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Konsultationssvar angående förstudie 700 MHz-bandet  

 
Post- och telestyrelsen (”PTS”) har i en konsultation inför en eventuell nytilldelning av 

700 MHz-bandet efterfrågat åsikter från marknadsaktörer och intressenter angående 

behov och potentiell användning av det aktuella frekvensutrymmet, särskilt med avseende 

på ett antal specifikt ställda frågor.  

 

Med anledning av detta vill Tele2 dels uttrycka sin uppskattning inför att få lämna 

synpunkter i ärendet, dels lämna svar på myndighetens frågor enligt nedan. I svaret som 

följer anges först allmänna synpunkter på tilldelningen, och därefter kommer svar på de 

specifika frågor som ställts i konsultationen.  

 

Generellt ser Tele2 mycket positivt på ambitionen att 700 MHz-bandet kommer att 

öppnas för mobila bredbandstjänster, eftersom både efterfrågan av och förväntningar på 

kvaliteten hos sådana tjänster är ständigt ökande hos allmänheten, och det nu tillgängliga 

frekvensutrymmet kommer att vara begränsat över tid. Samtidigt vill dock Tele2 påpeka 

att det finns en uppenbar risk att tilldelningen kommer alltför tidigt, innan det står klart att 

det finns en tydlig acceptans i övriga länder i Europa för en harmoniserad allokering av 

700 MHz-bandet. Såsom PTS väl känner till genomförs det för närvarandet ett arbete 

inom CEPT för att harmonisera de tekniska villkoren för en eventuell allokering av det 

aktuella frekvensbandet för mobila bredbandstjänster inom Europa i syfte att bl a undvika 

störningar mellan grannländer och i förhållande till nuvarande användning för marksänd 

TV. Detta arbete kommer, såvitt Tele2 förstår, inte att vara slutfört förrän under 2016. Det 

är av yttersta vikt att PTS inväntar utkomsten av detta arbete innan arbetet med en 

eventuell allokering av 700 MHz-bandet påbörjas. Att gå före övriga Europa i detta 

avseende riskerar medföra att Sverige implementerar tekniska villkor som ej säkerställer 

tillgång till utrustning i stor skala såväl på infrastruktur- som på kundenhetssidan. Det kan 

inte nog betonas vikten av att ha internationellt harmoniserade lösningar, för att genom de 

skalfördelar detta ger i tillverkarleden kunna ha tillgång till utrustning både för 

nätutbyggnad och för slutanvändare till konkurrenskraftiga priser. Tele2 vill i detta 

sammanhang hänvisa till den studie som Pascal Lamy upprättat på uppdrag av EU-

kommissionen. I nämnda studie riktas kritik mot Sverige och övriga medlemsländer som 

har fattat beslut att redan innan år 2020 frigöra 700 MHz-bandet för mobila 

bredbandstjänster i stället för att först arbeta fram en gemensam europeisk strategi för 

700 MHz-bandets framtid. Lemys uppfattning är att detta riskerar att leda till en 

fragmentering i Europa och därför bli en kostsam process. Här kan en jämförelse göras 

med PTS arbete med tilldelning av frekvenser i 2300 MHz-bandet. I denna fråga har PTS 

valt att avvakta med en tilldelning till dess det finns en överenskommelse i Europa om hur 

det aktuella frekvensbandet skall nyttjas. Tele2 anser att PTS bör agera på samma sätt när 



2 (3) 

  

 

 

det gäller en eventuell tilldelning av 700 MHz-bandet och detta även om det skulle riskera 

att leda till en viss försening av tilldelningen av frekvenser i det aktuella bandet.  

 

Fråga 1: Vilka behov ser ni som frekvensutrymme i 700 MHz-bandet skulle kunna 

tillgodose? 

Tele2 ser en ständigt ökande efterfrågan i samhället av mobila tjänster, där både 

användandet blir mer frekvent, och även tillämpningsområdena utvidgas. För att möta 

denna efterfrågan över tid är det en förutsättning att ytterligare frekvensutrymme görs 

tillgängligt. Detta bör dock ske i takt med omvärlden för att säkerställa ett bra utbud av 

utrustning på marknaden.  

 

Fråga 2: Vad ser ni som möjliga användningar av frekvenser i 700 MHz-bandet? 

I första hand utgör spektrum i 700 MHz-bandet en naturresurs som, liksom de jämförbara 

frekvensbanden på 800 och 900 MHz, möjliggör erbjudande av bredbandstjänster med en 

bättre yttäckning än vad som kan uppnås på högre frekvenser. Därutöver kommer 

700 MHz-bandet att i framtiden bli av extremt stor vikt för att möjliggöra 

kapacitetsutökningar för de operatörer som har mycket trafik i nätet. En förutsättning för 

att kunna erbjuda bra mobila datatjänster på landsbygden i Sverige är att kunna 

uppgradera sina befintliga nät med låga frekvensband när kapacitetsbehov uppstår.   

 

Fråga 3: För vilka användningar/tjänster/områden tror ni att 700 MHz-bandet skulle 

kunna nyttjas i er verksamhet? 

Om eller när 700 MHz-bandet blir tillgängligt för mobila bredbandstjänster, kommer det 

att ingå i operatörernas resurspool av spektrum. Befintliga och kommande standarder 

kommer att medge ett flexibelt utnyttjande där frekvensutrymmet kan sägas utgöra en del 

av en underliggande infrastruktur. I dagsläget utgörs tjänsterna framför allt av 

talkommunikation och paketförmedlat data, men olika former av broadcast och multicast 

är exempel på kommande tjänster som redan har tekniskt stöd. Användningsområdena 

kommer att öka under kommande år.  

 

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

utifrån er verksamhets perspektiv? 

700 MHz-bandet möjliggör relativt stor bandbredd på ett frekvensband som medger god 

yttäckning. Om bandet på sikt trots allt inte blir tillgänglig för mobilt bredband, så 

kommer det att försvåra byggandet av ny eller förbättrad täckning på sådana platser som 

dessförinnan har brister.    

 

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

verksamhets behov? 

Så länge tillståndsvillkoren är likvärdiga över hela frekvensbandet, ser Tele2 ingen 

avgörande fördel av att ha tillgång till någon särskild del av frekvensutrymmet.   

 

Fråga 6: Vilken frekvensmängd inom 700 MHz-bandet skulle vara mest lämplig för er 

verksamhets behov? 
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I beaktande av hur trafik och efterfrågan på mobila bredbandstjänster växer, önskar Tele2 

att få tillgång till hela 700 MHz-bandet för att kunna erbjuda kunderna bästa möjliga 

tjänst.  

 

Fråga 7: Hur beroende är den tänkta användningen av internationell harmonisering? 

Internationell harmonisering är av yttersta vikt. Därför förordar Tele2, som tidigare 

nämnts, att en eventuell nytilldelning av 700 MHz-bandet väntar, tills det finns en 

europeisk samsyn på dels hur frekvensutrymmet ska nyttjas och dels när och hur detta ska 

implementeras.  

 

Fråga 8: Hur ser teknikutveckling och tillgång på utrustning ut för den tänkta 

användningen? 

Det är övervägande sannolikt att 3GPP för LTE kommer att standardisera frekvensband 

som är anpassade för en europeisk allokering av 700 MHz-bandet. Tele2 utgår därför från 

att i överblickbar tid kommer 700 MHz-bandet bäst att användas för LTE. Vad Tele2 

känner till finns det dock ingen färdig specifikation som helt understödjer en europeisk 

kanalplan eller ens ett pågående arbete för att ta fram en sådan.  

 

Fråga 9: Ev. övrig information som ni vill framföra till PTS inför analys av möjliga 

användningar och bandplan? 

Tele2 har inget särskilt nytt att anföra, men vill ytterligare betona att man ser ytterst 

positivt på ambitionen att tillföra marknaden för mobilt bredband ytterligare spektrum, 

men också påpeka vikten av att den tänkta omläggningen av 700 MHz-bandet från 

marksänd TV till mobilt bredband både tekniskt och tidsmässigt görs uniformt i Europa. 

Dels för att få tillräckliga skalfördelar för att attrahera industrin, dels för att slippa 

besvärlig koordinering över landsgränserna och inte minst för att inte riskera den slags 

diversifiering som blivit resultatet av motsvarande omallokering av 700 MHz-bandet i 

USA och övriga Amerika.   

 

 

Kista den 23 oktober 2014 

 

 

Med vänlig hälsning,  

 

Anders Rudolphi 

Tele2 Sverige AB  


