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Konsultation förstudie 700 MHz-bandet 

PTS har inlett en förstudie inför arbete med nytilldelning av 700 MHz-bandet efter det att 

frekvensbandet inte längre upplåts för marksänd TV. PTS efterfrågar marknadsaktörernas 

synpunkter kring bandet och dess presumtiva framtida användningsområden och särskilt 

svar på ett antal frågor. TeliaSonera lämnar nedan svar på PTS frågor. 

 

 

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

tillgodose? 

 

Dagens utveckling pekar tydligt på en fortsatt snabb uppåtgående trend gällande 

behovet av datakapacitet både för fast och mobil användning under en lång tid framöver. 

Nya internetbaserade tjänster inom underhållning, utbildning, hemarbete, vård, handel, 

etc ökar behovet av mer kapacitet i näten. För att klara av att möta en allt större 

efterfrågan är utökade frekvensband en förutsättning och 700-bandet är synnerligen 

lämpligt för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna möta den allt större efterfrågan på 

mobil data.  

 

Att frigöra 700-bandet för mobilt bredband är dock inte bara viktigt för att förbättra den 

totala kapaciteten i mobilnäten utan även en viktig förutsättning för att kunna ge 

höghastighetsbredband till enskilda hushåll och företag. EU-kommissionen har satt ett 

mål om att alla i Europa ska ha tillgång till en Internettjänst med en överföringshastighet 

på minst 30 Mbps. För att kunna uppfylla målet om höghastighetsbredband krävs en mix 

av olika infrastrukturer. I tätorter tillgodoses behovet av höghastighetsbredband till 

hushåll och företag i allt större utsträckning av fiber. I vissa områden kan VDSL (koppar) 

vara ett bra alternativ. I många situationer på lands- och glesbygd går det inte att 

leverera höghastighetsbredband över koppar och det skulle samtidigt vara väldigt dyrt 

att anlägga fiber. I dessa områden är mobilt bredband ett viktigt alternativ för att 

tillgodose konsumenters och företags efterfrågan på höghastighetsbredband. Genom att 

använda 700-bandet för mobilt bredband i kombination med exempelvis frekvenser från 

800-bandet blir det möjligt att erbjuda betydligt fler hushåll och företag 

höghastighetsbredband. Frekvensutrymmet i 700-bandet är därför närmast en 

förutsättning för att uppfylla EU:s ovan angivna mål. Det bidrar också till att uppfylla 

regeringens bredbandsmål.
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1
 Jfr rapport från Bredbandsforum, januari 2014. 

http://www.bredbandivarldsklass.se/Documents/Slutrapport%20-
%20Arbetsgrupp%20Mobilt%20bredband%20i%20hela%20landet.pdf  
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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? 

 

TeliaSoneras mål är att kunna erbjuda sina kunder en sömlös uppkoppling. Kunden ska 

inte behöva bekymra sig om den vid ett specifikt tillfälle använder sitt fasta bredband, en 

mobil uppkoppling eller WiFi. Det är därför svårt att peka på en specifik tjänst eller 

användning som 700-bandet kan användas till, utan målet är att kunden i alla situationer 

har en så bra kvalitet på uppkopplingen som möjligt. Detta gäller för vanlig internetsurf 

men lika mycket för tjänster till företag och olika välfärdstjänster inom sjukvård, 

utbildning, hälsa, skola, etc. Tillgången till 700-bandet kommer att vara en viktig 

insatsvara för att kunna bygga en modern infrastruktur som möjliggör en digitalisering av 

hela Sverige. 

 

TeliaSonera kommer 2015 att uppnå en yttäckning på 90 % för såväl 2G, 3G och 4G. 

Detta motsvarar en befolkningstäckning på över 99%. Ur TeliaSoneras perspektiv 

kommer därför inte 700-bandet att nyttjas för att bygga upp ett nytt nät med exempelvis 

utökad täckning. Den stora fördelen med 700-bandet är istället att den kraftigt kan öka 

kapaciteten i befintligt nät utan det behöver anläggas nya dyra master och 

basstationsinstallationer. Genom att kombinera 700-bandet med exempelvis 800-bandet 

(Carrier Aggregation) kan den maximala överföringshastigheten i nätet fördubblas utan 

att ny infrastruktur behöver anläggas. Se exempel nedan: 

 

 
 

De goda vågutbredningsegenskaperna i 700-bandet innebär inte bara att bandet är 

särskilt bra att använda vid anläggning av mobilnät i mindre tätbebyggda områden. Det 

är också till stor nytta för att åstadkomma en förbättrad inomhustäckning även i mer 

tätbebyggda områden. För att kunna garantera en sömlös uppkoppling är det viktigt att 

tjänster inte slutar att fungera när man förflyttar sig in i en byggnad. 
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4. Vilka alternativ ser ni till att använda frekvensutrymme i 700 MHz-bandet utifrån er 

verksamhets perspektiv? 

 

För att säkerställa höghastighetsbredband till alla före 2020 är ett alternativ att istället 

anlägga fast infrastruktur hela vägen till kundens fastighet. Som tidigare nämnts kan 

detta dock vara mycket kostsamt i gles- och landsbygd. Nyligen presenterades en rapport 

som uppskattade att det skulle kosta cirka 20 miljarder att fibrera de 10 % av Sveriges 

hushåll och företag som ligger i områden där det är dyrast att bygga fast infrastruktur
2
. 

Eftersom investeringar i fast infrastruktur inte ofta är lönsamma i dessa områden skulle 

det krävas väsentligt ökade offentliga insatser i form av bidrag för att få till en 

fiberutbyggnad i dessa områden. TeliaSonera ser inte detta som ett realistiskt alternativ. 

 

Ett annat alternativ för att öka andelen som har tillgång till höghastighetsbredband och 

samtidigt öka kapaciteten i mobilnäten generellt vore att använda frekvenser över 1 GHz. 

Detta skulle dock kräva ett omfattande behov av nyetablering av basstationer inklusive 

master och transmission för att ge en sammanhängande täckning vilket därför skulle bli 

både mer kostsamt och tidskrävande. TeliaSonera anser inte därför heller att detta är ett 

kommersiellt möjligt alternativ. 

 

I övrigt skulle även andra frekvenser under 1 GHz kunna användas. TeliaSonera bedömer 

dock att detta inte kommer att gå att realisera under överskådlig tid då dessa band inte 

är tillgängliga för mobilkommunikation. 

 

Utifrån TeliaSoneras perspektiv finns sålunda inget kommersiellt hållbart alternativ som 

kan ge motsvarande kapacitetsökning och tillgång till höghastighetsbred i de mer 

glesbefolkade delarna av Sverige.  

 

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

verksamhets behov? 

 

Mest lämplig del av bandet styrs endast av bandplanen för mobilt bredband. Någon 

skillnad i användbarhet pga. andra tjänster i angränsande band förutses inte. Det i draft 

CEPT Report 53 föreslagna frekvensarrangemanget bestående av 2*30 MHz FDD (703-

733 MHz / 758-788 MHz) och 20 MHz SDL (738-758 MHz) bedöms som den bästa 

lösningen för mobilt bredband i 700 MHzbandet. 

 

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

verksamhets behov? 

 

Ur TeliaSoneras verksamhets perspektiv finns ingen övre gräns avseende vad som är en 

lämplig mängd spektrum. Ju mer spektrum i det relevanta bandet desto bättre 

möjligheter att erbjuda uppkoppling med hög kapacitet. En övre begränsning per 

operatör som är mindre än 2x10 MHz skulle dock inte vara lämplig då värdet av bandet 

då skulle minskas drastiskt.  

                                                
2
 Framtida fiberinvesteringar i Sverige, EY, 23 juni 2014, 

http://www.ssnf.org/Documents/Rapporter%20o%20Remisser/Rapporter/Framtida%20fibe
rinvesteringar%20i%20Sverige%20-%2023%20juni%202014.pdf 
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7. Hur beroende är den tänkta användningen av internationell harmonisering? 

 

För mobila system är internationell harmonisering av största vikt då det i stor 

utsträckning påverkar tillgänglighet och pris på framför allt terminaler. I 700 MHz-bandet 

är denna harmonisering på god väg då kanalplanen av allt att döma ser ut att bli en 

delmängd av den i Asien redan införda kanalplanen (3GPP 28A). Harmonisering inom 

Europa underlättar för att få fram utrustningar som samtidigt stödjer övriga band som 

typiskt används i Europa. En harmonisering av olika länders tidsplaner är dock av mindre 

vikt då bandet kommer att kunna användas så fort det implementerats i respektive land. 

I gränsområden mot länder som använder bandet till TV-utsändningar kan störningar 

förekomma i det mobila systemet vilket operatörerna kan ta hänsyn till. Störningar från 

de mobila systemen till TV-mottagare i grannländer kan på goda grunder antas bli 

försumbara.  

 

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

användningen? 

 

Om det föreslagna frekvensarrangemanget används finns redan utrustning för FDD-delen 

på marknaden då det överensstämmer med 3GPP band 28A vilket redan är i bruk på flera 

marknader.  Tillgången på terminaler för den parade delen av bandet kommer därför att 

vara god redan från början. För SDL-delen förväntas standardiseringsarbetet påbörjas 

under hösten 2014 och utrustning borde kunna finnas tillgänglig under 2017.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Per Hemrin 

 


