 Politiska mål 

Den framtida användningen av 450 MHz-bandet är i hög grad påverkad av de 
nationella och internationella målsättningar som sätts för området elektronisk 
kommunikation.  

Den 2 november 2009 beslutade regeringen om en bredbandsstrategi för 
Sverige.13 Det övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. 
Det innebär att år 2020 bör 90 procent av hushåll och företag ha tillgång till 
minst 100 Mbit/s.14 Vidare fastställs i bredbandsstrategin att alla hushåll och 
företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster 
och service via bredband.  

2010 lanserade EU-kommissionen en digital agenda för Europa.15 Den digitala 
agendan innehåller ett stort antal mål och förslag på konkreta åtgärder i syfte 
att öka tillväxten inom EU. Ett av målen innebär att alla européer senast 2020 
bör ha tillgång till internet med en hastighet på mer än 30 Mbit/s.  

Härutöver finns även ett lagstadgat krav på att samhällsomfattande tjänster 
alltid finns tillgängliga för alla på likvärdiga villkor i hela landet till överkomliga 
priser.16 De samhällsomfattande tjänsterna omfattar att ringa och ta emot 
samtal, skicka och ta emot fax samt funktionellt tillträde till internet med 
1 Mbit/s nedströms. 

Något särskilt mål, som exempelvis krav på befolknings- eller yttäckning samt 
att tillhandahålla olika tjänster eller viss prestanda, finns inte angivet för 450 
MHz-bandet. Enligt LEK får tillstånd att använda radiosändare förenas med 
villkor om täckning och utbyggnad inom landet. 

Det finns inte heller några politiska beslut om spektrum för PPDR-nät med 
exempelvis uppgifter om vilka frekvensband som ska användas. 

2.8 PTS Spektrumstrategi  

Utöver de regulatoriska och politiska förutsättningar som råder för området 
ska PTS förvalta radiospektrum enligt de huvudprinciper som gäller enligt 

                                                 
13 N2009/8317/ITP. 
14 Regeringens bredbandsstrategi för Sverige (2009). 
15 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och regionkommittén. En digital agenda för Europa, KOM(2010)245. 
16 1 kap. 1 § lag (2003:389) om elektronisk kommunikation. Av 5 kap. 1 § p. 1-2 samma lag framgår att 
det kan ställas rimliga krav på anslutning och tillgång till ett allmänt kommunikationsnät eller allmänt 
tillgängliga telefonitjänster. 
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myndighetens spektrumstrategi.17 Spektrumstrategin är ett verktyg för PTS i 
arbetet med spektrumplanering och tillståndsgivning.  

Huvudprinciperna i PTS spektrumstrategi är:  

• PTS ska möjliggöra utveckling av radiobaserade elektroniska 
kommunikationstjänster samt andra tjänster baserade på 
radiokommunikation genom tillräcklig spektrumtillgång. 

• PTS ska verka för att allt spektrum på sikt ska kunna delas mellan flera 
spektrumanvändningar. 

• PTS ska skapa förutsättningar för mångfald av spektrumanvändningar. 
• Alla spektrumanvändningar ska på sikt finnas i mest lämpliga 

frekvensband. 
• PTS ska verka för bred internationell harmonisering med så få 

begränsningar som möjligt. 
• Samhällsekonomisk analys ska ligga till grund för PTS 

spektrumförvaltning. 
• Samhällsekonomisk analys och behovsprövning ska styra 

spektrumtilldelning där marknadsmekanismer inte fungerar 
tillfredsställande. 

• Efterfrågan ska styra spektrumtilldelning för övriga användningar. 

Huvudprinciperna i spektrumstrategin syftar till att balansera och förstärka 
varandra varför det är viktigt att spektrumstrategin och dess huvudprinciper 
ses som en helhet. Spektrumstrategin återfinns i sin helhet på PTS webbplats.  

2.9 Samhällsekonomisk analys 

Analysen i denna förstudie utgår från den metod som beskrivs i PTS 
spektrumstrategi, det vill säga att samhällsekonomisk analys ska vara 
vägledande för hur frekvensutrymmet används. 

Samhällsekonomisk effektivitet innebär att man hittar en mer effektiv 
användning av samhällets begränsade resurser och maximerar den totala 
samhällsnyttan genom att identifiera och värdera de effekter som en insats har i 
samhället. Begränsade spektrumresurser allokeras på det sätt som skapar 
maximalt värde för alla i samhället, det vill säga alla medborgare i Sverige. 

De resurser PTS lägger ner på analyser måste vara proportionerliga mot nyttan 
av analyserna.18 Kvantitativa analyser såsom kostnads-nyttoanalyser kan vara 
                                                 
17 PTS spektrumstrategi – PTS-ER-2014:16.  
18PTS spektrumstrategi – PTS-ER-2014:16. 
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ett komplement till en kvalitativ analys men ersätter inte ett kvalitativt 
resonemang. När olika handlingsalternativ jämförs är det därför frågan om en 
kvalitativ och kontextuell bedömning som vid behov kan underbyggas med en 
samhällsekonomisk analys.19 Generellt kan sägas att kostnads-nyttokalkyler är 
särskilt användbara vid förekomsten av kollektiva nyttigheter. 

Är en användning självklart mer nyttig än en annan är det inte nödvändigt att 
komplettera den kvalitativa analysen med kvantitativa inslag. Detsamma gäller 
för sådana fall där den kvalitativa analysen inte utesluter eller förorsakar höga 
kostnader för en annan användning. Att en kvantitativ analys inte är nödvändig 
vid en analys av ett visst frekvensband utesluter inte att det kan komma att vara 
nödvändigt vid andra analyser. 

PTS inriktning är att så långt det är möjligt använda marknadsmekanismer vid 
fördelning av spektrum. Inledningsvis bedöms förekomsten av kollektiva 
nyttigheter. Då används kostnads-nyttoanalyser för såväl allokering som 
tilldelning av spektrum. I annat fall används auktioner för allokering och 
tilldelning under förutsättningen att olika lösningar kan samexistera eller 
konkurrera om samma spektrum.20 

Det har betydelse när i tiden kostnader och nyttor uppstår. Kostnaden är ofta 
momentan (det vill säga någon form av investering) medan nyttan sträcks ut 
över längre tid. Positiva och negativa effekter av en åtgärd kan infalla i 
framtiden. Ju längre fram desto osäkrare analys. Framtiden präglas av osäkerhet 
och ett sätt att ta hänsyn till osäkerheten är att identifiera olika möjliga utfall, 
samt estimera sannolikheten för varje utfall. Kostnader som är förenade med 
att möjliggöra en viss användning är en del av PTS analys. 

                                                 
19 Samhällsekonomisk bedömning av spektrum, M. Lundbäck m.fl., Stelacons underlagsrapport till PTS. 
20 Samhällsekonomisk bedömning av spektrum, M. Lundbäck m.fl., Stelacons underlagsrapport till PTS. 
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3 Analys 

Analysen utgår från den metod som beskrivs i PTS spektrumstrategi. Analysen 
följer på ett övergripande plan följande fem steg som också markerats i figuren 
nedan. 

1. Inventering av möjliga användningar och efterfrågan. 
2. Beskrivning av användningarnas bidrag till samhällsnyttan. 
3. Bedömning om efterfrågan ska vara styrande vid tilldelningen. 
4. Val av tilldelningsmetod. 
5. Val av tidpunkt för tilldelning och frekvensmängd. 

 

 

Figur 7 Schematisk beskrivning av analysen på ett övergripande plan. 

 

3.1 Möjliga användningar och efterfrågan 

Beroende på vilka behov som 450 MHz-bandet ska möta i 
framtiden så finns det olika möjliga användningar som kan rymmas 
i frekvensutrymmet. I det första steget identifieras därför de olika 
möjliga handlingsalternativen för 450 MHz-bandet. Den initiala bedömningen 
baseras i hög grad på frekvensbandets tekniska egenskaper och vilka 
användningsområden som lämpar sig väl för detta. Det görs också en 
bedömning av vilket intresse som finns för frekvensutrymme i 450 MHz-
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bandet. Visat intresse indikerar vilken efterfrågan som finns för de olika 
användningsområdena även om efterfrågan uttrycks både som preferens och 
betalningsvilja. 

3.1.1 Möjliga användningar 

Genom att utgå från dagens användning av 450 MHz-bandet och eventuella 
andra användningar som baserat på fysikaliska aspekter är lämpliga att 
inrymmas i bandet kan PTS identifiera följande användningsområden.  

A. Mer frekvenser till PMR: Det vill säga en användning motsvarande 
den som redan förekommer i bandet men att ett större 
frekvensutrymme än idag frigörs för denna användning. 

B. Mer frekvenser till maritim användning: Det vill säga en 
användning motsvarande den som redan förekommer i bandet men att 
ett större frekvensutrymme än idag frigörs för denna användning. 

C. Mer frekvenser till PPDR: Det vill säga att introducera en PPDR-
användning i bandet. 

D. Mer frekvenser till försvarsanvändning: Det vill säga att introducera 
en försvarsanvändning i bandet. 

E. Mer frekvenser till IMT: Det vill säga mer frekvenser jämfört med 
om det nuvarande blocktillståndet inte nytilldelas för IMT. 

F. Mer frekvenser till M2M: Det vill säga en användning motsvarande 
den som redan förekommer i bandet men att ett större 
frekvensutrymme än idag frigörs för denna användning. 

Det är möjligt att realisera ovanstående användningsområden på olika sätt. 
450 MHz-bandet kan dediceras för en särskild användning, alternativt så kan 
användningen inrymmas i ett nät som drivs på kommersiella villkor. Nätet kan 
också göras öppet genom olika former av nätsamarbeten. 

3.1.2 Efterfrågan 

För att maximera samhällsnyttan av spektrumanvändningen över tid ska alla 
spektrumanvändningar på lång sikt placeras i eller flyttas till frekvensområden 
som är mest fysikaliskt och samhällsekonomiskt lämpliga. Detta avgörs med 
hänsyn till spektrumplaneringen som helhet, inklusive bedömning av 
efterfrågan över tid. 

I dagsläget finns ett visat intresse som är känt för PTS för ytterligare 
frekvensutrymme i 450 MHz-bandet för mobiltelefoni. Visat intresse indikerar 
att det finns en efterfrågan även om efterfrågan uttrycks både som preferens 
och betalningsvilja. 
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Efterfrågas frekvenser för mobilt bredband existerar en rad alternativ till 450 
MHz-bandet, till exempel genom tilldelning av 700 MHz-, 1,5 GHz- och 2,3 
GHz-banden. Är det frekvenser för kapacitet som efterfrågas kan högre 
frekvensband till och med vara ett bättre alternativ än frekvenser i 450 MHz-
bandet. Vad gäller frekvenser för att uppnå yttäckning är alternativet till 
frekvensutrymme i 450 MHz-bandet betydligt mer begränsat. Det finns 
emellertid alternativ i form av en fortsatt utbyggnad i 800 MHz-bandet och 
frekvenser i 700 MHz-bandet som kan tillgängligöras för mobilt bredband efter 
den 31 mars 2017.  

I sammanhanget är det relevant att räkna på alternativkostnaden till att använda 
450 MHz-bandet, det vill säga vad det skulle det kosta att uppnå samma 
täckning utan en tilldelning av 450 MHz-bandet. Svaret kopplar starkt till 
frekvensernas räckvidd. 

En basstation i 450 MHz-bandet kan täcka ett betydligt större område än en 
basstation som använder frekvenser kring 900 MHz. Enkelt uttryckt halveras21 
radiovågornas räckvidd när de sänds på 900 MHz jämfört med 450 MHz. 
Förutom frekvensen beror räckvidden också i stor utsträckning på masthöjd 
och på övriga lokala förutsättningar. Ett mått på vad frekvensbandet innebär 
för möjligheten att åstadkomma yttäckning är antalet basstationer som behövs 
för att täcka en given yta med en viss kapacitet. För att uppnå samma 
yttäckning med 900 MHz istället för 450 MHz behövs det, allt annat lika, fyra 
gånger så många basstationer. Kostnaderna för att uppnå samma effekt som 
450 MHz-bandet erbjuder, fast med en alternativ metod (det vill säga 700 
MHz-bandet eller genom en förtätning av befintliga nät i 800 MHz- och 900 
MHz-banden) ger en uppfattning om alternativkostnaden för att inte tilldela 
450 MHz-bandet. 

Det finns mycket få alternativ till frekvensutrymmet i 450 MHz-bandet om 
efterfrågan avser frekvenser för att till en relativt lägre kostnad uppnå 
glesbygdstäckning. I dagsläget finns inget alternativt frekvensband som kan 
användas till IMT 450 MHz. Enstaka propåer har förekommit i arbetet inför 
WRC-15 om att identifiera frekvensområdet 410 – 430 MHz för IMT utan 
framgång. Ett alternativ kan dock vara bredband över satellit. 

Vid en analys av efterfrågan är det också intressant att relatera bidraget från 
frekvensutrymmet i 450 MHz-bandet mot totalt tillgängligt frekvensutrymme. 
Här räknar man med en avtagande marginalnytta vilket innebär att den första 
enheten som tillförs av en resurs teoretiskt sett skapar ett högre värde än 

                                                 
21 Givet likvärdiga mottagaregenskaper och fri sikt, om ej fri sikt är vinsten inte lika stor. 
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ytterligare resurser som tillförs.22 Totalt tillgängligt frekvensutrymme varierar 
beroende på vad det är som efterfrågas. Bidraget från 450 MHz-bandet om 
efterfrågan bäst karakteriseras som en generell efterfrågan av frekvenser för 
mobilt bredband är i princip försumbar. Annat gäller om det istället efterfrågas 
frekvenser för att uppnå yttäckning då 20 MHz är en relativt stor andel av 
tillgängligt frekvensutrymme under 1 GHz. Bidraget blir ännu större om 
efterfrågan bäst karakteriseras som efterfrågan på frekvenser för att till en 
relativt lägre kostnad uppnå glesbygdstäckning. Detta då det inte finns några 
egentliga alternativ till 450 MHz-bandet. 

Efterfrågan på frekvenser under 1 GHz är stor då frekvenserna har lång 
räckvidd. Utbyggnad och drift av yttäckande nät blir därför relativt sett mer 
kostnadseffektivt under 1 GHz jämfört med högre frekvensband. 

Det är inte orimligt att anta att behovet av frekvenser i 450 MHz-bandet för 
yttäckning utöver glesaste glesbygd kan komma att minska i och med 
utbyggnaden av LTE-teknik i 800 MHz-bandet. Redan år 2015 förväntas 
täckningen i 800 MHz-bandet vara lika god som för GSM-nätet, det vill säga 
högre än 99 procents befolkningstäckning. 

Det bör dock nämnas att ovan beskrivna analys av alternativ- och 
marginalkostnad är kraftigt förenklad. Till kostnadssidan hör aspekter såsom 
kostnad för operatör att introducera ett nytt frekvensband i nätet, tillgången till 
terminaler och ökade terminalkostnader för konsumenter. En mer detaljerad 
analys bör även ta hänsyn till kostnaden att avveckla befintlig användning i 
banden till förmån för till exempel mobilt bredband. I 450 MHz-bandet skulle 
kostnaden kunna förknippas med avveckling av maritim radio. Kan efterfrågan 
på frekvenser för mobilt bredband mötas med nuvarande frekvensmängd (2x5 
MHz) blir det inte nödvändigt att analysera kostnaden för att utrymma bandet. 

PTS bedömning: 

Av konsultationen har framkommit att det finns intresse för frekvenser för 
mobilt bredband och då särskilt frekvenser för att till en relativt lägre kostnad 
kunna åstadkomma glesbygdstäckning.  

3.2 Användningarnas bidrag till samhällsnyttan 

Om det vid en översiktlig analys visar sig att inga av de användningar som 
efterfrågats behöver uteslutas blir en fördjupad analys inte nödvändig. Det 
kan ändå vara intressant att redogöra för vilka kriterier som kan vara 
                                                 
22 Man måste dock beakta att det finns tröskeleffekter som innebär att man kan behöva en minsta mängd 
frekvensutrymme för att användningen ska vara konkurrenskraftig och kostnadseffektiv. 
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vägledande när det kommer till att bedöma hur samhällsnyttig respektive 
användningsområde är. 

 För att användningen ska kunna realiseras krävs att det är något som 
efterfrågas. Spektrum som inte används bidrar generellt inte till 
samhällsnyttan.23 Det är därför av vikt att det finns en efterfrågan. Efterfrågan 
approximeras här med visat intresse som är känt för PTS. (Intresse finns i 
tabellen nedan) 

Möjligheten att realisera användningen ökar om alternativet är i linje med 
gällande harmoniseringar. (I linje med gällande harmonisering i tabellen nedan) 

Möjligheten ökar ytterligare om det är en användning som förekommer i andra 
länder. Dels kan det påverka framtida harmoniseringar, dels blir användningen 
mer sannolik genom de skalfördelar som uppstår om användningen är vanligt 
förekommande. (Användning som förekommer i andra länder i tabellen nedan) 

Det finns också en skillnad i vad som är teoretiskt möjligt över tid och vad 
som är praktiskt genomförbart i närtid. Med närtid avses här den tidpunkt när 
blocktillståndet upphör eller bör nytilldelas. Är användningen realistisk i närtid 
ökar förutsättningarna för att spektrum ska utnyttjas och bidra till 
samhällsnyttan. (Realistiskt i närtid i tabellen nedan) 

Ytterligare en relevant aspekt är om användningen tränger undan en annan 
användning som potentiellt kan bidra till samhällsnyttan. Är det nyttigt att 
inrymma flera användningar under samma villkor minskar denna risk. Flera 
faktorer påverkar emellertid hur väl detta fungerar. Harmonisering av 
frekvensband och tekniska villkor, framtagning av tekniska regler, samt 
standardisering av utrustning är viktiga parametrar för att samexistens ska 
fungera väl. Att det är nyttigt att inrymma användningarna under samma villkor 
är därför ett relevant kriterium för en användning med hög samhällsnytta. 
(Nyttigt med flera användningar under samma villkor i tabellen nedan) 

  

                                                 
23 Obeaktat passiva radiotjänster såsom radioastronomi. 
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 Mer till 
PMR 

Mer till 
maritimt 

Mer till 
PPDR 

Mer till 
försvar 

Mer 
till 
IMT 

Mer till 
M2M 

Intresse finns? Nej Nej Nej Nej Ja Ja 

I linje med 
gällande 
harmonisering? 

Ja Nej Ja - Ja Ja 

Användning 
som 
förekommer i 
andra länder? 

Ja Nej Ja - Ja Ja 

Realistiskt i 
närtid? 

Nej Nej Ja - Ja Ja 

Nyttigt med 
flera 
användningar 
under samma 
villkor? 

Nej Nej Ja Ja Ja Ja 

Tabell 2 Respektive frekvensanvändnings bidrag till samhällsnyttan enligt vissa kriterier. 
Definitioner i text. 

Det finns i dagsläget ett visat intresse som är känt för PTS för mer spektrum 
till mobiltelefoni och M2M. 

Det är därmed ett flertal möjliga användningar som det inte finns något uttalat 
intresse för. Såväl PPDR, mobiltelefoni och M2M är användningar som är i 
linje med gällande harmonisering för 450 MHz-bandet. Samtliga av dessa 
användningar förekommer också i andra länder. Beroende på hur 
tillståndsvillkoren utformas kan användningarna med varierande grad av 
nyttighet inrymmas under samma villkor. Mobiltelefoni och M2M har mycket 
goda förutsättningar att samexistera och, beroende av underliggande teknik och 
driftsform, likaså PPDR och försvar. Härigenom är det ingen av de 
användningar som efterfrågas, utan särskilda krav på underliggande teknik eller 
driftsform, som inte skulle kunna inrymmas under samma tillståndsvillkor. 
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PTS bedömning: 

PTS bedömer att samtliga användningar som efterfrågats kan inrymmas under 
samma tillståndsvillkor. 

3.3 Ska efterfrågan styra tilldelningen? 

3.3.1 Kriterier enligt PTS spektrumstrategi 

Det finns förhållanden som gör att normala tilldelningsförfaranden genom 
marknadsmekanismer inte är lämpliga eller tillräckliga. De tydligaste exemplen 
på sådana situationer är spektrumtillgång för så kallade kollektiva nyttigheter 
med hög samhällsnytta, gränsöverskridande tjänster och vissa politiska mål. I 
dessa situationer ska istället enligt PTS spektrumstrategi samhällsekonomisk 
analys och behovsprövning ligga till grund för PTS beslut om tilldelning av 
spektrum.  

En kollektiv nyttighet är en vara eller tjänst som kännetecknas av två 
grundläggande egenskaper; att en persons konsumtion av en vara inte påverkar 
kvantiteten eller kvaliteten av samma vara när en annan person vill konsumera 
den (ickerivalitet), och att det inte går att utesluta någon från konsumtion av en 
vara (ickeexkluderbarhet). Exempel på sådana tjänster är brandförsvar, 
räddningstjänst och nationellt försvar. Eftersom producenten av en kollektiv 
nyttighet, som till exempel försvar, inte kan ta betalt för sina tjänster av 
slutkunder på en marknad, riskerar samhällsvärdet av tjänsten att inte slå 
igenom i betalningsvilja för till exempel spektrum. PTS har därför ett särskilt 
ansvar för att möjliggöra att kollektiva nyttigheter kan realiseras.  

En gränsöverskridande tjänst är en användning som kräver att radiosignaler eller 
radiosändare regelmässigt korsar nationsgränser för att fungera, till exempel 
sjöfart, luftfart, satellit och kortvågsradio. Transaktionskostnaderna för att 
bedriva sådan användning skulle bli oproportionerligt stora utan internationell 
samordning. En mer detaljerad samordning är därför nödvändig, till exempel 
för säkerhetskritiska och globala tjänster såsom satellitnavigeringssystem eller 
viss luft- och sjöfartskommunikation.  

Om frekvensbandet pekats ut för särskild användning eller när det finns 
politiska mål för området, som exempelvis att alla medborgare ska få tillgång till 
vissa elektroniska kommunikationstjänster oberoende av var de bor, är 
marknadsmekanismer inte alltid tillräckliga. Även när det finns politiska mål för 
området ska målet uppnås på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. PTS 
verktyg är då effektiv konkurrens, främjandeåtgärder, täckningskrav och i vissa 
fall upphandling. 
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3.3.2 Kollektiva nyttigheter 

I dagsläget finns inga kollektiva nyttigheter i 450 MHz-bandet. Frekvensbandet 
nyttjas av blåljusmyndigheter, men användningen sker helt och hållet på 
samma villkor som den kommersiella användningen. I och med att 
blåljustjänster och krisberedskap normalt betraktas som kollektiva nyttigheter 
behöver PTS inför varje tilldelning göra en bedömning av hur behoven bäst 
tillgodoses. 

Det råder ingen tvekan om att PPDR som används av blåljustjänster är en 
samhällsnyttig tjänst som starkt bidrar till skydd av liv och hälsa. Nästa fråga 
blir då om tjänsten blir mer samhällsnyttig, till exempel om fler människoliv 
räddas, ifall ett frekvensutrymme i exempelvis 450 MHz-bandet dediceras för 
denna användning. 

PTS internationella ståndpunkt24 är att varje enskilt land själv ska få avgöra om 
PPDR kan realiseras genom användandet av dedicerat spektrum eller genom 
kommersiella nät. För att detta ska vara möjligt bör nätet basera sig på samma 
tekniska standard som kommersiella nät för mobilt bredband och använda sig 
av samma frekvenser som de kommersiella mobiloperatörerna använder. 

Bakgrunden till PTS ståndpunkt baseras på de skalfördelar en dylik lösning 
innebär. Utrustning kan tillverkas för en större marknad och kontinuerlig 
teknikutveckling förenklas. Arrangemanget innebär en flexibilitet som gör att 
förändringar lättare kan hanteras samtidigt som kommunikation över 
landsgränser underlättas. Härigenom uppnås en högre grad av 
kostnadseffektivitet också över tid. 

Vad gäller 450 MHz-bandet är det förenat med svårigheter att motivera en 
särbehandling då tjänsterna inte efterfrågats. Att undanta spektrum för ett 
särskilt ändamål som sedan inte kommer till användning främjar inte god 
spektrumeffektivitet. 

Ytterligare påverkande faktorer är huruvida Sverige beslutar sig för att investera 
i ett dedicerat PPDR bredbandsnät, eller om man väljer en lösning där man 
använder sig av ett eller flera kommersiella nät.  

3.3.3 Gränsöverskridande tjänster 

Genom den maritima användningen har delar av den nuvarande spektrum-
användningen i 450 MHz-bandet karaktären av en gränsöverskridande tjänst då 
i princip alla fartyg i hela världen har utrustning för ombordkommunikation. 
Det är emellertid först om den existerande gränsöverskridande tjänsten 
                                                 
24 FM 49(11)019. 
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behöver omplaneras till annat frekvensutrymme eller om det finns en 
efterfrågan på mer frekvenser till tjänsten som eventuella nytilldelningar 
behöver föregås av samhällsekonomisk analys och behovsprövning. Då det 
inte finns någon plan på allokering av nytt spektrum för ombord-
kommunikation är det först vid en utrymning av bandet som de olika behoven 
måste ställas mot varandra i en samhällsekonomisk analys. I annat fall kan 
efterfrågan, eller marknadsmekanismer, tillåtas styra tilldelningen. 

3.3.4 Politiska mål 

I dagsläget finns inte några mål eller beslut som pekar ut 450 MHz-bandet för 
särskild användning. ITU har pekat ut hela 450 MHz-bandet (450 – 470 MHz) 
för framtida mobiltelefoni- och bredbandstjänster. Härutöver finns det 
politiska beslut om att PPDR-tjänster ska tillhandahållas i Sverige. Besluten 
innehåller dock inga villkor eller uppgifter om vilka frekvensband som ska 
användas utan det är möjligt att inrymma tjänsterna i kommersiella nät. 

Några andra mål eller särskilda behov, som exempelvis krav på befolknings- 
eller yttäckning samt att tillhandahålla olika tjänster eller viss prestanda, finns 
inte för 450 MHz-bandet. Inte heller det lagstadgade kravet på röstsamtal och 
tillträde till internet med överföringshastighet om 1 Mbit/s är något som 
föranleder en särskild hantering av frekvensbandet. Därmed ska efterfrågan 
och marknadsmekanismer i enlighet med spektrumstrategin vara styrande vid 
tilldelningen. De politiska mål som finns för sektorn kommer emellertid att på 
nytt aktualiseras i samband med att tillståndsvillkoren utformas. Enligt PTS 
spektrumstrategi ska mål uppnås på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. 
PTS verktyg att uppnå dessa mål är effektiv konkurrens, främjandeåtgärder, 
täckningskrav och i vissa fall upphandling. 
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PTS bedömning: 

PTS bedömer att efterfrågan och marknadsmekanismer ska vara styrande vid 
tilldelningen. Det enda alternativ PTS utesluter är företräde till 
frekvensutrymme i frekvensbandet i form av dedicerat spektrum till särskild 
användning eller särskild aktör. 

3.4 Tilldelningsmetod 

Enligt PTS spektrumstrategi ska efterfrågan genom pris- och 
marknadsmekanismer styra resultatet av spektrumtilldelningen i 
möjligaste mån. Som framgår ovan bör efterfrågan vara styrande vid 
en tilldelning av 450 MHz-bandet.  

PTS kan enligt 3 kap. LEK skapa nyttjanderätter för spektrumanvändning 
genom att tilldela tillstånd för en viss radiosändare (s.k. sändartillstånd), tillstånd 
för användning av ett visst frekvensutrymme i ett visst geografiskt område (s.k. 
blocktillstånd där flera radiosändare kan samexistera och tillståndshavaren själv 
radioplanerar) eller undanta en specifik användning i visst frekvensband från 
tillståndsplikt (undantag från tillståndsplikt). 

Enligt både auktorisationsdirektivet25 och LEK är huvudprincipen för PTS vid 
tillståndsgivning att inte begränsa användningen av radiosändare mer än vad 
som är nödvändigt för att myndigheter och enskilda ska få tillgång till säkra 
och effektiva elektroniska kommunikationer. Undantag från tillståndsplikt 
syftar också till att reducera onödiga administrativa och kostnadsmässiga 
bördor som är förenade med tillstånden. 

Undantag från tillståndsplikt är i många fall en effektiv tilldelningsform som 
har förutsättningar för att generera hög samhällsnytta. Undantag från 
tillståndsplikt är speciellt lämpligt för användning av radiosändare med låg 
uteffekt och kort räckvidd, eftersom risken för störning mot andra användare 
då är liten. 

Vid analys av vilken tilldelningsform som ger störst samhällsnytta är förmågan 
till samexistens väsentlig. Hänsyn behöver här tas till behovet av skydd mot 
olika former av störningar från användning i angränsande band, användningar 
inom samma frekvensband och störningsrisken den tänkta användningen har 
mot befintliga eller potentiella framtida användningar. 

                                                 
25 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för 
elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. 
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Ett nationellt beslut av PTS om undantag från tillståndsplikt som avviker från 
befintlig harmonisering av användningen är i många fall mindre lämpligt och 
bör endast införas om det finns särskilda skäl att frångå den harmoniserade 
spektrumanvändningen. För 450 MHz-bandet är det inte fråga om låga effekter 
och korta räckvidder. Spektrumanvändningen gäller istället mycket långa 
räckvidder. Vidare finns ett behov av samordning i och med risken för skadlig 
störning vid ej koordinerad användning. 

När det finns skäl att begränsa antalet tillstånd ska efterfrågan och 
marknadsmekanismer styra vem som får tillstånd och till vad spektrum kan 
utnyttjas. Marknadsmekanismer innebär att spektrum prissätts utifrån utbud 
och efterfrågan (preferenser och betalningsvilja) via exempelvis 
spektrumauktioner eller jämförande urvalsförfaranden. Betalningsvilja måste 
inte uttryckas endast i pengar, utan kan i vissa fall helt eller delvis bestå av 
åtaganden som den sökande gör i ett jämförande eller kombinerat 
urvalsförfarande (t.ex. åtaganden om täckning och utbyggnad). I de fall det är 
nödvändigt för att garantera en effektiv spektrumanvändning får PTS därför 
begränsa antalet tillstånd genom att fatta ett begränsningsbeslut och tilldelning 
sker då normalt genom ett urvalsförfarande som kan vara auktion eller 
jämförande urvalsförfarande, se figur nedan. Vid urvalsförfaranden prioriterar 
PTS att bevara eller förbättra konkurrens och täckning. 

 

Det är nödvändigt att begränsa 
antalet tillstånd för att säkerställa god 
spektrumeffektivitet. Tilldelning av 

blocktillstånd sker geonm 
urvalsförfarande. 

Tilldelning sker genom 
urvalsförfarande eller direkttilldelning 
pga. hög risk för skadlig störning vid 

okoordinerad användning.

Efterfrågan styr då kollektiva 
nyttighyeter, gränsöverskridande 
tjänster och politiska beslut kan 

uteslutas.

Efterfrågan styr

Urvalsförfarande

Urvalsförfarande Direkttilldelning

Direkttilldelning Undantag
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Figur 8 Val av tilldelningsmetod i 450 MHz-bandet. 

 

När samma tillståndshavare har många sändare inom samma frekvensutrymme 
är ett blocktillstånd att föredra då tillståndshavaren själv kan göra en mer 
effektiv radioplanering än PTS. Detta är ofta fallet med mobil användning. 
Baserat på detta bedömer PTS att 450 MHz-bandet bäst tilldelas som 
blocktillstånd genom ett urvalsförfarande. 

 
PTS bedömning: 
PTS bedömning är att 450 MHz-bandet bäst tilldelas som blocktillstånd genom 
ett urvalsförfarande. 
 

 

3.5 Tidpunkt för tilldelning och frekvensmängd 

3.5.1 Tidpunkt för tilldelning 

Vid val av tillståndstid26 och vid val av tidpunkt för tilldelning bör 
följande kriterier vara vägledande för analysen: 

• Efterfrågan. 
• Investeringstrygghet. 
• Förväntad teknikutveckling. 
• Förväntad kommersiell livslängd på nuvarande användning. 

Det finns en ledtid från initiativ till tilldelning. Från att en tilldelning av 
blocktillstånd startar tills tilldelning är genomförd tar det ungefär 1,5 år. Ett 
tilldelningsprojekt kan som tidigast inledas i samband med att förstudien 
avslutas, det vill säga våren år 2014.  

PTS ska eftersträva god framförhållning i myndighetens tilldelningsprocesser. 
Detta gäller inte minst när det gäller tillståndsgivning i frekvensband där 
tillståndstiden går ut. En tumregel i dessa sammanhang är två år. Under 
konsultationen lämnades också önskemål om att ett nytt tillstånd bör tilldelas 
senast två år innan det befintliga blocktillståndet går ut. Detta innebär att 
tilldelningen bör vara avslutad senast i mars år 2018. 

                                                 
26 En analys av lämplig tillståndstid ingår inte i denna förstudie. 
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Marknaden påverkas av andra förestående tilldelningar. Det kan därför finnas 
vinster med att analysera vissa frågor utifrån ett helhetsperspektiv och inte 
enbart utifrån varje enskilt frekvensband.  

 

PTS bedömning: 

PTS bedömer att en lämplig tidpunkt för nytilldelning bör skapa rimlig 
framförhållning för den befintliga tillståndshavaren, marknadens aktörer och 
PTS att förbereda en tilldelningsprocess.  

3.5.2 Frekvensmängd att tilldela 

För att kunna föreslå lämplig frekvensmängd för nytilldelning jämförs ett antal 
olika alternativ med varandra. Det som är vägledande för analysen är vilken 
frekvensmängd som maximerar samhällsnyttan av spektrum över tid i Sverige. 
Den nytta som uppstår måste ställas mot kostnaden av att existerande 
användning i 450 MHz-bandet måste flytta till annat frekvensutrymme. Nyttan 
är också förenad med en osäkerhet som minskar över tid. PTS bör inte 
utrymma frekvensband utan tillräckligt hög grad av säkerhet att spektrumet 
kommer att användas. 

Baserat på de förutsättningar som har beskrivits ovan avseende nuvarande 
tillstånd och nuvarande standardiseringar har PTS tre handlingsalternativ: 

Alternativ 1: Nollalternativet 

Nollalternativet är ett grundläge som de övriga alternativen sedan jämförs med. 
Nollalternativet beskriver det läge som inträffar om PTS inte vidtar någon aktiv 
handling. För 450 MHz-bandet innebär detta att Net1:s tillstånd att använda 
radiosändare upphör och att ingen nytilldelning sker av frekvensbandet. Vad 
gäller övriga tillstånd för PMR och maritim användning förlängs dessa tillstånd 
successivt liksom idag. 

Alternativet har den fördelen att det är mycket framtidsflexibelt. Genom att 
inte nytilldela frekvenserna kan PTS invänta en eventuell framtida teknik- eller 
efterfrågeutveckling. Alternativet orsakar heller inga kostnader för att flytta den 
befintliga användningen till alternativa frekvensband. 

Nackdelen med alternativet är att de ungefär 6 600 hushåll och arbetsställen, 
där 450 MHz-bandet i dagsläget är enda bredbandsalternativet, blir utan mobila 
kommunikationstjänster. Alternativet kan endast försvaras om frekvenserna 
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tillför högre samhällsnytta genom användning på annat sätt. Alternativet kan 
också sägas vara emot den positiva inriktningen i LEK som säger att tillgängligt 
spektrum ska tilldelas givet att det finns en efterfrågan. Nollalternativet strider 
också mot regeringens mål om att fler ska få tillgång till snabbt bredband 
genom att mindre spektrum som är lämpligt för yttäckning frigörs till mobila 
bredbandstjänster. 

Alternativ 2: Gällande standardisering 

Alternativet gällande standardisering innebär att en frekvensmängd i enlighet 
med dagens standardisering nytilldelas. Detta innebär att de 2x5 MHz som 
Net1 idag innehar i 450 MHz-bandet tillgängliggörs marknaden. 

Alternativet har den fördelen att PTS svarar på den efterfrågan som finns från 
marknaden. Alternativet kan också, genom att följa gällande standard, sägas 
vara i enlighet med marknadens vilja. Genom att möjliggöra en användning av 
frekvenserna även efter att det befintliga blocktillståndet har upphört ökar PTS 
möjligheterna till att frekvenserna används vilket bidrar till samhällsnyttan. 
Frekvenserna kan användas omedelbart då det redan finns utrustning på 
marknaden. Nytilldelningen kan också gynna konkurrensen genom att öppna 
för ytterligare en aktör vid sidan av de stora mobiloperatörerna. Alternativet 
innebär även låga transaktionskostnader för samtliga inblandande aktörer samt 
bedöms vara enkelt då det inte krävs långa omställningstider. Jämfört med 
nollalternativet så innebär alternativet mer spektrum till mobilt bredband. 

Nackdelen med alternativet är att det inte innebär något nettotillskott av 
spektrum för mobilt bredband jämfört med idag. Baserat på 
konsultationssvaren svarar därmed PTS inte på efterfrågan fullt ut. Alternativet 
innebär dessutom att nuvarande läge, med successivt förlängda tillståndstider 
för PMR, förlängs. Istället för att öppna upp för innovation kan PTS med detta 
alternativ sägas cementera dagens läge. 

Alternativ 3: Så mycket som möjligt 

Så mycket som möjligt innebär att hela det analyserade frekvensutrymmet 450 
– 470 MHz, det vill säga totat 20 MHz, tilldelas. 

Alternativet har den fördelen att ytterligare spektrum för mobilt bredband 
frigörs. Alternativet svarar därmed på efterfrågan och kan också sägas bidra till 
innovation och teknisk utveckling genom att bana väg för en LTE 450-
standard som använder en större del av tillgängligt frekvensutrymme.  
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Nackdelen med alternativet är att det i dagsläget inte följer gällande 
standardisering. Detta medför en osäkerhet om huruvida det extra spektrum 
som avsätts för mobilt bredband verkligen kommer att användas. Baserat på 
den gällande standardiseringen, samt krav på duplexgap och skyddsband, 
innebär alternativet att en stor del av det spektrum som tillförs inte kan 
realiseras för mobilt bredband. Alternativet innebär däremot en kostnad för 
PMR och den maritima användningen som måste flytta till alternativa 
frekvensband. 

PTS bedömning: 

I dagsläget bedömer PTS att en frekvensmängd i enlighet med dagens 
standardisering är en lämplig frekvensmängd för nytilldelning, det vill säga att 
de 2x5 MHz som Net1 idag innehar nytilldelas. Detta innebär att PMR-
användningen och den maritima användningen för ombordkommunikation 
även i fortsättningen kan använda frekvensutrymme i 450 MHz-bandet.  
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4 Slutsats 

Det som efterfrågas år 2020 utöver befintlig PMR och maritim användning i 
450 MHz-bandet är frekvenser för mobilt bredband och då särskilt frekvenser 
för att till en relativt lägre kostnad kunna åstadkomma glesbygdstäckning. 

PTS bedömer att efterfrågan och marknadsmekanismer ska vara styrande vid 
tilldelningen. Det finns i dagsläget inga politiska mål eller beslut om 
användning eller täckning som skulle motivera en särskild hantering, dvs. att 
frekvensutrymmet dediceras för särskild användning eller särskild aktör. De 
politiska mål som finns för sektorn kommer emellertid att på nytt aktualiseras i 
samband med att tillståndsvillkoren utformas. Detta innebär att PTS i denna 
förstudie inte har tagit ställning till vilka tillståndsvillkor, till exempel 
täckningskrav, som frekvensbandet ska förenas med vid tilldelning. 

PTS bedömning är att frekvensutrymmet i 450 MHz-bandet bäst tilldelas som 
blocktillstånd genom ett urvalsförfarande. Frekvensutrymmet bör tilldelas med 
så få begränsande villkor som möjligt med avseende på teknik eller tjänst. 

Härigenom utesluter PTS inte någon användning som kan inrymmas i den 
valda tilldelningsmetoden. Det enda alternativ PTS utesluter i förstudien är 
företräde till frekvensutrymme i bandet i form av dedicerat spektrum till 
särskild användning eller särskild aktör. 

Lämplig tidpunkt för nytilldelning bör skapa rimlig framförhållning för den 
befintliga tillståndshavaren, marknadens aktörer och PTS att förbereda en 
tilldelningsprocess. 

PTS bedömer att ett lämpligt frekvensutrymme för nytilldelning är detsamma 
som det nuvarande blocktillståndet. Det är också i enlighet med gällande 
standardisering för LTE. Detta innebär att de 2x5 MHz som Net1 innehar idag 
nytilldelas. 

Detta innebär också att PMR-användningen och den maritima användningen 
för ombordkommunikation fortsatt kan använda frekvensutrymme i 450 MHz-
bandet. För enskilda sändartillstånd ser PTS dagsläget inte några skäl till att 
frångå den presumtion om förlängning (samma tillståndstid som tidigare 
meddelats dock max fem år) som finns idag. 
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5 Känslighetsanalys 

För att få en uppfattning om vilka risker som är förenade med de 
rekommendationer som ges analyseras här hur känsliga rekommendationerna 
är för framtida förändringar. Risken bedöms utifrån hur sannolikt det är att 
förändringen uppstår och hur genomgripande konsekvenserna är. 

En förändrad standardisering är både relativt sannolik och får stor betydelse 
för rekommenderad frekvensmängd för nytilldelning. Det är generellt lättare 
att utöka frekvensutrymmet för ett blocktillstånd än att retroaktivt reducera 
frekvensmängden. Den frekvensmängd som förstudien rekommenderar är på 
sikt skalbar. 

Vidare är en ändrad efterfrågebild både relativt sannolikt och får stora 
konsekvenser. Efterfrågan uttrycks emellertid som betalningsvilja vid 
tilldelningstillfället. Rekommendationerna är därmed robusta såtillvida att 
efterfrågan kan ändras ända fram till tilldelningstillfället. Detta gäller såväl en 
förändrad efterfrågan på LTE i 450 MHz-bandet som en förändrad 
konkurrenssituation i Sverige. 

Nya politiska mål, till exempel rörande glesbygdtäckning, har viss påverkan och 
då särskilt om det sker i ett sent skede i processen. Rekommendationerna i 
förstudien får emellertid anses vara tillräckligt robusta för att någon förändring, 
bortsett från sådant som kan hanteras inom ramen för tilldelningsprojektet, 
inte ska bli nödvändig. 
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6 Konsekvensutredning 

Det är naturligt att utreda vilka konsekvenser ovan lagda rekommendationer 
ger både för befintliga tillståndshavare och för samhället i stort. 

Rekommendationerna har en mycket begränsad påverkan på befintliga 
tillståndshavare i bandet. Rekommendationerna innebär heller ingen kostnad 
för att flytta befintlig användning. 

Förstudien ser inte att några vidare utredningar ska bli nödvändiga som en 
följd av de rekommendationer som förstudien lämnat. 

Sammantaget är det ingen som får det sämre än idag samtidigt som PTS genom 
en nytilldelning möjliggör för ny teknik i bandet. 

Genom transparens och god framförhållning bidrar rekommendationerna till 
regulatorisk stabilitet. Rekommendationerna möjliggör en kontinuitet för 
befintliga tillståndshavare och befintliga slutkunder. 


