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Sammanfattning 

Med anledning av regeringens beslut om att frigöra 700 MHz-bandet (694-790 
MHz) för annan användning än marksänd tv har PTS fått i uppdrag att utifrån 
de politiska målen för informationssamhället, som framgår av gällande 
lagstiftning och riksdagsbeslut, utreda den fortsatta användningen av 700 
MHz-bandet efter den 31 mars 2017.1 Inom ramen för regeringsuppdraget ska 
PTS redogöra för den internationella utvecklingen av 700 MHz-bandets 
användning, särskilt i ett europeiskt perspektiv. PTS ska också överväga 
behovet av åtgärder för att skydda sändningar av marksänd tv från störningar 
till följd av annan användning i 700 MHz-bandet. 

PTS analys visar att den användning som i dagsläget bedöms generera högst 
samhällsnytta i 700 MHz-bandet är mobilt bredband för kommersiella tjänster. 
700 MHz-bandet bör därför tilldelas för att möjliggöra denna användning. 

Sverige har mycket god tillgång till mobila kommunikationsnät. Det finns en 
hög befolkningstäckning såväl som yttäckning i landet. Dock förekommer det, 
förutom större täckningsluckor där människor mycket sällan befinner sig, 
mindre täckningsluckor i områden som i övrigt har mobiltäckning. 
Kontinuerlig yttäckning är en viktig aspekt för att konsumenterna ska uppleva 
god tillgång till mobila kommunikationsnät. Att tilldela 700 MHz-bandet 
innebär mer frekvensutrymme för mobilt bredband, vilket i sig ökar 
sannolikheten för yttäckning och hög överföringshastighet också långt från 
mobilmast. 

I betänkandet Effektivare signaler (SOU 2008:72) föreslogs att upphandling, 
finansierad via offentliga medel eller en fond, i första hand skulle användas 
som instrument för att förbättra täckningen i områden där kommersiellt 
intresse saknas. PTS tillstyrkte förslaget och instämmer alltjämt i utredningens 
bedömning att upphandling på många sätt är ett effektivare och mer precist 
instrument än täckningskrav. I nuläget är dock täckningskrav det verktyg som 
PTS har att tillgå. 

En viktig utgångspunkt när PTS väljer att förena tillståndsvillkor med specifika 
krav är att åtgärden ska vara samhällsekonomiskt motiverad eller motiverad 
utifrån politiska mål. Om det finns behov kan PTS vid frekvenstilldelningen 
ställa krav på viss täckning. De täckningskrav PTS ställt har varit baserade på 
procentuell andel av yta för olika geografiska områden (450- och 900 MHz-

                                                 
1 N2014/2008/ITP 
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banden), befolkningstäckning (2100 MHz-bandet), eller som i 800 MHz-bandet 
de individuella hushåll och arbetsställen som PTS pekar ut. 

PTS ser att det är motiverat att förena 700 MHz-bandet med ett täckningskrav 
och då främst i syfte att öka tillgången till mobila kommunikationsnät där 
konsumenterna befinner sig. Täckningsnivån bör möjliggöra taltjänst och 
datatjänster upp till ca 10 Mbit/s. Ett liknande upplägg som för 800 MHz-
tilldelningen är då en möjlighet, det vill säga en form av tilldelning där det sker 
en budgivning i pengar och där tillståndshavaren ska bygga ut till en kostnad 
som motsvarar det bjudna beloppet. Utbyggnaden skulle dock i detta fall i 
första hand fokusera på geografiska områden med bristfällig mobiltäckning, till 
skillnad från täckningskravet i 800 MHz-bandet som fokuserar på fast 
bredband om minst 1 Mbit/s till hushåll och fasta arbetsställen.  

Det är ett flertal länder i Europa som gått ut med besked om tilldelningar i en 
nära framtid av 700 MHz-bandet för mobila tjänster. Resultatet av 
internationell harmonisering har fortsatt stor betydelse för den framtida 
användningen av 700 MHz-bandet i Sverige. 

Användning av mobilt bredband riskerar utan åtgärd att orsaka påverkan på 
mottagning för marksänd tv inom samma geografiska område. 
Förutsättningarna för att skydda mottagning av marksänd tv är emellertid goda 
och hindrar inte en framtida tilldelning av 700 MHz-bandet för mobilt 
bredband. Särskilda åtgärder för att säkerställa skydd av marksänd tv kommer 
dock sannolikt att krävas. PTS kommer genom dessa åtgärder säkerställa ett 
adekvat skydd av marksänd tv vid en framtida tilldelning av 700 MHz-bandet. 
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1 Uppdraget och PTS arbete 

1.1 Regeringsuppdraget 

Med anledning av regeringens beslut om att frigöra 700 MHz-bandet (694-790 
MHz) för annan användning än marksänd tv från och med den 1 april 2017, 
har PTS fått i uppdrag att: 

Utifrån de politiska målen för informationssamhället som framgår av gällande 
lagstiftning och riksdagsbeslut, utreda den fortsatta användningen av 700 
MHz-bandet efter den 31 mars 2017.2 

Redogöra för den internationella utvecklingen av 700 MHz-bandets 
användning, särskilt i ett europeiskt perspektiv. 

Överväga behovet av åtgärder för att skydda sändningar av marksänd tv från 
störningar till följd av annan användning i 700 MHz-bandet. 

PTS ska vid genomförandet av uppdraget föra en nära dialog med och inhämta 
synpunkter från Myndigheten för radio och tv. PTS ska även inhämta 
synpunkter från Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets 
radioanstalt och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

1.2 PTS arbete med 700 MHz-bandet 

Inom PTS pågår förberedelsearbeten inför att 700 MHz-bandet ska göras 
tillgängligt för andra ändamål än marksänd tv. PTS har genomfört en förstudie3 
för att utreda förutsättningarna och lämna rekommendationer inför en 
kommande tilldelning av 700 MHz-bandet. Förstudien behandlar frågor som 
alternativa användningars bidrag till samhällsnyttan, val av bandplan, 
utformning av skydd för mottagning av marksänd tv under 694 MHz och 
andra tekniska regler. Förstudien gick ut på remiss 2015-03-03 och slutgiltig 
rapportversion publicerades 2015-04-14.  

Den genomförda förstudien besvarar en del av regeringsuppdraget att utreda 
den framtida användningen av 700 MHz-bandet. I denna rapport redogörs 
därför kort för resultaten i förstudien. PTS uppfattar dock, inte minst mot 
bakgrund av skälen till regeringsbeslutet, att regeringsuppdraget att utreda den 
fortsatta användningen av 700 MHz-bandet även omfattar att utreda hur 
frekvensbandet kan bidra till att täcka stora och glesa delar av landet med bra 
mobilt bredband och bra mobiltelefoni. Huvudfokus i denna rapport är därför 

                                                 
2 N2014/2008/ITP 
3 PTS-ER-2015:10 Förstudierapport 700 MHz – förstudie inför arbete med tilldelning av 694 – 790 MHz 
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att redogöra för hur 700 MHz-bandet kan användas för att öka täckningen i 
områden där konsumenter befinner sig samt minska sårbarheten i särskilt 
utsatta områden. 

PTS arbetar också med att ta fram en nationell planeringslösning för marksänd 
tv efter den 31 mars 2017 inklusive att stämma av planeringslösningen 
gentemot grannländerna i frekvensbanden 174-230 och 470-694 MHz4 samt att 
koordinera den framtida användningen i 700 MHz-bandet. Alla frågor som har 
med tilldelningsförfarandet av frekvensbandet att göra hanteras i samband med 
tilldelningsprocessen. 

                                                 
4 N2014/2009/ITP 
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2 Den framtida användningen av 700 
MHz-bandet 

Den användning som i dagsläget bedöms generera högst samhällsnytta i 700 
MHz-bandet är mobilt bredband för kommersiella tjänster. 700 MHz-bandet 
bör därför tilldelas för att möjliggöra denna användning. 

PTS har i en förstudie5 kartlagt vilka användningar som kan vara aktuella att 
möjliggöra i 700 MHz-bandet. I det arbetet har PTS utgått ifrån befintlig 
användning, internationell harmonisering, tekniska förutsättningar, synpunkter 
från intressenter samt regulatoriska förutsättningar. Mot bakgrund av det 
bedömer PTS att 700 MHz-bandet är lämpligt att använda till mobilt bredband 
för kommersiella tjänster, mobilt bredband för samhällsviktiga tjänster 
(PPDR)6, trådlösa mikrofoner samt annan användning som kan inrymmas i 
frekvensområde undantaget från tillståndsplikt. PTS kartläggning och analys 
redovisas i sin helhet i PTS-ER-2015:10 Förstudierapport 700 MHz. 

PTS analys i förstudien visar att den användning som i dagsläget bedöms 
generera högst samhällsnytta i 700 MHz-bandet är mobilt bredband för 
kommersiella tjänster. Samhällsnyttan av att tillgängliggöra frekvensutrymmet 
för mobilt bredband bedöms huvudsakligen bestå av minskade 
produktionskostnader för mobiloperatörer som vid en fungerande konkurrens 
överförs i minskade konsumentpriser för likvärdiga eller bättre tjänster. I det 
fall frekvenserna används av nya aktörer består samhällsnyttan också av 
förbättrad konkurrens med därtill minskade konsumentpriser. Ett tillskott av 
kapacitet till ip-baserade mobilnät förbättrar generellt möjligheten till nya och 
innovativa tjänster. Att tillföra frekvenser för mobilt bredband möjliggör 
därmed för flera typer av tjänster i 700 MHz-bandet.  

Nyttan är beroende av vilka tillståndsvillkor som förenas med 
nyttjanderätterna. Nyttan i form av minskade produktionskostnader kan 
exempelvis omvandlas till nytta i form av ökad täckning eller minskad 
sårbarhet.  

PTS föreslår i förstudien en bandplan som möjliggör användningen av mobilt 
bredband. Utifrån de internationella studier som gjorts innebär detta att 
2x30 MHz plus 20 MHz (703-733/758-788 MHz plus 738-758 MHz) bör göras 
tillgängligt för att möjliggöra användning av mobilt bredband.  

                                                 
5 PTS-ER-2015:10 Förstudierapport 700 MHz – förstudie inför arbete med tilldelning av 694 – 790 MHz 
6 PPDR – Public Protection and Disaster Relief 
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700 MHz-bandet behövs för att möta samhällets behov av mobila 
bredbandstjänster. En övre begränsning per operatör som är mindre än 2x10 
MHz skulle vara synnerligen olämpligt och värdet av bandet skulle minska 
drastiskt. För att möjliggöra bättre mobilt bredband för konsumenter i hela 
landet behöver därför hela 700 MHz-bandet tilldelas.   

Analysen i förstudien visar att det i dagsläget inte finns tillräcklig grund för att 
avsätta dedikerat frekvensutrymme i 700 MHz-bandet för mobilt bredband 
särskilt för PPDR. Även behovet av tillgång till frekvensutrymme för trådlösa 
mikrofoner kan tillgodoses utan exklusivt utrymme i 700 MHz-bandet.  
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3 Tillgången till mobila 
kommunikationsnät 

Sverige har mycket god tillgång till mobila kommunikationsnät. Täckningen i 
landet är hög sett till såväl befolkningsandel som till geografisk yta. Dock 
förekommer det, förutom större täckningsluckor där människor mycket sällan 
befinner sig, mindre täckningsluckor i områden som i övrigt har mobiltäckning. 
Kontinuerlig yttäckning är en viktig aspekt för att konsumenterna ska uppleva 
god tillgång till mobila kommunikationsnät. 700 MHz-bandet har 
vågutbredningsegenskaper som ger god yttäckning, och är därför lämpligt för 
områden där mastplatserna står relativt glest. Bandet skulle därför kunna vara 
lämpligt både för eventuella nya operatörer på den svenska 4G-marknaden, 
eller för befintliga operatörer som vill öka kapaciteten också utanför 
tätbefolkade områden. 

3.1 Begreppet täckning 

Det finns en del grundläggande aspekter om radiospektrum och vågutbredning 
som bör noteras. Inom en basstations teoretiska täckningsområde finns det 
ändå lokalt mindre områden där täckning saknas, till exempel bakom 
byggnader eller på grund av andra naturliga variationer i signalstyrka. Generellt 
gäller att ju längre bort från en mobilmast, desto fler blir punkterna där 
signalstyrkan är låg vilket gör att sannolikheten för täckning minskar. 

Det är betydligt dyrare att bygga yttäckning i högre frekvensband än i lägre. 
Det har att göra med vågutbredningsegenskaperna i olika frekvensband. I höga 
frekvensband finns det betydligt mer radiospektrum men radiosignalen når 
kortare än i låga frekvensband där det finns begränsat med radiospektrum. 
Således är höga frekvensband mer lämpade för att ge mycket kapacitet på en 
mindre yta, och lägre7 frekvensband är lämpade för att ge god yttäckning.  
 
Tillgång till spektrum och nätens egenskaper har stor betydelse för vilken 
täckning som kan uppnås och vilken täckning som konsumenten upplever. 
Bristande tillgång till mobila kommunikationsnät kan ha flera olika orsaker, 
utöver frågan om det finns täckning eller inte. Terminalens radioegenskaper, 
val av operatör och tjänst har stor betydelse för vilken täckning konsumenten 
upplever.  

Även den tekniska utvecklingen av mobila bredbandsystem påverkar 
möjligheterna till mobiltäckning. De LTE-nät som nu byggs upp är designade 

                                                 
7Det finns en nedre gräns för i hur låga frekvensband det är möjligt att erbjuda mobiltelefonitjänster. 
Detta på grund av tillgång till utrustning, antennstorlek etc. 
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främst för datakommunikation. Dessa nät kan även användas för 
internettelefoni (till exempel Skype eller Viber). Inom de närmaste åren 
förväntas dock att mobiloperatörerna kommer att erbjuda ip-baserade 
mobiltelefonitjänster baserade på VoLTE (Voice over LTE).  

3.2 Konsumenternas efterfrågan 

En väl utbyggd infrastruktur för mobila telefoni- och bredbandstjänster är en 
förutsättning för att möta människors önskan och behov av att kunna använda 
elektroniska mobila kommunikationstjänster, samt att kunna verka och driva 
företag över hela landet. Det finns en stor efterfrågan på och förväntan om 
god åtkomst till mobila kommunikationsnät överallt och när som helst. 
Slutanvändare tar med sina användningsmönster från fasta 
internetabonnemang. Under 2013 överfördes i mobilnäten totalt sett 54 
procent mer data jämfört med 2012, och under första halvåret 2014 ökade 
mängden överförd data med 31 procent jämfört med samma period 20138 I 
dag vill slutanvändare kunna använda sitt mobilabonnemang också när de är på 
andra ställen än hemma eller på arbetsplatsen. Det finns också yrkesgrupper 
som har behov av mobilt bredband i sin yrkesutövning.  

Slutsatsen av detta blir att behovet av kapacitet varierar över tid på olika 
geografiska platser. Mobilnät har även en viktig roll när det kommer till att 
bidra till att uppfylla målen i regeringens bredbandsstrategi som säger att 90 
procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 
Mbit/s år 2020 och att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att 
använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. EU-
kommissionens mål säger att alla i Europa ska ha tillgång till hastigheter på 
över 30 Mbit/s år 20209 

3.3 Beskrivning av tillgången till mobila 
kommunikationsnät 

Oavsett hur täckning definieras och om det är befolkningstäckning, yttäckning 
eller av konsument upplevd täckning som avses så är täckningen vid en 
internationell jämförelse mycket god i Sverige.  

Enligt den kartläggning10 av mobilnät som PTS har genomfört finns det 
täckning för taltelefoni på ca 83 procent av landets yta, med antagandet att 
mobiltelefonen hålls i handen eller mot huvudet. När det gäller 
bredbandstäckning med lite högre hastigheter (10 Mbit/s) så täcker 4G-näten 
tillsammans ca 60 procent av ytan, med samma antagande som ovan. De 

                                                 
8 Svensk telemarknad första halvåret 2014 – PTS-ER 2014:29 
9 SOU 2014:21 Bredband för Sverige in i framtiden 
10 Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät PTS-ER 2015:7 
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snabbaste mobila bredbandsnäten har företrädesvis byggts ut där konsumenter 
bor och verkar och täcker ca 60 procent av befolkningen, vilket motsvarar ett 
par procent av landets yta.  

Sedan 2013 har det enbart tillkommit ett fåtal helt nya mastplatser som bidrar 
till ökad yttäckning. Däremot har det skett en omfattande utbyggnad av 4G-
näten, främst i form av uppgradering av befintliga mastplatser för 2G eller 3G. 
Även kapaciteten i 3G- och 4G-näten har ökat genom att utrustningen på 
befintliga mastplatser uppgraderats med nya frekvensband eller ökade 
kanalbandbredder. Den främsta utbyggnaden har skett i 800 MHz-bandet. 

Både för taltäckningen och täckningen av mobilt bredband gäller att de glesast 
befolkade länen har lägst yttäckning. Förutom större täckningsluckor i 
områden där människor normalt inte befinner sig finns också mindre 
täckningsluckor i områden som i övrigt har mobiltäckning. Fläckvis täckning, 
det vill säga områden som enbart är heltäckande med flera olika operatörer, 
upplevs inte alltid som täckta av konsumenten.  

PTS analys visar att dagens mobiltäckning generellt sett är bra, och i hög grad 
uppfyller kraven på täckning i de områden som definierats som prioriterade det 
vill säga yttäckning i närhet till tätort, väg eller fritidsområden. Vidare visar 
analysen att majoriteten av de brister i täckningen som trots allt existerar i 
områden där konsumenter ofta vistas är i form av lokala, ofta relativt små 
täckningsluckor. Inte sällan är täckningsluckorna lokaliserade alldeles nära en 
tätort, eller en del av ett relativt välbefolkat område. Ofta finns även en relativt 
närbelägen basstation men landets topografi blockerar lokalt signalen. Om 
täckningsluckan är liten har operatörerna troligtvis gjort bedömningen att en 
investering i en ny basstation för att åtgärda täckningsbristen inte kan 
motiveras kommersiellt.  

3.4 Frekvensanvändningen i dagens 4G-nät 

Det finns i dagsläget sex frekvensband som används för mobila bredbands- 
och telefonitjänster. Dessa är 450-, 800-, 900-, 1800-, 2100-, samt 2600 MHz-
banden. De första 4G-näten i Sverige byggdes i 2600 MHz-bandet, och täcker 
främst större städer och ett antal turistorter. Utanför städerna använder 
operatörerna lägre frekvensband för att skapa yttäckning. Net4Mobility HB 
hade redan 2013 uppgraderat hela sitt yttäckande GSM-nät till LTE i 800 
och/eller 900 MHz-bandet. Hi3g Access AB har också uppgraderat majoriteten 
av basstationerna i sitt 3G-nät (UMTS 900 MHz) med LTE 800 MHz. För 
TeliaSonera AB pågår en omfattande utbyggnad av LTE i 800 MHz, och man 
har aviserat att fram till 2015 kommer hela GSM-nätet uppgraderas med 3G 
och 4G. 
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Utöver 800 MHz, 900HMz och 2600 MHz används, än så länge, i begränsad 
omfattning även LTE i 1800 MHz (Net4Mobility HB) samt 2100 MHz (Hi3g 

Access AB). 

3.5 700 MHz-bandets roll 

En utgångspunkt är att den framtida användningen ska överensstämma med de 
politiska målen, både svenska mål och de mål som satts upp på EU-nivå. En 
viktig aspekt att belysa blir då kopplingen till Sveriges och Europas politiska 
mål och strategier när det gäller tillgång till bredband. Detta är speciellt viktigt i 
områden där befolkningen har begränsad tillgång till fiberanslutning, och där 
mobilt bredband är en viktig komponent när det gäller att tillgodose de ökade 
behoven av snabb fast internetaccess. I dessa områden, vilka ofta sammanfaller 
med de som har bristfällig mobiltäckning, kan 700 MHz-bandets potential att 
ge ökad prestanda och kapacitet i mobilnäten även bidra till uppfyllnad av 
bredbandsmålen. 

700 MHz-bandet har vågutbredningsegenskaper som ger god yttäckning, och 
är därför lämpligt för områden där mastplatserna står relativt glest. 
Frekvensbandet skulle därför kunna vara lämpligt både för eventuella nya 
operatör på den svenska 4G-marknaden, eller för befintliga operatörer som vill 
öka kapaciteten också utanför tätbefolkade områden.  

Täckningen från en LTE-basstation i 700 MHz-bandet kan i princip likställas 
med täckningen som skulle kunna erhållas från samma basstation utrustad med 
LTE i 800 MHz eller 900 MHz-banden. Att uppgradera befintliga basstationer 
innebär därför ingen signifikant förbättring av yttäckningen. 700 MHz-bandet 
innebär emellertid mer frekvensutrymme för mobilt bredband under 1 GHz, 
vilket i sig ökar sannolikheten för täckning med hög överföringshastighet långt 
från mobilmast. 

För en etablerad operatör som redan har tillgång till frekvenser i 800MHz 
och/eller 900 MHz kan frekvenser i 700 MHz-bandet bidra till en mer 
kostnadseffektiv ökning både av prestanda (topphastigheten), såväl som 
kapaciteten (antalet samtidiga användare) i glesbygd och på så sätt möta 
morgondagens efterfrågan på mobila tjänster. 700 MHz-bandet har totalt sett 
tillräcklig bandbredd för att möjliggöra för en ny operatör att etablera ett nytt 
nät med hög prestanda och relativt hög kapacitet. 
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Sammanfattningsvis ser PTS att:  

― 700 MHz-bandet har vågutbredningsegenskaper som ger god 
yttäckning, och därför är lämpligt också för områden där mastplatserna 
står relativt glest,  

― det alltjämt finns en hel del brister i täckningen, inte minst i glest 
befolkade delar av landet och 

― att ett mål med tilldelningen av 700 MHz-bandet därför bör vara att 
täcka stora och glesa delar av landet med bra mobilt bredband och bra 
mobiltelefoni (se även skälen till regeringsuppdraget). 

Mot bakgrund av detta anser PTS att det är motiverat att förena 700 MHz-
bandet med ett täckningskrav och då främst i syfte att öka tillgången till mobila 
kommunikationsnät där konsumenter befinner sig. På detta sätt bidrar 700 
MHz-bandet till att uppnå de IT-politiska målen. 
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4 PTS möjligheter att förena 
radiotillstånd med specifika krav 

En viktig utgångspunkt när PTS väljer att förena radiotillstånd med specifika 
krav är att åtgärden ska vara samhällsekonomiskt motiverad eller motiverad 
utifrån de politiska målen. Om det finns behov kan PTS vid 
frekvenstilldelningen ställa krav på viss täckning. De täckningskrav PTS har 
ställt i tidigare tillståndsbeslut har varit baserade på procentuell andel av yta för 
olika områden (450- och 900 MHz-banden), befolkningstäckning (2100 MHz-
bandet), eller som i 800 MHz-bandet de individuella hushåll och arbetsställen 
som PTS pekar ut. PTS bedömning är att det inte är möjligt att sätta generella 
tillståndsvillkor som på ett effektivt sätt minskar sårbarheten i utsatta områden. 

4.1 Radiotillstånd med täckningskrav 

Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, LEK, gör det möjligt att 
förena ett radiotillstånd som tilldelats efter en allmän inbjudan med 
tillståndsvillkor som baseras på åtaganden som gjorts i samband med 
tilldelningen.  

Den bästa utbyggnaden av mobilnäten uppnås när det finns god konkurrens 
mellan operatörerna och bra förutsättningar exempelvis i form av tillgång till 
radiospektrum. Det är alltså marknadsaktörerna, det vill säga operatörerna, 
som genom kommersiella drivkrafter ska tillhandahålla ett gott utbud av 
tjänster till hushåll och företag. PTS roll är att skapa så tydliga och förutsägbara 
spelregler som möjligt för att det till exempel ska finnas en sund konkurrens på 
marknaden. För att uppnå detta är PTS strategi att genom flexibla villkor skapa 
förutsättningar för operatörerna att i konkurrens erbjuda den täckning och de 
tjänster som marknaden efterfrågar. 

Om det finns motiverade behov kan PTS vid frekvenstilldelningen ställa krav 
på viss täckning, för att på så sätt skapa ökad tillgång till telefoni och andra 
viktiga elektroniska kommunikationstjänster till exempel i glesbygd. PTS kan 
på så sätt vid tilldelning av nya frekvensband använda täckningsvillkor för att 
säkerställa att mobilnäten byggs ut även i områden med begränsat 
kundunderlag. 

En viktig utgångspunkt när PTS väljer att förena tillstånd med täckningskrav är 
att åtgärden ska vara samhällsekonomiskt motiverad eller motiverad utifrån de 
politiska målen. Tillståndsvillkor ska också vara möjliga att efterleva och utöva 
tillsyn över. För att avgöra vilken åtgärd som är samhällsekonomiskt mest 
effektiv och bidrar till den största möjliga samhällsnyttan i Sverige över tid ska 
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samhällsekonomisk analys ligga till grund för de val som PTS gör i 
spektrumförvaltningen. Detta gäller övergripande spektrumplanering, 
harmoniseringsarbetet, val av nyttjanderätter, tilldelningsformer och villkor.11 

I betänkandet Effektivare signaler (SOU 2008:72) föreslogs att upphandling i 
första hand skulle användas som instrument i de fall täckning ska erbjudas i 
delar av landet där det inte finns incitament att erbjuda sådana tjänster på 
kommersiell basis. Upphandlingen skulle enligt förslaget finansieras via 
offentliga medel, eller genom en fond som exempelvis skulle byggas upp med 
auktionsintäkter. PTS tillstyrkte förslaget och instämmer alltjämt i utredningens 
bedömning att upphandling på många sätt är ett effektivare och mer precist 
instrument än täckningskrav. Medel som avsätts för upphandling bör i så fall 
även kunna användas till fast infrastruktur. I nuläget är dock täckningskrav det 
verktyg som PTS har att tillgå. 

Ett täckningskrav bör i största möjliga utsträckning främja teknisk utveckling 
och investeringar. Målkonstruktion är därtill viktig för samhällsnyttan. Med 
detta menas att PTS på förhand måste definiera vad staten vill uppnå med 
täckningskravet. 

4.2 Radiotillstånd med täckningskrav i andra 
frekvensband 

För större delen av den befintliga utbyggnaden har operatörerna själva valt i 
vilka områden de ska etablera sig. Andra delar av utbyggnaden har delvis styrts 
av de krav på täckning som PTS har förenat tillstånden med. Syftet med 
täckningskraven har varit att säkerställa täckning i områden som eventuellt inte 
skulle ha täckts på kommersiell grund. Täckningskraven har främst varit 
baserade på procentuell andel av yta för olika geografiska områden (450- och 
900 MHz), befolkningstäckning (2100 MHz), eller som i 800 MHz-bandet de 
individuella hushåll och arbetsställen som PTS pekar ut. Det täckningskrav 
som ställdes för tillstånd i 800 MHz-bandet var formulerat så att 
tillståndshavaren för ett av tillstånden var tvungen att reservera 300 miljoner 
kronor av köpesumman för att investera i infrastruktur som ger täckning där 
ingen annan operatör erbjuder bredband till hushåll och arbetsställen. 

4.3 Radiotillståndsvillkor för minskad sårbarhet  

Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, LEK, gör det alltså möjligt 
att förena ett radiotillstånd som tilldelats efter en allmän inbjudan med 
tillståndsvillkor som baseras på åtaganden som gjorts i samband med 
tilldelningen. Detta innebär att PTS till exempel skulle kunna förena tillstånd 

                                                 
11 PTS-ER-2014:16 PTS spektrumstrategi 
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med villkor som innebär att en operatör ska ta emot, driftsätta och underhålla 
reservelverk för att öka robustheten i nätet. PTS ser dock att det är svårt att 
sätta denna typ av generella tillståndsvillkor som på ett effektivt sätt minskar 
sårbarheten i utsatta områden då kravet på robusthet måste vara kopplat till 
användningen av radiotillståndet. Ett radiotillståndsvillkor för minskad 
sårbarhet kommer således endast att gälla nyetablerade mastplatser vilket 
troligtvis inte resulterar i ytterligare reservkraft eller andra robusthetshöjande 
åtgärder till områden där det bäst behövs. För att öka robustheten är det därför 
mer effektivt att förstärka en befintlig mastplats för att uppnå minskad 
sårbarhet, vilket dock är vårt att göra genom tillståndsvillkor i 700 MHz-
bandet.  

PTS verkar idag på olika sätt för en ökad robusthet i näten både genom 
reglering och genom robusthetshöjande insatser. Under 2015 planeras nya 
föreskrifter för driftsäkerhet vilket innebär att yttäckande basstationer, utanför 
tätort, i mobilnäten ska klara ett strömavbrott på 4 timmar och likväl 
upprätthålla tal och datatjänster, om än med reducerad kapacitet. Kravet 
innebär att operatörerna måste göra investeringar i utökad batteritid. PTS 
arbetar även främjande med denna fråga, bl.a. genom att en del av de 
robusthetsmedel som varje år tilldelas myndigheten används till reservkraft för 
fasta och mobila nät.  

Fortsättningsvis fokuserar vi därför i denna rapport på täckningskrav i syfte att 
förbättra mobiltäckningen. 
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5 Exempel på modell för täckningskrav 
i 700 MHz-bandet 

PTS ser att det är motiverat att förena tillstånd i 700 MHz-bandet med ett 
täckningskrav och då främst i syfte att öka åtkomsten till mobila 
kommunikationsnät där konsumenterna befinner sig. Ett liknande upplägg som 
för 800 MHz-tilldelningen är då en möjlighet, det vill säga en form av 
tilldelning där det sker en budgivning i pengar och där tillståndshavaren ska 
bygga ut till en kostnad som motsvarar det bjudna beloppet. Utbyggnaden 
skulle dock i detta fall i första hand fokusera på geografiska områden som 
saknar mobiltäckning, till skillnad från täckningskravet i 800 MHz-bandet som 
fokuserar på fast bredband om minst 1 Mbit/s till hushåll och fasta 
arbetsställen.  

PTS har inom ramen för regeringsuppdraget tittat på hur ett täckningskrav 
skulle kunna utformas. Utifrån en analys av den idag befintliga täckningen har 
PTS tagit fram ett exempel på utformning av ett täckningskrav som syftar till 
att åtgärda de identifierade täckningsluckorna. Den föreslagna modellen ska ses 
som ett exempel med huvudsyftet att undersöka förutsättningarna och 
potentiella möjligheten att förbättra täckningen med ett täckningskrav i 700 
MHz-bandet. Slutlig utformning av tillståndsvillkor inklusive täckningskrav, 
samt alla övriga frågor som har med tilldelningsförfarandet av frekvensbandet 
att göra hanteras i samband med tilldelningsprocessen. Öppna 
informationsmöten och konsultationer kommer då i vanlig ordning att 
genomföras under arbetets gång.  

5.1 Principer och antaganden 

Arbetet med att utreda hur ett täckningskrav i 700 MHz-bandet skulle kunna 
utformas utgår från följande grundläggande principer och antaganden: 

 Ett täckningsvillkor bör verka där det saknas kommersiell grund för 
utbyggnad. Marknaden för mobilt bredband är en i Sverige mogen 
marknad med en under åren omfattande utbyggnad för att tillgodose 
konsumenternas krav på täckning. PTS anser att det finns fog för att 
utgå från att majoriteten av de områden som idag saknar täckning inte 
är kommersiellt intressanta för operatörerna.  

 Täckningsvillkoret bör utgå från de behov som förväntas finnas under 
tillståndsperiodens längd, det vill säga från 1 april 2017 och framåt. 

 Geografiska områden som prioriteras är de där förbättrad täckning ger 
störst konsumentnytta, och där investeringar i infrastruktur ger högst 
samhällsnytta. 
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 Ett täckningskrav bör utformas så att det på det mest effektiva sättet 
förbättrar utomhustäckningen i de prioriterade områdena. Den 
förtätning av nätet som etableringen av nya mastplatser leder till 
kommer även att ge en förbättring av inomhustäckningen i många 
närliggande områden.  

 Täckningsnivån bör möjliggöra taltjänst och datatjänster upp till ca 10 
Mbit/s. 

 Ett täckningskrav ska främst syfta till att förbättra mobiltäckningen, 
och inte trådlös bredbandig internetanslutning till fast punkt.  

 Ett täckningskrav måste vara mätbart och möjligt att följa upp. 

5.2 Prioriterade geografiska områden 

Yttäckning där konsumenter ofta vistas skulle förmodligen skapa mer nytta än 
generell yttäckning. Vid utformning av ett eventuellt täckningskrav föreslås 
därför en definition av yttäckning som baserar sig på närhet till tätort, väg eller 
fritidsområden. När det gäller områden där konsumenter vistas under vissa 
återkommande perioder under året (till exempel skidområden, skärgård) är 
erfarenheten från tidigare utbyggnad att operatörerna själva prioriterar att täcka 
dessa områden. PTS bedömning är därför att bristfällig mobiltäckning i 
anslutning till där människor bor bör prioriteras vid utformning av 
täckningskrav. 

PTS har en relativt bra bild över var det saknas mobiltäckning i Sverige idag, 
men det kan komma att behövas information från intressenter på regional och 
lokal nivå för att identifiera områden som kan vara aktuella för ett eventuellt 
täckningskrav. PTS planerar därför att tillsammans med regionala och lokala 
företrädare identifiera prioriterade geografiska områden som saknar täckning. 
Det lokala och regionala engagemanget kan förslagsvis koordineras av de 
bredbandskoordinatorer som regeringen föreslår ska inrättas på regional nivå. 

5.3 Täckningsnivåer 

Utformningen av ett täckningskrav kräver att man definierar en täckningsnivå 
som grund för identifiering av de täckningsbrister som man vill åtgärda. Denna 
täckningsnivå bör motsvara den grad av täckning man vill uppnå. En taltjänst 
kräver till exempel en viss täckningsnivå, medan datatjänster med höga krav på 
prestanda kräver högre signalstyrka. PTS gör bedömningen att den 
täckningsnivå som är lämplig för att identifiera täckningsluckor bör motsvara 
en signalstyrka som säkerställer utomhustäckning med god kvalitet både för tal 
och grundläggande 4G datatjänster. Den täckningsnivå som krävs för 
grundläggande 4G datatjänster (låga eller medelhöga krav på datahastigheter 
upp till ca 10 Mbit/s) motsvarar ungefär den nivån som används för att 



Framtida användning av 700 MHz-bandet 

 

  

Post- och telestyrelsen 20 
 

definiera inomhustäckning för tal. Därigenom bidrar ett eventuellt 
täckningskrav även till förbättrad inomhustäckning. 

Slutsatsen blir därför att en täckningsnivå för att definiera täckningsluckor bör 
motsvara ungefär den täckningsnivå som krävs för inomhustäckning för tal. 
Detta medger även god utomhustäckning för datatjänster med datahastigheter 
upp till ca 10 Mbit/s.  

Hur man mer i detalj skulle kunna definiera täckningsnivå och övriga kriterier 
som ska ligga till grund för identifiering av täckningsluckor samt utformning av 
ett eventuellt täckningskrav i 700 MHz-bandet är föremål för vidare studier 
och analys i kommande tilldelningsprojekt. 

5.4 Vad kan man uppnå i form av förbättrad täckning 

med ett eventuellt täckningskrav? 

Ett täckningskrav skulle kunna åtgärda många av de brister i yttäckningen som 
finns nära där konsumenter bor eller rör sig, till exempel utanför tätorter och i 
närheten av vägar. Eftersom den förbättrade yttäckningen är i områden där 
konsumenter relativt ofta kan tänkas befinna sig kommer detta uppfattas som 
en stor förbättring av yttäckningen av en stor del av landets befolkning i 
glesbygd. Däremot kommer majoriteten av den yta som idag saknar täckning 
fortsatt att sakna täckning även med ett täckningskrav i 700 MHz-bandet. 
Detta är en följd av att de största ytor som idag helt saknar täckning är i 
områden där människor i mycket liten utsträckning befinner sig. PTS ser inte 
att dessa ytor är prioriterade. Istället vill myndigheten prioritera områden med 
lokala täckningsluckor i de delar av landet där mobiltäckningen i stora delar 
redan är utbyggd. 

Det tillskott av nya mastplatser som skulle krävas för att åstadkomma täckning 
där sådan helt saknas skulle även förbättra täckningen i många områden som 
redan idag har en viss grad av täckning. Om en ny mastplats byggs för att 
åtgärda en mindre lokal täckningslucka förbättras även den generella graden av 
täckning i närliggande områden där den högre signalstyrka ger konsumenterna 
bättre möjligheter till inomhustäckning, och möjliggör bättre prestanda för 
datatjänster. 

Mobilmarknaden är i ständig förändring vad gäller till exempel utbyggnaden av 
de befintliga näten, uppgraderingar i teknik och möjligheten till nya aktörer på 
marknaden. I det kommande arbetet med att tilldela 700 MHz-bandet behöver 
därför en ny bedömning göras för vilken täckning som bör ligga till grund för 
utformandet av ett eventuellt täckningskrav. 



Framtida användning av 700 MHz-bandet 

 

  

Post- och telestyrelsen 21 
 

 

5.5 Exempel på möjlig utformning 

Ett exempel på utformning skulle kunna vara ett täckningskrav liknande det i 
800 MHz-bandet12. Det vill säga en form av tilldelning där det sker en 
budgivning i pengar och där tillståndshavaren ska bygga ut till en kostnad som 
motsvarar det bjudna beloppet.  

Utbyggnad kan då ske i områden med bristfällig mobiltäckning, givet den 
definition av täckningsbegreppet som gjorts vad gäller till exempel krav på 
prestanda i dataöverföring. Tillståndshavaren får själv välja ut geografiska 
områden från en bruttolista på täckningsområden som PTS tagit fram och 
offentliggjort i förväg. Tillståndshavaren ska då inom en viss tid täcka samtliga 
dessa områden så länge medlen räcker.  

Exempel på hur ett eventuellt täckningskrav skulle kunna se ut baserar sig på 
en schablonkostnad för avräkning där tillståndshavaren kan avräkna sig ett fast 
belopp för en mastplats. Utöver schablonen skulle tillståndshavaren också 
kunna få avräkning för rörliga, extraordinära kostnader. Exempel på sådana 
kostnader kan vara framdragning av el eller anläggning av väg som överstiger 
en viss summa. Det bör vara möjligt för PTS att neka avdrag om total kostnad 
för en basstation överstiger en viss angiven summa. 

I arbetet med att utreda hur en modell för täckningskrav skulle kunna se ut har 
PTS även övervägt möjligheten att göra de mastplatser som byggs inom ramen 
för ett eventuellt täckningskrav som en form av samhällsmast där andra än 
tillståndshavaren kan få olika former av tillträde till mastplatsen. 

 

 

                                                 
12 Dock med vissa justeringar, bl.a. med anledning av täckningskravet här i första hand skulle syfta till att 
förbättra mobiltäckningen till skillnad från 800-täckningskravet som syftar till att hushåll och fasta 
verksamhetsställen ska få 1 Mbit/s. 
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6 Internationell utveckling 

 

Det är ett flertal länder i Europa som gått ut med besked om tilldelningar i en 
nära framtid av 700 MHz-bandet för mobila tjänster. Resultatet av 
internationell harmonisering har fortsatt stor betydelse för den framtida 
användningen av 700 MHz-bandet i Sverige. 

6.1 Europeiskt perspektiv 

Europeiska kommissionen arbetar med ett beslut om tilldelning av 700 MHz-
bandet och förväntas att ta fram ett beslut som innebär att frekvensbandet ska 
tilldelas för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska 
kommunikationstjänster för mobil datakommunikation.  

Kommissionens arbete har inletts genom att den Europeiska 
sammanslutningen av regleringsmyndigheter för telekommunikation och post 
(CEPT) har getts i uppdrag att utveckla gemensamma tekniska villkor för 
användning av 700 MHz-bandet för mobilt bredband. Villkoren ska säkerställa 
en europeisk harmonisering och undvika störning på rundradiotjänster. En 
slutrapport väntas under år 2016. Parallellt har CEPT/ECC tagit fram en 
rapport13 med förslag till bandplan för 700 MHz-bandet. Rapporten innehåller 
ett frekvensarrangemang för mobila och fasta kommunikationsnät. 

Resultatet av internationell harmonisering kommer att ha stor betydelse för 
den framtida användningen av 700 MHz-bandet i Sverige. EU-kommissionen 
är inte förbunden att följa CEPT:s rekommendationer avseende bandplan 
varför det råder viss osäkerhet om bandplanens exakta utformning. Det är 
emellertid mycket troligt att 2x30 MHz av 700 MHz-bandet kommer att 
användas till mobil datakommunikation samt eventuellt upp till 20 MHz 
ytterligare spektrum för nedlänk. 

Det finns ett antal länder i Europa som utreder en snar tilldelning av 700 MHz-
bandet. Tyskland och Frankrike förbereder auktion av frekvensutrymet år 
2015. I Norge är 700 MHz-bandet licenserat för marksänd tv till och med juni 
2021 och det finns i dagsläget inga beslut om en ändrad användning.  

Danmarks regering beslutade den 13 mars 2013 om en bredbandsstrategi där 
möjligheten om ett 700 MHz-band nämns. Nuvarande tillstånd för marksänd 

                                                 
13 CEPT Report 53 
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tv i Danmark löper till 2020. Den danska regeringen beslutade i februari 2015 
att 700-bandet ska användas för mobilt bredband från april år 2020. 

Finland har tagit ett övergripande beslut för hela rundradioanvändningen 
inklusive 700 MHz-bandet. Det har gjorts inom ramen för det 
kommunikationspolitiska programmet som överlämnades från regeringen till 
Finlands riksdag i september 2012. Riksdagen fattade sedan beslut om att 
godkänna detta program den 12 december 2012. Programmet går i korthet ut 
på att nuvarande tillståndsperioder för marksänd tv upphör den 31 december 
2016. Inför den nya tillståndsperioden från den 1 januari 2017 kommer 
700 MHz-bandet inte längre att användas för tv utan öppnas för andra mobila 
tillämpningar. Tillståndsperioden för den nya mobila användningen i 
700 MHz-bandet blir på 20 år, det vill säga fram till år 2036.  

 

6.2 Globalt perspektiv 

Vid Internationella Teleunionens Världsradiokonferens 2012 (WRC-12) 
beslutades att 700 MHz-bandet efter Världsradiokonferensen 2015 (WRC-15) 
ska vara allokerat för både marksänd tv och ljudradio och mobil radio (till 
exempel mobiltelefoni och mobilt bredband). Den undre gränsen för 700 
MHz-bandet är preliminär och kan komma att förändras vid WRC-15.  

Inom Asien och Stillahavsområdet, samt i ett stort och växande antal länder i 
Syd- och Centralamerika, har det tagits fram en alternativ bandplan för 700 
MHz-bandet. Bandplanen, The Asia-Pacific Telecommunity band plan 
(APT700), innebär en segmentering av frekvensområdet 698-806 MHz och är 
optimerad för utveckling av mobila tjänster.  

I dagsläget har Japan, Indien, Taiwan, Australien, Nya Zeeland, Panama, 
Mexico, Ecuador, Chile och Brasilien tilldelat 700 MHz-bandet för mobila 
tjänster med utgångspunkt i APT700. I USA och Kanada gäller en separat 
bandplan för 700 MHz-bandet, USA700. Den tekniska utformningen gör att 
det inte är möjligt att harmonisera bandplanen med användningen i Europa.  

För Afrika har länder söder om Sahara gjort en ny frekvensplan för marksänd 
tv under 694 MHz. Allt tyder på att en bandplan liknande den som är på 
förslag i Europa kommer att tillämpas i regionen, även om det i dagsläget inte 
finns några klara besked om tilldelning. 
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7 Åtgärder för skydd av marksänd tv 
under 694 MHz 

 

Användning av mobilt bredband riskerar att orsaka påverkan på mottagning av 
marksänd tv inom samma geografiska område. Förutsättningarna för att 
skydda mottagning av marksänd tv är emellertid goda och hindrar inte en 
framtida tilldelning av 700 MHz-bandet för mobilt bredband. Särskilda 
åtgärder för att säkerställa skydd av marksänd tv kommer dock sannolikt att 
krävas. PTS kommer genom dessa åtgärder säkerställa ett adekvat skydd av 
marksänd tv. 

Regeringen har den 27 februari 2014 beslutat om sändningsutrymme för 
marksänd tv.14 Beslutet innebär bland annat att frekvensbandet 470–694 MHz 
till och med den 31 mars 2020 får upplåtas för tillståndspliktiga tv-sändningar. 
PTS ska överväga behovet av åtgärder för att skydda sändningar av marksänd 
tv från störningar till följd av annan användning i 700 MHz-bandet. 

Det korta frekvensavståndet mellan de båda användningarna och nätens 
struktur medför att användning av mobilt bredband riskerar att orsaka störning 
på marksänd tv inom samma geografiska område. PTS bedömer att särskilda 
åtgärder för att säkerställa skydd av marksänd tv sannolikt kommer att krävas. 

Enligt den föreslagna bandplanen kommer det närmast tv-bandet att finnas 
frekvenser som används för transmission från mobil terminal till basstation. 
Detta kan ge upphov till påverkan vid mottagning av digital marksänd tv. För 
att skydda mottagningen av digital marksänd tv i frekvensbandet krävs därför 
att fältstyrkan från den önskade tv-signalen, i frekvensbandet 470-694 MHz, är 
tillräckligt stark i förhållande till den icke önskade signalen från frekvensbandet 
694-790 MHz. 

En annan möjlig negativ påverkan på mottagningen som kan uppstå är när tv-
mottagaren är placerad nära en basstation eller en mobilterminal och tv-
mottagaren samtidigt utsätts för en hög signalnivå eller om signalnivån faller 
innanför passbandet15 på tv-mottagaren. Denna överstyrning av tv-mottagaren 
innebär att mottagningen av marksända tv-kanaler kan komma att påverkas. 
Risken för påverkan är beroende på sändarens effekt, avståndet mellan 

                                                 
14 Dnr Ku2013/1332/MFI m.fl. 
15 Passbandet är det frekvensområde där signalen kan passera tv-mottagarens ingångsfilter utan att 
signalen försvagas. 
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sändaren och tv-mottagaren, tv-mottagarens tolerans och befintlig 
antenninstallation.  
 
Problemet med överstyrning av tv-mottagaren på grund av starka signaler från 
basstationen (eller terminalen) i grannbandet 694-790 MHz beror till stor del 
på att tv-mottagarna är bredbandiga. Dagens tv-mottagare ”lyssnar” på signaler 
som i frekvens ligger högre än 694 MHz. På det viset får mottagaren in den 
oönskade signalen innanför ingångsfiltret och förstärkaren kan därmed bli 
överstyrd. Ett sätt att lösa detta problem är att sätta ett externt lågpassfilter 
mellan antennen och tv-mottagaren. Det externa filtret ska dämpa signaler 
högre än 694 MHz för att filtrera bort den oönskade signalen innan den når tv-
mottagaren.  

På samma sätt som för 800 MHz-bandet så finns det för 700 MHz-bandet en 
kvarvarande risk för påverkan efter det att man infört de harmoniserade 
tekniska reglerna. Problemet kommer att kvarstå tills dess att dagens mottagare 
bytts ut. På längre sikt kan man anta att tillverkare av tv-mottagare kommer att 
anpassa ingångsfiltrerna till 470-694 MHz-bandet. Det finns dock viktiga 
skillnader. Den främsta skillnaden är att det i 800 MHz-bandet är det så kallade 
nedlänksbandet, i vilket basstationerna sänder med hög effekt, som ligger 
närmast de kvarvarande frekvenserna för marksänd tv. I 700 MHz-bandet är 
det istället det så kallade upplänksbandet, i vilket mobilterminalerna sänder, 
som ligger närmast de kvarvarande frekvenserna för marksänd tv.  

I arbetet före tilldelningen av 800 MHz-bandet sågs risker för en omfattande 
störningsproblematik, men det har visats sig att störningarna hittills inte har 
förekommit i någon större omfattning.16 

Resultaten från 800 MHz-uppföljningen indikerar att den teoretiska siffran för 
antalet störningsfall som beräknades för 800 MHz-bandet var högre än det 
reella utfallet. En stor del av 800 MHz-utbyggnaden är nu genomförd och, 
även om lasten i 800 MHz-näten ännu inte är maximal, så har 
Telekområdgivarna hanterat mindre än tusen ärenden från början av år 2012 
till mitten av år 2014.  

På samma sätt som för 800 MHz-bandet så kan installation av ett frekvensfilter 
mellan antennen och tv-mottagaren eliminera störningar hos tv-tittare från 700 
MHz-bandet. Det ökade frekvensavståndet öppnar upp för att filtret i sig kan 
göras effektivare än de som användes i 800 MHz-bandet. Frekvensavståndet 
öppnar också upp för mindre komplexa filterkonstruktioner. 

                                                 
16 PTS-ER-2014:23 Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800 MHz-bandet – sammanställning för år 
2012 och 2013 
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8 Dialog med andra myndigheter 

I enlighet med regeringsuppdraget ska PTS föra en nära dialog med och 
inhämta synpunkter från Myndigheten för radio och tv. PTS ska även inhämta 
synpunkter från Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets 
radioanstalt och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

PTS har haft möten med Myndigheten för radio och tv, Försvarsmakten, 
Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. Vid mötena har myndigheterna fått möjlighet att 
lämna synpunkter om den framtida användningen i 700 MHz-bandet. 
Yttranden inkom från Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap och Försvarets radioanstalt. PTS har även haft en nära dialog med 
Myndigheten för radio och tv och då särskilt kring behovet av åtgärder för att 
skydda sändningar av marksänd tv från störningar till följd av annan 
användning i 700 MHz-bandet. 

Inom ramen för förstudien har PTS efterfrågat synpunkter från externa 
intressenter angående den framtida användningen av 700 MHz-bandet, 
skriftligen i en konsultation mellan 16 september och 24 oktober 2014. I 
konsultationen önskade PTS särskilt svar på följande frågor: 

 Vilka behov ser ni som frekvensutrymme i 700 MHz-bandet skulle 
kunna tillgodose? 

 Vad ser ni som möjliga användningar av frekvenser i 700 MHz-bandet? 

 För vilka användningar/tjänster/områden tror ni att 700 MHz-bandet 
skulle kunna nyttjas i er verksamhet? 

 Vilka alternativ ser ni till att använda frekvensutrymme i 700 MHz-
bandet utifrån er verksamhets perspektiv? 

 Vilket frekvensutrymme inom 700 MHz-bandet skulle vara mest 
lämplig för er verksamhets behov? 

 Vilken frekvensmängd inom 700 MHz-bandet skulle vara mest lämplig 
för er verksamhets behov? 

 Hur beroende är den tänkta användningen av internationell 
harmonisering? 

 Hur ser teknikutveckling och tillgång på utrustning ut för den tänkta 
användningen? 

 Ev. övrig information som ni vill framföra till PTS inför analys av 
möjliga användningar och bandplan. 
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Dessa yttranden finns publicerade på PTS webbplats och har hanterats inom 
ramen för arbetet med förstudien kring 700 MHz-bandet som kartlagt och 
utrett förutsättningarna inför den kommande tilldelningen i kommande 
tilldelningsprojekt. 17 

 

 

 

 

                                                 
17 http://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2014/Konsultation-forstudie-700-MHz-bandet/ 

http://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2014/Konsultation-forstudie-700-MHz-bandet/

