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ReWiCom Scandinavia AB (ReWiCom) önskar härmed framföra följande 
synpunkter och idéer angående 700MHz-bandet: 
 

Vilka behov ser ni som frekvensutrymme i 700 MHz-bandet skulle kunna 
tillgodose? 
Svar: En del av 700MHz-bandet skulle kunna avsättas för licensfri 
användning med standardterminaler. På så sätt skulle det kunna 
komplettera de licensfria banden kring 1800 MHz och 2.4 GHz, fast att 
även tillåta tillståndsfri användning utomhus och med något högre 
uteffekter. Detta för att kunna bygga lokala mobilnät även utomhus med 
bättre täckning. Ingen störfrihet garanteras, men i många fall kan 
störningar undvikas på andra sätt. 
 
2.Vad ser ni som möjliga användningar av frekvenser i 700 MHz-bandet? 
3.För vilka användningar/tjänster/områden tror ni att 700 MHz-bandet skulle 
kunna nyttjas i er verksamhet? 

Svar: Specialnät för särskilda tillämpningar där de nationella näten ej 
passar funktionellt eller har otillräcklig täckning eller kapacitet.  
 

4.Vilka alternativ ser ni till att använda frekvensutrymme i 700 MHz-bandet 

utifrån er verksamhets perspektiv? 

Svar: 1800 MHz är begränsat till inomhusanvändning som villkor för 
licensfriheten och är därför omständig att använda utomhus trots att vi 
ser en efterfrågan av detta med standardterminaler. Andra band har 
nackdelen att antingen vara belagda med nationella tillstånd, eller att 
inte stötta standardterminaler. 
 

5.Vilket frekvensutrymme inom 700 MHz-bandet skulle vara mest lämplig för er 

verksamhets behov? 

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

Svar: Vi föreslår 5 MHz för licensfri användning teknikneutralt. Det bör 
vara inom det som kan anses vara standardband som en huvuddel av 
terminaler stödjer. 
 
7.Hur beroende är den tänkta användningen av internationell harmonisering? 
8.Hur ser teknikutveckling och tillgång på utrustning ut för den tänkta 

användningen? 
Svar: Det enda behovet är att det finns god terminaltillgång vilket 
förutsätter att det används i många länder för licensfri eller 
licenkrävande användning. Det skulle vara en stor fördel, men inte 
nödvändigt, om del av 700MHz avsätts i hela EU för licensfri användning. 
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Stockholm den 2014-10-24 
 

 
________________________________________________ 
Johan Jobér, VD ReWiCom Scandinavia AB 
0735-151 000 

johan.jober@rewicom.se 
 
 


