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Förord 

Denna förstudierapport utgör ett underlag för en svensk inriktning, avseende 
den framtida användningen av 2,3 GHz-bandet, inför en kommande 
tilldelning. Baserat på det analysarbetet som genomförts, redovisas slutsatser 
avseende bandets huvudsakliga användning, samt sådan annan användning i 
bandet som föreslås skyddas.  

I rapporten identifieras ett antal områden som kräver fortsatt analys. Det gäller 
bl.a. utformningen av exkluderingszoner för användningar med skyddsbehov, 
samt en mer omfattande analys av samhällsnyttan med ett eventuellt undantag 
från tillståndsplikt för mobilt bredband i en del av frekvensbandet. Fortsatt 
arbete vad gäller dessa områden kommer att ske. Resultatet av det arbetet 
kommer att redovisas på lämpligt sätt.  
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Sammanfattning 

Denna studie utgör ett underlag för kommande beslut om användning och 
tilldelning av frekvensutrymme i bandet 2300–2400 MHz, i det följande 
benämnt 2,3 GHz-bandet. 

Sammanfattningsvis föreslås att 2,3 GHz-bandet i Sverige tilldelas för mobilt 
bredband i enlighet med den inom CEPT1 harmoniserade användningen. Den 
internationella utvecklingen och det faktum att det finns ett väl utvecklat eko-
system kring bandet bidrar till denna bedömning.  

PTS spektrumstrategi ligger till grund för den beslutsprocess som tillämpas. 
Studien tar fasta på den internationella utvecklingen vad gäller bandets 
användning samt det harmoniseringsarbete som har genomförts inom Europa.  

En ny konsultation med marknaden har också genomförts. Denna visar på att 
det finns intresse för att bandet så snart som möjligt görs tillgängligt för mobilt 
bredband. Frågan om en tilldelning bör göras först år 2020 eller senare för att 
om möjligt beakta utvecklingen av 5G2 aktualiseras dock. 

Av särskild betydelse i denna studie har varit att beakta de befintliga 
användningarna i frekvensbandet, som idag utgörs av civil och militär 
telemetrianvändning, trådlösa kameror och videolänk samt amatörradio.  

För den civila och militära telemetrianvändningen kan fortsatt användning 
möjliggöras genom etablering av exkluderingszoner i vissa begränsade 
geografiska områden.  

Frekvensområdet 2380–2400 MHz föreslås under en övergångsperiod avsättas 
för trådlösa kameror och videolänk. Delar av detta frekvensområde kan inte 
utnyttjas med full effekt för mobilt bredband p.g.a. skydd av WiFi över 2,4 
GHz. En framtida utfasning av trådlösa kameror och videolänk i 2,3 GHz-
bandet öppnar upp för ytterligare undantag från tillståndsplikt för mobilt 
bredband för t.ex. inomhuslösningar.   

Den amatörradioverksamhet som förekommer begränsar sig till ett fåtal 
användare. PTS bedömer att denna användning kan hanteras genom LSA3 i de 
fall ett medgivande från mobiloperatörerna kan inhämtas.  

Studien har också beaktat den användning som förekommer i grannbandet 
under 2,3 GHz. Här bedrivs verksamhet utanför Kiruna av ESA4  samt vid 

                                                 
1 CEPT: European Conference of Postal and Telecommunications Administrations 
2 5G: Femte generationens mobiltelefoni 
3 Licensed Shared Access är en metod att dela spektrum mellan befintliga användare (incumbents) och 

andra användare med begränsade behov. 
4 ESA: European Space Agency – en mellanstatlig organisation för europeisk rymdverksamhet 
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Onsala rymdobservatorium utanför Göteborg. En etablering av geografiska 
exkluderingszoner för den militära och civila telemetrianvändningen i 2,3 GHz-
bandet medför också att ESA:s verksamhet utanför Kiruna kommer att 
skyddas. För verksamheten vid Onsala rymdobservatorium är situationen mer 
komplicerad. Beräkningar visar på att ett stort skyddsområde, som inkluderar 
Göteborg med omnejd, behövs. Målet bör vara att hitta en lösning som ger 
adekvat skydd åt Onsala men inte utesluter att bandet används för mobilt 
bredband i centrala delarna av Göteborg.   

Ett område som också belyses i studien är hur villkor om delning kan 
möjliggöras dels mellan olika användningar, men också mellan operatörer.  

Den harmoniserade lösningen för mobilt bredband innehåller krav på TDD5. 
Frågan om synkronisering av TDD-block mellan operatörer är central och har 
stor betydelse för en effektiv frekvensanvändning. Studien föreslår att 
tillståndsvillkor formuleras med krav på synkroniserad användning. 

 Följande frågor behöver studeras ytterligare: 

 Möjligheten till en långsiktig lösning för trådlösa kameror och videolänk 
utanför 2,3 GHz-bandet (denna fråga utreds separat), 

 behovet av spektrum undantaget från tillståndsplikt, initialt och/eller vid 
en utfasning av trådlösa kameror och videolänk i 2,3 GHz-bandet, 

 utformningen av de exkluderingszoner som föreslås för att skydda militär 
och civil telemetrianvändning i 2,3 GHz-bandet,  

 eventuella villkor om delning och synkronisering mellan användare, 
(detta antas kunna hanteras inom ramen för en kommande tilldelning), 
och 

 skyddet av verksamheten vid Onsala rymdobservatorium som kräver 
fortsatta studier för att fastställa en lösning som ger rimligt skydd åt den 
befintliga verksamheten, men som inte innebär för stora inskränkningar 
för utbyggnaden av mobilt bredband i Göteborgsområdet. 

                                                 
5 TDD: Time Division Duplex 
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Abstract 

The intention of this study is to propose the basis for a future decision 
regarding the use and assignment of spectrum in the 2300–2400 MHz band, 
hereinafter referred to as the 2.3 GHz band. 

In summary, it is proposed that the 2.3 GHz band, in Sweden, is used for 
mobile broadband in accordance with the current harmonization decision 
within CEPT. International developments and the fact that there is a well-
established ecosystem for the band contributes to this assessment. 

The PTS spectrum strategy forms the basis for the decision-making process 
being applied. The study considers current international developments 
regarding the use of the band as well as the harmonization work that has been 
carried out within Europe. 

A new consultation with market players has been conducted. The results of the 
consultation indicate requirements for the band to be made available for 
mobile broadband as soon as possible. However, some operators request that 
the assignment should wait until 2020 or later, if possible, to consider the 
development of 5G. 

In this study, it has been of importance to consider the existing uses in the 2.3 
GHz frequency band. Such usage is currently made up of civilian and military 
telemetry, wireless cameras and video links as well as of amateur radio. 

It is suggested that the continued civilian and military use of the band for 
telemetry is made possible by the creation of exclusion zones in certain limited 
geographic areas. 

It is suggested that the frequency band 2380–2400 MHz is further made 
available for wireless cameras and video links during a transfer period. Because 
of protection of Wi-Fi at 2.4 GHz, portions of the 2380–2400 MHz frequency 
range cannot be used at full power for mobile broadband. A future phase-out 
of wireless cameras and video links in the 2.3 GHz band opens for further 
exemptions from licence requirements for mobile broadband in the band, e.g. 
for indoor solutions. 

The amateur radio activity that is currently present in the 2.3 GHz band is 
limited to a few users. PTS considers that this use can be addressed through a 
LSA arrangement in cases where a consent by the mobile operators can be 
obtained.  

The study has also considered the current use in the neighbouring band below 
2.3 GHz. Here, business is conducted close to Kiruna by ESA and at the 
Onsala Space Observatory in the Gothenburg area. The establishment of 
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geographic exclusion zones for military and civilian telemetry in the 2.3 GHz 
band will also result in protection of the ESA activities close to Kiruna. For the 
operations at the Onsala Space Observatory, the situation is more complex. 
Calculations show that a large conservation area, which includes Gothenburg, 
is required. The goal should be to find a solution that provides for adequate 
protection at Onsala Space Observatory, but do not exclude the use of the 
band for mobile broadband in central Gothenburg. 

A topic, also highlighted in the study, is how conditions for sharing between 
different uses, but also between operators can be expressed. 

The harmonized solution for mobile broadband requires TDD. The question 
of synchronization of TDD blocks between operators is central and has a great 
significance for the efficient use of the frequencies. The study suggests that 
licence conditions are developed including requirements for synchronized use. 

The following issues need to be studied further: 

 A long-term solution for the wireless cameras and video links outside the 
2.3 GHz band (to be investigated separately), 

 the need for additional spectrum exempted from licensing, initially 
and/or in the case that wireless cameras and video links are phased out 
of the 2.3 GHz band, 

 the definition of the exclusion zones, proposed to protect military and 
civilian telemetry in the 2.3 GHz band, 

 any conditions required for sharing of spectrum and synchronization of 
frames between users (this is also assumed to be resolved within the 
framework of a possible assignment), and 

 the protection of the business at the Onsala Space Observatory which 
require further studies, to determine a suitable solution that provides for 
reasonable protection of the existing business, but at the same time does 
not impose excessive restrictions on the expansion of mobile broadband 
in the Gothenburg.
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1 Bakgrund 

Frekvensbandet 2,3 GHz är identifierat för IMT6 i det internationella 
radioreglementet7 [1]. Den nuvarande användningen av bandet i Sverige är 
relativt låg och består främst av geografiskt eller tidsmässigt begränsad 
användning i form av bland annat tillfälliga videolänkar, amatörradio samt 
telemetri för både militära ändamål och för civila tillämpningar inom 
forsknings- och rymdverksamhet.  

PTS var tidigt ute med att utreda möjligheterna att tilldela bandet för mobilt 
bredband i Sverige. Ett tilldelningsprojekt initierades år 2010, men arbetet 
avbröts för att avvakta en europeisk harmonisering. Sedan år 2014 finns en 
sådan CEPT-harmonisering på plats, och ett antal länder i Europa har eller 
planerar att tilldela bandet för mobilt bredband de kommande åren.  

Ett förslag till harmonisering av bandet för mobilt bredband inom EU har 
också tagits fram men är ännu inte beslutat. 
 
2,3 GHz-bandet har många egenskaper som lämpar sig väl för utbyggnaden av 
mobilt bredband. Trots att det finns en europeisk harmonisering för mobilt 
bredband finns det många öppna frågor när det gäller förutsättningarna och 
formerna för en eventuell tilldelning. Inte minst är det viktigt att ha en 
uppfattning om den roll som frekvenserna i 2,3 GHz-bandet förväntas ha, och 
hur den framtida användningen kan komma att se ut i Europa. Exempel på 
faktorer som är viktiga att beakta är hanteringen av nuvarande användning i 
bandet, eventuellt krav på synkronisering mellan operatörer samt övriga villkor 
som ett eventuellt tilldelningsprojekt kan komma att fastställa gällande t.ex. 
blockstorlek, ett eventuellt spektrumtak etc. 

                                                 
6 International Mobile Telecommunication System 
7 ITU arrangerar vart tredje till fjärde år en världskonferens om radiokommunikationer (WRC) där man 
kommer överens om den globala allokeringen av radiofrekvenser, det vill säga vilka radioanvändningar 
som ska ges skydd vid nationsgräns. De beslut som fattas på radiokonferensen uppdateras i det 
internationella radioreglementet. 
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2 Förutsättningar 

2.1 Befintlig användning i Sverige 

2.1.1 Användning i 2,3 GHz-bandet 

Enligt svensk inriktningsplan8 förekommer följande användningar i bandet: 

 Amatörradio 

 Mobil videolänk för reportage och evenemang 

 Telemetri i samband med kommunikation med sondraketer och 

ballonger (civil telemetri) 

 Telemetri kopplad till militär användning 

 Övrig användning 

En genomgång av FTR9 ger följande ytterligare information: 

De flesta utfärdade tillstånd i bandet avser användning av sändaramatörer för 
experimentverksamhet (månstuds). Dessa tillstånd förlängs med sex månader i 
taget. Ett 10-tal sändaramatörer innehar tillstånd. Användningen är spridd över 
Sverige, men koncentrerad till frekvensområdet 2320–2321 MHz.  

NEP Sweden AB (f.d. Mediatec Broadcast Sweden AB) har tillstånd för digital 
mobil videolänk i bandet. Det rör sig om tillfällig användning av maximalt åtta 
sändare över hela Sverige. Sändning får förekomma i frekvensbanden 2301,0–
2320,0 MHz och 2375,0–2390,0 MHz. 

SSC (Swedish Space Corporation) ges regelbundet tillstånd i bandet för 
telemetrisändningar i samband med uppskjutning av sondraketer och ballonger, 
samt för flygningar med UAV:er. Verksamheten bedrivs vid Esrange Space 
Center utanför Kiruna, men den geografiska utbredningen av 
radioanvändningen kan vara stor beroende på sondraketernas och ballongernas 
höga höjd.  

Försvarsmakten har uppmärksammat PTS på den verksamhet som bedrivs i 
Vidsel. Försvarsmakten har fortsatt behov av att använda bandet vid 
provplatsen för s.k. luftburen telemetri. Den utrustning som används utnyttjar 
fasta frekvenser fördelade över hela bandet (specifika för ”individerna”). I 
närtid är det därför svårt att koncentrera användningen till delar av 2,3 GHz-

                                                 
8 Svensk inriktningsplan: Publicerad på PTS webbplats senast 2015-10-02 
9 FTR: PTS frekvensdatabas 
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bandet. På längre sikt, kanske om tio år och om ny utrustning anskaffas, kan det 
finnas möjligheter till bättre anpassning av användningen till vissa delband.  

Tillstånd för testverksamhet i Kista har medgivits t.o.m. den 31 december 2017. 
Det rör sig om verksamhet som bedrivs av Ericsson för utveckling och prov av 
LTE Advanced10. 

I 2,3 GHz-bandet återfinns också användning undantagen från tillståndsplikt11 
av UWB12. UWB förekommer även i andra frekvensband parallellt med annan 
befintlig användning (inklusive mobilband). UWB-användningen sker inte på 
exklusiv basis. De effektnivåer som används är extremt låga, vilket gör att 
risken för skadlig störning är minimal. UWB-användningen i 2,3 GHz-bandet 
har därför inte beaktats i arbetet med denna studie.  

2.1.2 Användning i bandet 2200–2300 MHz 

På grund av risken för störningar är det även viktigt att beakta den användning 
som förekommer i grannbandet 2200–2300 MHz.  

SSC bedriver verksamhet som omfattar användning av frekvensbandet 2200–
2300 MHz, bl.a. på uppdrag av ESA. ESA har även egen verksamhet för bland 
annat satellitmottagning i frekvensbandet vid sin anläggning utanför Kiruna 
(ESA Kiruna station). Ett avtal mellan Sverige och ESA, som sträcker sig till år 
2046 reglerar bl.a. vilka frekvensband som kan användas för de aktiviteter 
(relaterade till satellitstyrning och distribution av data) som förekommer vid 
anläggningen. 

Onsala rymdobservatorium använder frekvensbandet 2200–2290 MHz för 
radioastronomi (continuum line and VLBI13).  Denna verksamhet har inte 
beaktats i tidigare studier kring 2,3 GHz-bandet. Några remissvar i samband 
med tidigare konsultationer har heller inte inkommit till PTS. 
Radioanvändningen är passiv och kräver inte något tillstånd från PTS. Det finns 
emellertid anledning att studera hur verksamheten vid Onsala påverkas av en 
utbyggnad av mobilt bredband i 2,3 GHz-bandet, särskilt med tanke på Onsalas 
geografiska läge på västkusten och närheten till Göteborg. 

                                                 
10 LTE Advanced: En vidareutveckling av LTE (Long Term Evolution), vilket är den huvudsakliga 

teknologin bakom 4G (fjärde generationens mobiltelefonisystem) 
11 Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa 
radiosändare, PTSFS 2015:4 
12 UWB: Ultra Wideband - en teknik för snabb trådlös överföring av mycket information över korta 
sträckor, genom utnyttjande av ett brett frekvensspektrum 
13 Very-long-baseline interferometry (VLBI) – en typ av interferometri som utnyttjas i radionastronomi 
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2.2 Internationell harmonisering 

2,3 GHz-bandet är allokerat för mobil radio på primär basis och identifierat för 
IMT i samtliga ITU-regioner14. Utöver allokeringen för mobil radio 
förekommer också allokeringar för fast radio, radiolokalisering och amatörradio 
(inklusive amatörradio via satellit) i frekvensbandet. 

En arbetsgrupp inom CEPT (FM52) fick år 2012 i uppdrag att utarbeta ett 
ECC15-beslut avseende en europeisk harmonisering av 2,3 GHz-bandet för 
MFCN16 [2]. En viktig komponent i uppdraget var tillämpningen av LSA 
(Licence Shared Access) vid introduktion av MFCN, för att möjliggöra fortsatt 
användning av befintliga radiosystem i bandet, i de länder där sådana behov 
föreligger.  
 
Den harmoniserade bandplanen för MFCN, innehåller ett raster om 20x5 MHz 
LTE, där individuella 5 MHz-kanaler kan aggregeras.  

I april 2014 gav EU-kommissionen genom ett mandat CEPT uppdraget att 
utarbeta harmoniserade tekniska villkor för användning av 2,3 GHz-bandet för 
mobilt bredband. Som bakgrund till uppdraget angav kommissionen arbetet 
med den digitala agendan för Europa, med mål och åtgärder i syfte att öka 
tillväxten inom EU17. Ett mål är att alla européer senast år 2020 bör ha tillgång 
till internet med en hastighet på minst 30 Mbit/s. 2,3 GHz-bandet har också 
identifierats av RSPG18 (Radio Spectrum Policy Group) som ett potentiellt band 
för mobilt bredband. 
 
Ett kommissionsbeslut (förslag till beslut om implementering) har varit planerat 
till sommaren 2016, men ser nu ut att skjutas på ytterligare.  
 
Det kan även noteras att frekvensbandet är ett viktigt NATO-band. NATO:s 
frekvensplan (NJFA19) innehåller följande klassificering för bandet: 
                                                 
14 Internationella teleunionen delar upp världen i tre regioner, med syftet att hantera det globala 

radiospektrumet. Varje region har sin egen uppsättning av frekvenstilldelningar (allokeringar). 
Region 1 består av Europa, Afrika, Mellanöstern väster om Persiska viken inklusive Irak, och tidigare 
Sovjetunionen och Mongoliet. 
Region 2 täcker Amerika, Grönland och delar av östra Öar i Stilla havet. 
Region 3 består mest av Asien förutom tidigare Sovjetunionen, öst om och inkluderat Iran, och mesta av 
Oceanien. 

15 The ECC is the leading expert group within CEPT responsible for developing common policies and 
regulations in electronic communications and related applications for Europe and harmonising spectrum 
use 

16 Mobile/Fixed Communications Networks - beteckningen används synonymt med mobilt bredband 
17 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén och regionkommittén. En digital agenda för Europa, KOM(2010)245. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0245:SV:NOT 

18 The Radio Spectrum Policy Group (RSPG) is a high-level advisory group that assists the European 
Commission in the development of radio spectrum policy 

19 NJFA: NATO Joint Frequency Agreement 
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”A NATO harmonised frequency band which fulfils an important 
military requirement”. 
 

2.3 Tekniska förutsättningar 

2.3.1 2,3 GHz-bandets roll för mobilt bredband 

2,3 GHz-bandets attraktion kommer av den förhållandevis stora mängden (100 
MHz) sammanhängande spektrum som potentiellt kan göras tillgängligt för 
mobilt bredband. Bandet har räckviddsegenskaper som ligger ganska nära de 
som förekommer i det sedan tidigare tilldelade 2,6 GHz-bandet, vilket idag 
används för LTE, främst i stora och medelstora städer. Bandet används främst 
som ett ”kapacitetsband” som möjliggör kommunikation med hög hastighet 
och god prestanda för många användare. För täckning i mindre befolkade 
områden används främst lägre frekvenser i 800 MHz- och 900 MHz-bandet.  

De idag befintliga mobiloperatörerna har tidigare uttryckt ett stort intresse för 
2,3 GHz-bandet20, och kan ses som troliga framtida användare av bandet. På ett 
liknande sätt som för 2,6 GHz-bandet kan 2,3 GHz-bandet öka kapacitet och 
prestanda i områden med behov av hög trafik. Exakt hur operatörerna väljer att 
använda frekvenserna är svårt att förutspå då det finns en rad möjliga lösningar 
för hur man väljer att bygga sina framtida mobilnät. Två huvudalternativ kan 
förutses: 

 Bandet används för att öka kapaciteten i befintliga nät genom att 
uppgradera existerande basstationer med kanaler i 2,3 GHz-bandet.  
 

 Bandet används i områden med hög trafik där det existerande nätet 
kompletteras med nya basstationer (t.ex. småceller eller inomhusceller) 
som enbart stödjer 2,3 GHz-bandet.  

På lite längre sikt är det kanske möjligt att frekvenser runt 2 GHz, som idag ses 
som ”kapacitetsband”, i stället får rollen som yttäckande band i större områden 
än de som frekvenser runt 2 GHz vanligtvis täcker idag. Områden med den 
allra högsta trafiken kan då förväntas täckas med ännu högre frekvensband 
(t.ex. 3,5 GHz, 3,7 GHz eller andra kommande 5G-frekvenser). Med en sådan 
utveckling kan 2,3 GHz-bandet (liksom de andra ”kapacitetsbanden”) även i 
större utsträckning användas i områden med ”medelhög” befolkningstäthet 
utanför de större städerna. 

Det är också möjligt att 2,3 GHz-bandet eller delar av det kan komma att 
användas av en eller flera aktörer som idag saknar tillgång till spektrum i andra 
band. Det är svårt att spekulera i hur en sådan aktör skulle välja att utnyttja 

                                                 
20 Konsultationer 2010 och 2012 
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frekvenserna, men de relativt begränsade täckningsegenskaperna gör att en 
utbyggnad för nationell täckning ses som mindre trolig.    

2.3.2 Förutsättningar för tekniska villkor 

2.3.2.1. Bandplan 

De tekniska villkoren för tilldelningen av 2,3 GHz-bandet bör följa den av 
CEPT harmoniserade bandplanen inklusive harmoniserade tekniska villkor, 
enligt figur 1.  

 

Figur 1 

 
Kanalplanen innehåller ett raster om 20x5 MHz LTE, där individuella 5 MHz-
kanaler kan aggregeras. En rekommenderad BEM21 har utvecklats i bandet (in 
block och out of block). ECC Report 172 [3] har studerat kraven för 
samexistens med andra tjänster inom det aktuella frekvensutrymmet, samt i 
grannbanden under 2300 MHz respektive över 2400 MHz. Särskilda krav på in-
block EIRP22 i frekvensområdet 2390–2400 MHz har specificerats. Krav vad 
gäller synkroniserad resp. osynkroniserad användning av LTE-TDD har också 
fastställts.  

2.3.2.2. Synkroniserad användning mellan tillståndshavare 

I Bilaga 1, avsnitt 1.5, beskrivs den BEM som CEPT föreslagit för 2,3 GHz-
bandet. Spektrummasken beaktar synkroniserad respektive osynkroniserad 
användning mellan operatörer, samt skyddet av WLAN i frekvensområdet 
ovanför 2403 MHz.  

Som framgår av Bilaga 1, ställer användning av osynkroniserad TDD stora krav 
på basstationsfiltrering och skyddsband mellan block som används av olika 

                                                 
21 BEM: Block Edge Mask 
22 EIRP: Equivalent Isotropically Radiated Power 
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operatörer. Problemet kan i och för sig lindras genom inomhusanvändning och 
begränsning av sändareffekt. 

Ett alternativ till synkroniserad användning som inte innebär krav på stora 
skyddsband mellan block som används av olika operatörer är att använda 
bandet för SDL23 (supplementary downlink). Frågan om synkroniserad 
användning eller inte diskuteras vidare i analysdelen av denna rapport. 

2.3.2.3. Kompatibilitetsstudier 

En viktig del i denna studie har varit att undersöka de tekniska 
förutsättningarna för att de befintliga förekommande tjänsterna även 
fortsättningsvis ska kunna använda bandet även om det tilldelas till mobilt 
bredband. 

Kompatibilitetsstudier har genomförts för ett antal olika störningsfall. I dessa 
studier har parametrar från ECC Rapport 172 använts. I vissa fall, där aktuell 
och relevant information har funnits tillgänglig, har värden baserade på verkliga 
förhållanden använts. Kompatibilitetsstudierna redovisas i bilaga 1. 

2.3.2.4. JRC konsultstudie 

På initiativ av EU-kommissionen har den interna teknikorganisationen JRC 
(Joint Research Centre) genomfört en studie (RSCOM16-25) [4] avseende 
kompatibiliteten mellan mobilt bredband under 2400 MHz och Wi-Fi i bandet 
över 2400 MHz. Studien visar på en risk för degradering av Wi-Fi prestanda när 
mobilt bredband (TD-LTE24) används nära bandgränsen, speciellt i de övre 10 
MHz. Ett skyddsband på 10 MHz skulle enligt studien förbättra situationen. 
Samtidigt framhålls att resultaten bara är preliminära och att en djupare analys 
är nödvändig.  

2.4 Arbete med 1,5 GHz-bandet 

Parallellt med denna studie om 2,3 GHz-bandet studerar PTS även frågor kring 
den framtida användningen av 1,5 GHz-bandet.  

Under våren 2015 togs ett kommissionsbeslut avseende implementering av 
mobilt bredband begränsat till nedlänk i 1452–1492 MHz [5]. Utfallet från 
WRC-15 [6] kan mycket väl utgöra grunden för ett framtida EC-mandat till 
CEPT avseende 1427–1452 MHz och/eller 1492–1518 MHz med tänkbart 
kommissionsbeslut för implementering som följd.  

1,5 GHz- jämte 2,3 GHz-bandet används av SSC för kommunikation i 
samband med uppskjutning av ballonger vid Esrange Space Center. En 

                                                 
23 SDL: Användning av oparat spektrum för att öka kapaciteten i nedlänksriktningen i ett mobilnät. 
24 TD-LTE: Time Division LTE 



 

 
 

Post- och telestyrelsen 17 
 

omfattande användning av både 1,5 GHz- och 2,3 GHz-banden för mobilt 
bredband i Sverige riskerar att medföra negativa konsekvenser för SSC:s 
ballongverksamhet.  

SSC har uttalat önskemål om att få tillgång till frekvensutrymme i åtminstone 
ett av dessa band för ballongverksamheten. Båda banden ses som jämbördiga 
alternativ. En inriktning med tillgång till ett utpekat frekvensutrymme under 
längre tid är önskvärt.  

2.5 Synpunkter från intressenter 

2.5.1 Tidigare nationellt arbete 

PTS initierade år 2010 ett tilldelningsprojekt kring 2,3 GHz-bandet. Projektet 
avbröts när det blev klart att 2,3 GHz-bandet skulle studeras inom CEPT med 
avseende på en europeisk harmonisering. 

Informationsmöten hölls med marknaden, dels för att få underlag om intresset 
för bandet, men också för att få återkoppling på PTS planering inför en 
tilldelning. Ett par konsultationer med marknaden genomfördes också för att få 
ytterligare underlag inför PTS beslut kring bandet. Av svaren på 
konsultationerna framkom att det fanns ett intresse av att få tillgång till 
frekvenserna i bandet för mobilt bredband, men det uttrycktes också behov 
från befintliga användare (SSC, ESA, Försvarsmakten och sändaramatörer) av 
fortsatt användning för den befintliga verksamheten i bandet. Flera aktörer 
önskade stora spektrummängder i bandet. Förslag på blockstorlek varierade 
mellan 5 och 20 MHz. Frågan om synkronisering mellan basstationer belystes i 
den andra konsultationen och flera operatörer såg fördelar med synkronisering 
mellan operatörer, men enighet tycktes råda om att det var en fråga för 
operatörerna att hantera och att PTS inte skulle föreskriva om detta i 
tillstånden. 

Särskilda synpunkter inkom från Försvarsmakten, som pekade på behovet av 
samråd vid etablering av basstationer på vissa platser. 

Både SSC och ESA framförde önskemål om skydd för sin verksamhet vid 
Esrange och Salmijärvi utanför Kiruna. Det inbegriper såväl den verksamhet 
som bedrivs för olika vetenskapliga experiment (sondraketer, ballonger mm.) 
som rymdforskning och satellitdrift (t.ex. TT&C) i frekvensbandet 2200–2300 
MHz.  

Ett antal förutsättningar inför en planerad auktion år 2011 identifierades: 

• Tilldelning ska ske genom ett auktionsförfarande 
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• Tillstånden ska vara nationella 

• Tillstånden ska vara i enlighet med internationell harmonisering 

• Tillstånden ska vara så teknik- och tjänsteneutrala som möjligt och 
anpassade till marknadens efterfrågan 

• Tillstånden ska inte innehålla några täcknings- eller utbyggnadskrav 

Ett utkast till allmän inbjudan togs fram av projektgruppen. 

2.5.2 Konsultation 2016 

I arbetet med denna förstudie har möten hållits med Försvarsmakten och SSC. 
PTS har också haft kontakt med NEP Sweden AB angående användningen av 
trådlösa kameror och mobila videolänkar i 2,3 GHz-bandet.  

PTS har därutöver efterfrågat synpunkter från externa intressenter angående 
den framtida användningen av 2,3 GHz-bandet, skriftligen i en konsultation 
mellan den 18 maj och 8 juni 2016. I konsultationen önskade PTS särskilt svar 
på följande frågor om 2,3 GHz-bandet: 

 Vad ser ni som möjliga användningar av aktuella frekvenser i 2,3 GHz-
bandet? 

 Vilket behov finns av ovanstående frekvenser inom 2,3 GHz-bandet 
inom er verksamhet (anm: avser frekvenserna inom bandet 2300–2400 
MHz)? 

 Om behov finns, hur skulle frekvenserna komma att användas, och vilket 
behov skulle de fylla?  

 Hur ser en möjlig tidsplan ut för användning av frekvenserna utifrån att 
de används till er verksamhet?  

 Vad anser ni vara minsta bandbredd som krävs för att uppnå effektiv 
spektrumanvändning?  

 När ser ni att utrustning (basstationer/terminaler/annan utrustning) finns 
tillgänglig i bandet? 

 Ett förväntat EU-beslut kring bandet kan komma att innehålla krav på 
TDD för access. Hur ser ni på frågan om synkronisering av basstationer i 
bandet? Olika alternativ är möjliga: 

 PTS beslutar om krav på synkronisering av basstationer mellan 
operatörer 

 Operatörerna hanterar frågan själva 

 Endast ”supplementary downlink i bandet” 
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 Hur bedömer ni intresset för undantag från tillståndsplikt inom delar av 
bandet? 

 Hur ser ni på möjligheten till delning, exempelvis geografisk eller 
frekvensmässig, av frekvensutrymmet med andra användningar eller 
användare? 

 Vad anser ni krävs, både av PTS och marknaden, för att åstadkomma en 
önskvärd delning av spektrum mellan operatörer? Exempelvis att få 
tillgång till andra operatörers spektrum i områden där de inte har byggt ut 
sina nät? 

 Har ni några övriga frågor eller åsikter om bandet ni vill uppmärksamma 
PTS på?  

 
PTS erhöll skriftliga konsultationssvar från Sveriges sändaramatörer (SSA), 
Telia Company AB, Ericsson AB, Hi3g Access AB och Tele2 Sverige AB. 
Telenor Sverige AB och Huawei har inkommit med svar efter konsultationens 
slut. Dessa redovisas också nedan för fullständighetens skull. 
 
Sveriges sändaramatörer (SSA) för fram önskemål om ett återinförande av 
amatörradioverksamhet på permanent basis, för troposfärskommunikation och 
månstuds, i delar av bandet. SSA menar att den begränsade 
amatörradioanvändningen i bandet, huvudsakligen för experiment och 
vågutbredningsförsök gör att risken för störningar är liten. 

Telia Company anser att hela det tillgängliga bandet bör göras tillgängligt för 
mobilt bredband för att förstärka mobilnätens kapacitet. Bandet skulle kunna 
användas redan en kort tid efter att det gjorts tillgängligt. Minsta bandbredd om 
20 MHz anses lämpligt för att uppnå spektrumeffektivitet. Vidare anser Telia 
att det bästa är om operatörerna själva kan komma överens om en lösning för 
att hantera nätsynkronisering. PTS bör dock före en tilldelning fastställa vad 
som gäller om inget annat kan överenskommas. Undantag från tillståndsplikt 
anses inte förenligt med ett effektivt utnyttjande av bandet. Telia anser att 
geografisk delning av frekvensutrymmet mellan olika tillämpningar är möjligt, 
men att geografisk delning mellan olika operatörer inte är önskvärt. Det 
befintliga regelverket för uthyrning kan tillämpas. 

Ericsson hänvisar till befintlig standardisering inom 3GPP, samt tillgången på 
kommersiella produkter på marknaden, och menar att bandet därför är mycket 
intressant för den mobila sektorn. Ericsson lyfter fram LSA som en relativt väl 
utvecklad metod för delning av spektrum. Detta skulle kunna ge 
investeringstrygghet för användare med långa tillståndstider, samtidigt som det 
gör det möjligt för en aktör att erbjuda en tjänst lokalt under en kort period - till 
exempel vid olika evenemang. Olika aspekter av inomhustäckning diskuteras 
också, liksom utvecklingen inom IoT (Internet of Things). Ericsson menar även 
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att olicensierad användning kan vara tänkbart i de fall där kraven på QoS 
(quality of service) är lägre och där näten är väl isolerade från varandra. 
Användning av nät som är väl isolerade från varandra underlättar också i frågan 
om synkronisering mellan nät, men anser för övrigt att TDD nät bör 
synkroniseras genom s.k. ram synk. Ericsson rekommenderar 30 MHz som 
minsta bandbredd för 2.3 GHz TDD. 

Hi3g anser att bandet bör tilldelas så snart som möjligt. Det finns ett behov av 
frekvenserna i 2,3 GHz-bandet för kapacitetsförstärkningar, särskilt i stadsmiljö 
och vid speciella evenemang, eftersom datatrafiken i mobilnäten fortsätter att 
öka. Som minsta bandbredd, för att uppnå en effektiv spektrumanvändning, 
nämns 20 MHz. I frågan om synkronisering av nät anser Hi3g att en lösning är 
att PTS beslutar om tillståndsvillkor som föreskriver en bestämd upp- och 
nedlänkskonfiguration, men med möjlighet för tillståndshavare att 
överenskomma annorlunda. Att använda bandet som supplementär nedlänk 
förs också fram som en möjlighet. Hi3g anser att en grundläggande 
förutsättning vid delning är att tillståndshavaren alltid har primär nyttjanderätt 
samt att denna ska vara skydda mot störningar från den sekundära 
radioanvändningen. 
 

Tele2 pekar framför allt på möjligheten att använda bandet för 5G. Det 
föreligger därför inte något akut behov av att tilldela bandet. Tele2 anser att en 
tilldelning kan vänta till år 2020 eller något senare. Tele2 anser att en minsta 
bandbredd på 20 MHz per tillstånd är lämplig. För användning av TDD inom 
bandet förordar Tele2 att det i första hand är operatörerna själva som 
sinsemellan hanterar synkronisering av näten, men där PTS agerar högre instans 
för att hantera eventuella fall då operatörerna inte lyckas lösa detta gemensamt. 

Telenor anser att 2,3 GHz-bandet kan komma att utgöra en viktig komponent 
för utbyggnad av kapacitet för mobil data i tätorter och att en utbyggnad kan 
påbörjas först efter år 2020. Som minsta sammanhängande bandbredd vid en 
tilldelning anger Telenor 20 MHz. Telenor förordar starkt att bandet används 
för supplementary downlink, för att underlätta i frågan om synkronisering 
mellan nät. Telenor är generellt positiv till ökad delning av spektrum, men anser 
också att utveckling av metoder för delning befinner sig i ett tidigt 
utvecklingsskede och att det därför är svårt att förutse hur användbar delning är 
i praktiken. Telenor menar vidare att delning lämpligast sker i band där 
tilldelning inte sker genom auktioner. Telenor framhåller särskilt vikten av att 
alla förutsättningar, såväl tekniska som tidsmässiga, harmonisering inom EU 
samt koordineringar med grannländer, är klara inför en eventuell tilldelning. 

Huawei menar att 2,3 GHz är ett viktigt band för operatörerna. Det är väl 
anpassa för att bidra med ytterligare kapacitet, men det kan också användas för 
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täckning. Vidare framhåller Huawei att bandet är det lägsta globalt 
harmoniserade TDD-bandet, det är vitt spritt i många länder runt om i världen, 
samt att det finns ett moget eko-system kring bandet. Huawei anser att bandet 
bör göras tillgängligt så snart som möjligt och att en sammanhållen bandbredd 
om 30 MHz per operatör bör utgöra ett minimum. Synkronisering av 
basstationer anses nödvändigt för att upprätthålla en spektrumeffektiv 
användning och Huawei stöder att PTS beslutar om krav om synkronisering. I 
detta sammanhang pekar Huawei på olika möjligheter kring ”carrier 
aggregation” som alternativ till SDL. Huawei ser inte något behov av, eller nytta 
med, en icke licensierad användning av bandet. Vad gäller delning är 
uppfattningen att en lösning baserad på geografiska begränsningar mellan 
existerande användare och nya användare förmodligen utgör den enklaste och 
det mest robusta sättet för spektrumdelning om ett sådant behov finns.  

2.6 Regulatoriska förutsättningar 

PTS är förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar inom området för 
elektronisk kommunikation och postområdet. Myndigheten ska verka för att 
målen inom politiken för informationssamhället uppnås. Myndigheten ska 
också, inom ramen för sina uppgifter enligt lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation (LEK), verka för att de mål som anges i lagen uppnås. Till PTS 
uppgifter hör att regelbundet göra strategiska analyser inom området för 
elektronisk kommunikation och redovisa den långsiktiga inriktningen av 
myndighetens tillämpning av regleringen på området.  
 
PTS handlingsutrymme för den framtida användningen av 2,3 GHz-bandet 
begränsas av de nationella och internationella regler som gäller på marknaden 
för elektronisk kommunikation. 

2.6.1 Tilldelning av tillstånd 

Enligt 10 § förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation ska PTS 
pröva frågor om tillstånd enligt LEK. En allt större efterfrågan av 
radiospektrum gör det svårt att på en gång kunna ta till vara olika 
radioanvändares behov inom områden såsom telekommunikation, ljudradio 
och tv, transport, forskning och utveckling samt polisens och försvarets 
verksamheter. Det är viktigt att behoven hos olika sektorer och intressen i 
samhället, med tillhörande behov av radiofrekvenser, kan tillgodoses i rimlig 
omfattning. PTS ska göra de rimlighetsöverväganden som erfordras mellan 
samhällsnyttan och nödvändigheten av olika konkurrerande radioanvändningar. 
PTS spektrumstrategi visar hur PTS arbetar med att göra dessa avvägningar. 

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 
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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.  

Det finns förhållanden som gör att normala tilldelningsförfaranden genom 
marknadsmekanismer inte är lämpliga eller tillräckliga. Ett exempel på ett 
sådant fall är spektrumtillgång för kollektiva nyttigheter med hög samhällsnytta. 
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 (icke rivalitet), och att det inte går att utesluta någon från konsumtion av en 
vara (icke exkluderbarhet, fripassagerarproblemet).  

Kollektiva nyttigheter är t.ex. spektrumanvändningar som tillgodoser allmän 
ordning och säkerhet (till exempel försvar och polis) och skydd av liv och hälsa 
(till exempel räddningstjänst, vissa säkerhets- och nödsignaleringssystem). Även 
spektrumanvändningar inom vissa forskningsområden kan betraktas som 
kollektiva nyttigheter. I dessa fall ska samhällsekonomisk analys och 
behovsprövning ligga till grund för PTS beslut om tilldelning av spektrum.25 

Ett tillstånd att använda radiosändare inom ett visst frekvensutrymme ska 
beviljas för en bestämd tid och kan förenas med tillståndsvillkor, 3 kap. 11 och 
12 §§ LEK. Vad gäller tillstånd att använda en viss radiosändare ska tillstånden 
vid giltighetstidens utgång förlängas med samma tid som tillståndet senast har 
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, 3 kap. 12 a § LEK. 

Enligt 3 kap. 4 § LEK och 12 § förordning (2003:396) om elektronisk 
kommunikation finns dessutom möjlighet för PTS att meddela undantag från 
kravet på individuella tillstånd genom meddelande av föreskrifter. 

2.6.2 Politiska mål om bredbandsutbyggnad 

Den 2 november 2009 beslutade regeringen om en bredbandsstrategi för 
Sverige [7]. 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. Vidare fastställer bredbandsstrategin att alla hushåll och 
företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster 
och service via bredband. 

                                                 
25 PTS spektrumstrategi PTS-ER–2014:16 s. 39 ff. 
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År 2010 lanserade EU-kommissionen en digital agenda för Europa med mål 
och åtgärder i syfte att öka tillväxten inom EU [8].  Ett mål är att alla européer 
senast år 2020 bör ha tillgång till internet med en hastighet på minst 30 Mbit/s. 

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

En tilldelning av 2,3 GHz-bandet för mobilt bredband skulle öka operatörernas 
möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt öka kapaciteten och prestandan i 
sina nät. Bandet kan därför bidra till att uppfylla av de politiska 
bredbandsmålen. 

2.6.3 Svensk rymdstrategi 

Regeringen beslutade i april 2014 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag 
att föreslå en nationell rymdstrategi i syfte att utveckla möjligheterna till att 
använda rymdverksamheten som en strategisk tillgång för att möta samhällets 
behov och stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Utredningen 
överlämnade i september 2015 sitt betänkande [9] till 
Utbildningsdepartementet.  

Utredningen fann bl.a. att svensk rymdverksamhet kan och bör bidra till ett väl 
fungerande samhälle. Den bör också vara ett verktyg för utveckling och 
innovation som leder till tillväxt. Svenska staten satsar uppskattningsvis cirka 
1,7 miljarder kronor per år på rymdverksamhet. 

I korthet innebär den föreslagna strategin följande: 

1. Bättre och ökad samverkan mellan forskningsfinansiärerna för ökade 
synergier mellan statens olika satsningar.  

2. Mer fokus på hur det internationella samarbetet kan utnyttjas för att öka 
nyttan av rymdverksamheten i Sverige. Framför allt i de europeiska 
samarbetena inom EU respektive ESA pågår utveckling av tillämpningar 
för samhällsfunktioner, företag och konsumenter.  

3. En bättre helhetssyn på nyttan för samhället i stort, både gällande 
synergier för civil och militär samverkan, samt med hänsyn till försvars- 
och säkerhetsaspekter. 

PTS menade i sitt remissvar att samhällsnyttan bör prioriteras högt i den 
kommande strategin. Vidare önskar PTS att rymdutredningen utvecklar 
spektrumfrågornas betydelse för rymdverksamheten, samt svenska 
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förutsättningar och utmaningar för rymdverksamhet kopplad till 
kommunikations- och navigationssatelliter, utifrån ett konsumentperspektiv. 

2.6.4 PTS Spektrumstrategi 

PTS fattar beslut i spektrumförvaltningen i enlighet med de mål och regler som 
EU, riksdag och regering har beslutat. PTS spektrumstrategi är myndighetens 
verktyg i arbetet med spektrumplanering och tillståndsgivning och den 
beskriver principerna för hur PTS i normalfallet avser att tillämpa reglerna och 
uppnå de politiska målen [10]. Spektrumstrategins övergripande vision är att 
maximera samhällsnyttan av spektrumanvändningen över tid. Detta ska 
åstadkommas bland annat genom tillräcklig spektrumtillgång för att möjliggöra 
utveckling, att allt spektrum ska kunna delas mellan flera användningar, 
förutsättningar för mångfald av spektrumanvändningar, att alla användningar 
placeras i mest lämpliga frekvensband, bred internationell harmonisering, och 
att samhällsekonomisk analys och efterfrågan styr planering och tilldelning av 
spektrum. 
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3 Internationell utblick 

Globalt har många länder redan tilldelat bandet för mobilt bredband. 
Utrustning baserad på TD-LTE finns kommersiellt tillgänglig och 
utrustningsmarknaden för detta band förväntas öka under kommande år. Enligt 
en rapport från GTI [11] från maj 2013 användes eller planeras vid denna 
tidpunkt 2,3 GHz-bandet för TDD i följande regioner/länder: Afrika, Kanada, 
Kina, Indien, Latinamerika, Ryssland, Sydkorea, Södra Asien, och Mellanöstern.  

Till de civila befintliga användningarna i bandet noteras kommunikation med 
trådlösa kameror och videolänkar. 2,3 GHz-bandet är i många länder ett viktigt 
band för sådana tillämpningar, så även i Sverige. Idag ger PTS tillstånd för 
användning av trådlösa kameror i bandet på tillfällig basis.  

NATO använder bandet bl.a. för telemetri och olika luftburna tillämpningar. 
Bandet är harmoniserat inom NATO och har klassificerats som viktigt för att 
kunna fullgöra de operativa skyldigheter som åligger NATO [12]. Detta är 
också en av anledningarna till de omfattande studierna av LSA i arbetet med en 
europeisk harmonisering av bandet.  

3.1 Planerad tilldelning i Storbritannien 

Inom Europa är Storbritannien det land som kommit längst i arbetet med att 
tilldela 2,3 GHz-bandet. En konsultation med marknaden genomfördes under 
perioden 7 november 2014 – 23 januari 2015 [13]. 40 MHz (2350–2390 MHz) i 
2,3 GHz-bandet skulle tilldelas genom auktion tillsammans med 150 MHz i 3,4 
GHz-bandet (3410–3480 MHz och 3500–3580 MHz). Auktionen senarelades 
dock i avvaktan på ett kommissionsbeslut om den planerade sammanslagningen 
mellan Telefonica UK Ltd:s ”O2” och Hutchinson 3G UK Ltd:s ”Three” var 
förenlig med reglerna för den gemensamma marknaden. Kommissionen 
beslutade i början av maj 2016 att blockera en sådan sammanslagning. 
Storbritannien avser fortfarande auktionera ut delar av 2,3 GHz-bandet, men 
något datum är fortfarande inte bestämt. 

Utöver konsultationer har Ofcom genomfört flera studier kring bandet [14]. I 
detta sammanhang har det varit angeläget att hantera skyddet av bluetooth och 
Wi-Fi i frekvensbandet 2400–2483,5 MHz. 

Utöver Wi-Fi och bluetooth omfattar Ofcoms tekniska studier flera andra 
specifika användningar. För ZigBee, som inkluderar användningar relaterade till 
hem- och industriell automation (Ofcom ger följande exempel: ”street lighting 
control; medical monitoring and agricultural usage”) finns t.ex. en viss risk för 
att störningar uppkommer om användningen sker i närheten av LTE-
utrustning.  För sådan användning av det licensfria 2,4 GHz-bandet, som 
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förekommer inom t.ex. sjukhus, skolor och andra institutioner (övervakning av 
patienter, dataöverföring från ambulanser, hörselhjälpmedel, barnvaktslarm 
mm.), föreslår Ofcom ett nära samarbete mellan användare och licenshavare i 
2,3 GHz-bandet för att minimera risken för störningar. 

I Storbritannien riskerar användare av PMSE26 förlora delar av det spektrum 
som idag används för t.ex. trådlösa kameror. Ofcom pekar på möjligt 
ersättningsspektrum i 7 GHz-bandet, effektivare delning i övriga frekvensband 
för PMSE, samt möjligheten att, genom koordinering med tillståndshavare, 
utfärda tillstånd i 2,3 GHz-bandet vid speciella evenemang.  
 
För tjänster inom amatörradio ges ingen möjlighet till fortsatt användning i 
frekvensutrymmet 2350–2390 MHz. 
  
Ofcom avser tilldela spektrum i enheter om 10 MHz. Ett par konsultationer har 
genomfört och i oktober 2015 publicerade Ofcom information om 
auktionsdesign och beslut om att tilldela bandet utan spektrumtak och med ett 
reservationspris på 10 miljoner £ per 10 MHz. Inget täckningskrav kommer att 
införas i auktionsvillkoren. 
 
Det är också intressant att notera hur Ofcom hanterar frågan om 
synkronisering av TDD-block mellan olika operatörer. För användning 
utomhus kommer full synkronisering mellan operatörer att krävas, dvs. 
användning av samma ramstruktur. För inomhusanvändning med små celler 
behöver inte banden vara synkroniserade. Om en tillståndshavare upplever 
störningar som följd av en annan tillståndshavares inomhusanvändning måste 
den senare anpassa sin användning så att den överensstämmer med villkoren 
kring synkronisering.  
 

3.2 Förberedelser i Frankrike 

Frankrike har en omfattande militär användning i bandet, vilket är en av 
anledningarna till intresset för LSA i bandet. Trots behovet av skyddszoner 
kring den militära användningen antas det möjligt att med små celler täcka upp 
till 98 procent av den franska befolkningen. En storskalig pilotstudie kring 
användningen av 2,3 GHz-bandet för mobilt bredband påbörjades i januari 
2016 och fokuserade på delad användning i bandet genom s.k. LSA (License 
Shared Access). Studien har dock avbrutits. Som skäl anger ANFR 
svårigheterna med att identifiera relevanta parter att samarbeta med. Vissa 
försök, både med och utan dynamisk spektrumtilldelning, har dock genomförts 
mellan åren 2014 och 2016. Ericsson, Qualcomm och RED Technologies 
genomförde bl.a. tester i Paris under första halvåret 2016 [15]. En ny 

                                                 
26 PMSE: Programme Making and Special Events – samlingsnamn för tjänster med anknytning till TV- 
och radioproduktion, programinsamling och sändningar vid speciella evenemang. 
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konsultation avseende 2,3 GHz-bandet är också aktuell, vilken avser fokusera 
på användning och delningsmöjligheter. Situationen i Frankrike vad gäller 2,3 
GHz-bandet har också påverkats av behovet av frekvenser för nationell 
säkerhet, relaterat till de dramatiska händelser som inträffat i Paris och Nice.  
 

3.3 Förberedelser i Italien 

Italien har initierat en pilotstudie i syfte att bedöma hur bandet kan användas 
för mobila bredbandstjänster. I Italien används 2,3 GHz-bandet för närvarande 
till fasta länkar, PMSE och militära system. En viktig komponent i den 
italienska studien är att tillämpa och få erfarenhet av att använda LSA. 
Samverkan sker med Finland och Frankrike vad gäller tillgång till vissa 
funktioner (t.ex. LSA controller och repository). I studien medverkar också EC 
Joint Research Centre. 

3.4 Förberedelser i Nederländerna 

Under 2015 beslutade Nederländerna att inleda ett pilotprojekt för ett 
webbaserat automatiskt bokningssystem för ENG/OB (Electronic 
Newsgathering/Outside Broadcasting) i 2,3 GHz-bandet. Pilotprojektet 
övergick i en operationell fas den 28 september 2016. Projektet förväntas bidra 
till ökad kunskap om hur liknande lösningar kan tillämpas även för andra 
användningar. På sikt kan det ge underlag för introduktion av ett komplett 
system för LSA i bandet.  

3.5 Situationen i våra grannländer 

3.5.1 Danmark 

Även om inga beslut har tagits förutser den danska frekvensförvaltningen att 
hela 2,3 GHz-bandet på sikt kommer att användas för mobilt bredband i landet. 
Andra tjänster kommer därmed att behöva lämna frekvensbandet. Danmark har 
inga planer på att introducera LSA i bandet. Nuvarande användning för 
amatörradio har tillstånd till den 31 december 2016. Den danska förvaltningen 
konstaterar att marknadsintresset för bandet för närvarande är svagt. En 
konsultation kring bandet är sannolikt aktuell inom några år. 

3.5.2 Norge 

I Norge är den dominerande användningen i 2,3 GHz-bandet PMSE. 
Delbanden 2301–2321 MHz och 2336–2386 MHz är tilldelade fram till den 31 
december 2019, med trådlösa kameror som den huvudsakliga användningen. 
Delbanden 2323–2331 MHz och 2386–2394 MHz är undantagna från 
tillståndsplikt och får användas för mobila länkar med en maximal sändareffekt 
på 2W EIRP. 

Norge planerar inleda en tilldelningsprocess i 2,3 GHz-bandet för en ny 
tillståndsperiod. För närvarande är det inte bestämt om bandet fortsättningsvis 
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ska användas för enbart för PMSE, för PMSE och MFCN genom LSA eller 
enbart för MFCN. 

3.5.3 Finland 

Finland överväger att använda 2,3 GHz-bandet för mobila bredbandstjänster 
och anser att det är önskvärt med ett beslut om harmonisering för att möta 
framtida behov av mobilt bredband. Samtidigt bör ett beslut också ge flexibilitet 
för nationella överväganden avseende t.ex. fortsatt användning av trådlösa 
kameror i bandet. 

Finland ser det som troligt att LSA kommer att vara ett verktyg för att hantera 
delning med existerande tjänster i bandet.  

Inga beslut finns i frågan om fortsatt användning av bandet för tillämpningar 
inom amatörradio, men det antyds att dessa inte är särskilt prioriterade. Finland 
har inte heller några jordstationer för satellitkommunikation i bandet, däremot 
används bandet för trådlösa kameror. 

Den finska regleringsmyndigheten informerade i februari 2016 om ett relativt 
svagt intresse för bandet i Finland, eftersom fokus ligger på andra 
frekvensband. Frågan om LSA bidrar också till att operatörerna kanske 
prioriterar andra band i nuläget. 
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4 Analys 

Analysen i denna förstudie utgår från den metod som beskrivs i PTS 
spektrumstrategi. Analysen följer fem steg i enlighet med figur 2 nedan. 

Figur 2 

4.1 Inventering 

Nuvarande ECC beslut [ECC/DEC/(14)02] ger förutsättningar för de 
administrationer som vill implementera MFCN i bandet: 
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“that, subject to national considerations, the frequency band 2300–2400 MHz is 
made available for MFCN, while also enabling administrations to maintain the 
use of the band by incumbent services”  

Bandet är också föremål för harmonisering för mobilt bredband inom EU, med 
liknande villkor som inom CEPT. Ett förslag till sådan harmonisering har 
utarbetats men något beslut är ännu inte fattat. 
 
Detta ger stöd för en svensk inriktning där bandet används för mobilt 
bredband, men möjligheten till fortsatt användning av hela eller delar av bandet 
för befintliga användningar bör studeras och övervägas. Sådana befintliga 
användningar utgörs huvudsakligen av amatörradio, trådlösa kameror och 
videolänk för reportage och evenemang, telemetri i samband med 
kommunikation med sondraketer, ballonger och UAV:er, samt telemetri 
kopplad till militär användning. 
 
Ytterligare en användning att beakta i detta sammanhang är PPDR. I PTS 
rapport om PPDR ”Säker och tillgänglig mobil, ip-baserad kommunikation” 
[16] omnämndes 2,3 GHz-bandet som ett möjligt frekvensband för viss PPDR-
användning (dock ej för nät med nationell yttäckning). 
 
I inventeringen har vi också valt att beakta den användning som förekommer 
vid ESA:s anläggning utanför Kiruna, samt vid Onsala rymdobservatorium 
utanför Göteborg. Både ESA och Onsala rymdobservatorium använder 
frekvensutrymme i grannbandet 2200–2300 MHz. Detta frekvensutrymme är 
inte aktuellt för tilldelning, men bandet har ändå beaktats i de delningsstudier 
som genomförts och diskuteras därför i avsnitt 4.4 – Analys inför tilldelning. 
 
I de konsultationer som genomförts kring 2,3 GHz-bandet har inga andra 
användningar än de som nämns ovan aktualiserats. 
 

4.2 Samhällsekonomisk analys 

Den samhällsekonomiska analysen syftar till att undersöka användningarnas 
bidrag till samhällsnyttan. Nyttonivån är dock inte ensam avgörande för 
tilldelningen av frekvensutrymmet för en viss användning. 

Sverige var tidigt ute med att studera 2,3 GHz-bandet för mobilt bredband. En 
s.k. ”refarming” av frekvensutrymmet genomfördes kring år 2010, vilket 
innebar att det tömdes på trafik inför en ny tilldelning. Att bandet är föremål 
för studier vad gäller den framtida användningen har länge varit känt. Den 
användning som idag förekommer i bandet sker på tillfällig basis. För svensk 
del anser PTS inte att den befintliga användningen är av sådan art att den 
automatiskt ska erbjudas skydd, utan ska genomgå samma behovsprövning som 
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andra användningar. Däremot kan den medföra en hög samhällsnytta och 
därmed vara angelägen att bevara.  

Eventuell fortsatt användning av delar av bandet i vissa geografiska områden 
för telemetri, rymdforskning, trådlösa kameror och videolänk samt för 
amatörradio bör analyseras och övervägas. Sådan användning bör företrädesvis 
bidra till att öka samhällsnyttan. PTS spektrumstrategi uppmuntrar också till 
ökad delning av frekvenser mellan användare.  

4.2.1 Mobilt bredband 

Oavsett ett potentiellt kommissionsbeslut kring 2,3 GHz-bandet är det aktuellt 
att utreda samhällsnyttan av att möjliggöra mobilt bredband i 
frekvensutrymmet. Som tidigare beskrivits har bandet fysikaliska egenskaper 
som lämpar sig för utbyggnad av nät med både hög kapacitet och med god 
täckning. Bandet är redan identifierat för IMT globalt och har redan tagits i 
bruk för MFCN i många länder. Det finns ett väl utvecklat ekosystem kring 
bandet, med en mångfald av produkter och lösningar som är kommersiellt 
tillgängliga. 

Det mest relevanta för att maximera samhällsnyttan i 2,3 GHz-bandet bedöms 
vara att tilldela det för den inom ECC beslutade harmoniserade användningen, 
dvs. för mobilt bredband. Sverige har ”implementerat” ECC beslutet, vilket kan 
tolkas som att vi beslutat att bandet ska tilldelas för mobilt bredband. För 2,3 
GHz-bandet förutses även ett kommissionsbeslut med en inriktning för mobilt 
bredband (elektroniska kommunikationstjänster och TDD). 

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. Ett tillskott av kapacitet till 
ip-baserade mobilnät förbättrar generellt möjligheten till nya och innovativa 
tjänster. 

Vid bedömning av samhällsnyttan av mobilt bredband i 2,3 GHz-bandet är det 
därför intressant att jämföra med kostnaden för att åstadkomma motsvarande 
kapacitetsökning i befintliga band. Följande räkneexempel belyser detta. 

 

 

 

 



 

 
 

Post- och telestyrelsen 32 
 

johan 

4.2.1.1. Mobilutbyggnad i jämförbara band 

Som tidigare nämnts har 2,3 GHz-bandet egenskaper som lämpar sig för 
utbyggnad av nät för både hög kapacitet och god täckning. Det bör dock 
beaktas att bandet sannolikt inte är aktuellt för utbyggnad av stor geografisk 
täckning. För detta ändamål lämpar sig frekvenser i bandet 700 MHz och 800 
MHz bättre.  

2,3 GHz-bandet är sannolikt intressant för utbyggnad av kapacitet och täckning 
i städer och större samhällen. Frekvensbandet har fysikaliskt liknande 
egenskaper som t.ex. 2,6 GHz-bandet. Detta band tilldelades år 2008. Tabell 1 

Räkneexempel 1 – Kostnad för utbyggnad av mobilt bredband 
motsvarande 2,3 GHz-bandets möjligheter 

Genom att beräkna alternativkostnaden för att inte använda 2,3 GHz-bandet 
till mobilt bredband, görs en bedömning av kostnadernas storlek för att uppnå 
samma effekt fast med en alternativ metod. Effekten av en användning av 2,3 
GHz-bandet motsvarar en kapacitetsökning på ca 17 procent jämfört med den 
nuvarande bredbandskapaciteten i 1800 MHz-, 2100 MHz- och 2600 MHz-
bandet. Ett sätt att öka produktionen givet dagens teknik och utan att tillföra 
ytterligare frekvenser är att förtäta de befintliga bredbandsnäten i 1800 MHz-, 
2100 MHz- och 2600 MHz-banden.  

Genom att 2,3 GHz-bandet ger ca 17 procent kapacitetsökninga) är det rimligt 
att uppskatta alternativkostnaden som att befintliga nät i kapacitetsbanden 
1800 MHz, 2100 MHz och 2600 MHz förtätas med 17 procent.  

Kostnaden per ny site uppskattas till 1 miljon SEKb). Detta är ett genomsnitt 
och varierar naturligtvis mycket från fall till fall. Antal siter idag är ungefär 
9050 stycken vilket medför att 1539 stycken siter behöver nyetableras. Att 
åstadkomma samma kapacitetsökning utan 2,3 GHz-bandet hade med dessa 
antaganden kostat operatörerna 1,54 miljarder SEK.  

Under antagandet att operatörerna skulle ha valt att förtäta näten för att möta 
en ökad efterfrågan kan alternativkostnaden därmed fastställas till i 
storleksordningen 1,54 miljarder SEK. 

a) Baserat på att 80 MHz tilldelas för mobilt bredband och en befintlig kapacitet i banden 1800 MHz, 2100 
MHz och 2600 MHz på 460 MHz. 

b) I de fall befintlig infrastruktur kan utnyttjas är sannolikt kostnaden lägre.   
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nedan ger en bild över befintlig utbyggnad i Sverige i 2,6 GHz-bandet, baserat 
på yt- och befolkningstäckning för 4G, 30 Mbit/s27.  

Tabell 1  

Som framgår av tabellen är den geografiska utbyggnaden < 1 procent eller 
endast några procent i majoriteten av länen. Egentligen är det bara Stockholms 
län samt Skånes-, Hallands- och Västra Götalands län som redovisar en relativt 
större yttäckning, dock fortfarande på låg nivå.  

Motsvarande förhållande gäller även om man studerar befolkningstäckningen. 
Som framgår av kartorna nedan i figur 3 är utbyggnaden huvudsakligen 
koncentrerad till större befolkningscentra.

                                                 
27  PTS-ER–2015:7 

Län Yttäckning

Befolknings-

täckning

Hela landet 1% 60%

Stockholms län 19% 89%

Uppsala län 2% 55%

Södermanlands län 3% 51%

Östergötlands län 3% 60%

Jönköpings län 3% 51%

Kronobergs län 2% 46%

Kalmar län 2% 31%

Gotlands län 1% 46%

Blekinge län 4% 39%

Skåne län 7% 63%

Hallands län 5% 53%

Västra Götalands län 4% 61%

Värmlands län 1% 40%

Örebro län 2% 62%

Västmanlands län 3% 63%

Dalarnas län <1% 28%

Gävleborgs län <1% 39%

Västernorrlands län <1% 21%

Jämtlands län <1% 13%

Västerbottens län <1% 35%

Norrbottens län <1% 26%

2014 - 30 Mbit/s 4G
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Figur 3 

Vidare är det i sammanhanget av intresse att beakta befolkningsfördelningen i 
Sverige. Figur 4 nedan visar hur populationen i Sverige är fördelad geografiskt 
[17].  
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Figur 4 

Mindre än 10 procent av Sveriges befolkning är bosatta norr om den 62 
breddgraden (strax söder om Sundsvall) och som exempel kan nämnas att 
befolkningen i Norrbottens län är ca 250 000 personer. Enligt Tabell 1 har 26 
procent tillgång till 2,6 GHz-bandet vilket motsvarar ca 65 000 personer. I 
Luleå tätort bor det ca 46 000 personer. 

Som redovisas ovan är utbyggnaden i 2,6 GHz-bandet koncentrerad till större 
tätorter. 2,3 GHz-bandet har liknande fysikaliska egenskaper som 2,6 GHz-
bandet och det är därför sannolikt att en framtida utbyggnad i 2,3 GHz-bandet 
följer samma mönster, dvs. fokuseras till tätorter. Detta förhållande, 



Förstudierapport 2,3 GHz 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 36 
 

tillsammans med det faktum att 90 procent av Sveriges befolkning är bosatta 
söder om 62 breddgraden gör att nyttan av att tilldela spektrum, i geografiska 
områden där operatörerna sannolikt inte kommer att bygga mobilnät, är 
begränsad. En geografisk begränsning, i form av exkluderingszoner, i de 
eventuella tillstånden för mobilt bredband i bandet kan därför vara motiverat, 
om det finns andra spektrumbehov att beakta. Då det rör sig om områden med 
en liten förväntad utbyggnad av mobilt bredband i det aktuella bandet kan 
eventuella behov tillgodoses i andra kapacitetsband.  

Följande räkneexempel visar på alternativkostnaden för att etablera 
mobiltäckning, i befintliga kapacitetsband (1800 MHz, 2100 MHz eller 2600 
MHz) i två olika typer av exkluderingszoner. Dessa exkluderingszoner har valts 
med beaktande av de befintliga användningarna som studeras i denna rapport. 
Det första räkneexemplet visar på effekterna av en exkluderingszon i 
Norrbottens län, där det förekommer militär och civil telemetriverksamhet. I 
det andra räkneexemplet studeras en exkluderingszon i Västra Götalands län, 
där Onsala rymdobservatorium är beläget. Dessa två exkluderingszoner skiljer 
sig markant åt från varandra. I Norrbottens län är befolkningstätheten låg, och 
största tätorten är Luleå med ca 46 000 invånare, medan Göteborg är den 
största tätorten i Västra Götaland med ett invånarantal på ca 550 000 personer. 

Räkneexempel 2 – Kostnad för utbyggnad av mobilt bredband 
motsvarande 2,3 GHz-bandet för exkluderingszon i Norrbottens län  

Genom att 2,3 GHz-bandet ger ca 17 procent kapacitetsökning (se 
Räkneexempel 1) är det rimligt att uppskatta alternativkostnaden som att 
befintliga nät i kapacitetsbandet 1800 MHz, 2100 MHz och 2600 MHz 
förtätas med 17 procent.  

Snittkostnaden per ny site uppskattas till 1 miljon SEKa). Detta är ett 
genomsnitt och varierar naturligtvis mycket från fall till fall. Antal siter i 
Norrbottens län är idag 77 stycken vilket medför att 13 siter behöver 
nyetableras. Att åstadkomma samma kapacitetsökning utan 2,3 GHz-
bandet kostar med dessa antaganden operatörerna 13 miljoner SEK.  

Under antagandet att operatörerna väljer att förtäta näten för att möta en 
ökad efterfrågan kan alternativkostnaden därmed fastställas till i 
storleksordningen 13 miljoner SEK. 

a) I de fall befintlig infrastruktur kan utnyttjas är sannolikt kostnaden lägre.   
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För att ge mer vägledning i frågan om samhällsnyttan av mobilt bredband 
respektive exkluderingszoner i kommer detta analyseras ytterligare. 

4.2.2 Militär luftburen telemetri 

Verksamheten vid provplats Vidsel bedrivs av Försvarets materielverk (FMV).  
Eftersom beläggningen av verksamhet för Försvarsmaktens behov 
varierar över tiden säljer FMV överskottskapacitet på den internationella 
marknaden. Detta har lett till att såväl svensk och utländsk försvarsindustri 
som andra länders försvarsmakter i dag brukar provplatsen i Vidsel. Effekten 
är att den tekniska kompetens som finns på provplatsen kan vidmakthållas. 
FMV:s bedömning är att kostnaderna för Försvarsmaktens provningsresurser 
härigenom kan minskas. Under 2014 utnyttjade ett 10-tal utländska aktörer 
Vidsel för provningar. Under 2015 genomfördes flera prov med den 
obemannade flygfarkosten Neuron. För dessa prov transporterades utrustning i 
20 långtradare från Frankrike till provplats Vidsel, vilket ger en bild av 
omfattningen av proven. Ytterligare prov med andra system genomfördes 

Räkneexempel 3 – Kostnad för utbyggnad av mobilt bredband 
motsvarande 2,3 GHz-bandet för exkluderingszon i Västra Götalands 
län  

Genom att 2,3 GHz-bandet ger ca 17 procent kapacitetsökning (se 
Räkneexempel 1) är det rimligt att uppskatta alternativkostnaden som att 
befintliga nät i kapacitetsbandet 1800 MHz, 2100 MHz och 2600 MHz förtätas 
med 17 procent.  

Snittkostnaden per ny site uppskattas till 1 miljon SEKa). Detta är ett 
genomsnitt och varierar naturligtvis från fall till fall. Antal siter i Västra 
Götalands län är idag 1453 stycken vilket medför att 247 siter behöver 
nyetableras. Att åstadkomma samma kapacitetsökning utan 2,3 GHz-bandet 
kostar med dessa antaganden operatörerna 247 miljoner SEK.  

Under antagandet att operatörerna väljer att förtäta näten för att möta en ökad 
efterfrågan kan alternativkostnaden därmed fastställas till i storleksordningen 
247 miljoner SEK. 

a) I de fall befintlig infrastruktur kan utnyttjas är sannolikt kostnaden lägre.   
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också under 2015. FMV särredovisar inte några ekonomiska detaljer kring 
provverksamheten vid Vidsel, vilket försvårar en mer detaljerad 
samhällsekonomisk kvantitativ analys [18]. 
 
En fortsatt användning av Vidsel för provverksamhet påverkar möjligheten att 
bygga mobilt bredband i 2,3 GHz-bandet i omgivningarna till Vidsel. För 
bedömning av alternativkostnaden att i stället bygga mobiltäckning i befintliga 
kapacitetsband är Räkneexempel 2 relevant.  

4.2.3 Vetenskaplig luftburen telemetri 

SSC är en ledande aktör när det gäller uppskjutningar av raketer och ballonger. 
Genom sin verksamhet vid Esrange Space Center erbjuder SSC tjänster till 
forskare och rymdorganisationer. Verksamheten omfattar även utveckling och 
konstruktion av raketer, samt olika moduler/komponenter som stöd för 
verksamheten. I tidigare remissyttrande från SSC (den 8 januari 2010) framhålls 
de unika möjligheter som Esrange Space Center erbjuder genom tillgången till 
en störningsfri radiomiljö och ett sparsamt befolkat nedslagsområde. 
Verksamheten vänder sig till kunder i Europa, Asien och USA. Flera 
samarbetspartners såsom NASA28, japanska JAXA29, ESA30och tyska DLR31har 
investerat i anläggningen. 

En fortsatt användning av Esrange Space Center för uppskjutning av raketer 
och ballonger påverkar möjligheten att bygga mobilt bredband i 2,3 GHz-
bandet i omgivningarna till Esrange. För bedömning av alternativkostnaden att 
i stället bygga mobiltäckning i befintliga kapacitetsband är Räkneexempel 2 
relevant.  

4.2.4 Trådlösa kameror och videolänk 

Den användning för trådlösa kameror och videolänk som förekommer i bandet 
sker huvudsakligen på tillfällig basis. NEP Sweden AB har tillstånd för digital 
mobil videolänk i bandet i hela Sverige. Denna användning faller inte inom 
ramen för en kollektiv nyttighet, då den sker helt på kommersiell basis. 

Det råder ingen tvekan om att användningen av trådlösa kameror och 
videolänkar fyller en viktig funktion inom en mångfald av samhällssektorer 
som t.ex. inom film- och TV-produktion, reklam, företagsproduktioner, 
nyhetsinsamling (ENG32) konserter, teaterevenemang och mycket mer. 

                                                 
28 NASA: National Aeronautics and Space Administration 
29 JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency 
30 ESA: European Space Agency 
31 DLR: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
32 ENG: Electronic Newsgathering 
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Användningen av trådlösa kameror och videolänkar fyller också en viktig roll i 
samband med större evenemang. I Sverige har vi t.ex. erfarenhet från detta i 
samband med händelser som Eurovision Song Contest, Vasaloppet, 
prinsessbröllop, svenska rallyt, EM i friidrott i Göteborg, alpina VM i Åre, VM 
i skidskytte i Östersund m.m.  

Verksamheten är fragmenterad mellan olika aktörer. Det förekommer dels 
nationella aktörer men också utländska aktörer som bevakar händelser i Sverige 
och behöver tillgång till spektrum. 

De i Sverige två största aktörerna NEP Sweden AB och HD Resources 
Sweden AB omsatte tillsammans år 2014 ca 350 miljoner SEK [19]. 

Det kan konstateras att det föreligger stora behov av spektrum för användning 
till trådlösa kameror och videolänkar, särskilt då andelen spektrum som finns 
tillgängligt för denna typ av användning successivt minskat under en 10-års 
period. Studier pågår inom ECC för att identifiera lämpliga frekvensband eller 
”tuning-ranges” för mobila videolänkar. T.ex. har en studie i bandet 2,7–2,9 
GHz initierats, men sannolikt är frekvenser i högre frekvensband mer 
intressanta att studera. Ny teknik, som utvecklingen av 5G, kommer sannolikt 
att möjliggöra applikationer för mobila videolänkar inom de nät som etableras, 
vilket kan komma att minska behovet av dedicerat spektrum för videolänkar. 
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Under en övergångstid finns dock ett behov som behöver tillgodoses. En 
användning av delar av 2,3 GHz-bandet för trådlösa kameror och videolänkar 
på nationell basis, blockerar användningen av bandet för mobilt bredband i de 
delar som eventuellt avsätts för trådlösa kameror och videolänkar. Följande 
räkneexempel visar på alternativkostnaden för att bygga ut motsvarande 
kapacitet i befintliga kapacitetsband för mobilt bredband. 

 

4.2.5 Amatörradio 

Antalet sändaramatörer i Sverige som idag utnyttjar frekvensbandet är mycket 
begränsat. Ett 10-tal sändaramatörer innehar tillstånd i bandet, huvudsakligen 
för kommunikation via månstuds. Den del av bandet som används för denna 
verksamhet utgörs huvudsakligen av 1 MHz i området 2320–2321 MHz. 
Sändaramatörerna har tidigare haft tillgång till ett större frekvensutrymme men 
detta begränsades i samband med en tidigare förändring i 2,3 GHz-bandet. Det 
finns nu önskemål från amatörradiokollektivet att motsvarande 
frekvensutrymme (1 MHz) görs tillgängligt för sändaramatörer för månstuds 

Räkneexempel 4 – Alternativkostnad för mobilt bredband vid tilldelning av 
frekvensutrymme i 2,3 GHz-bandet för trådlösa kameror och videolänkar  

Vi antar att ett frekvensutrymme om 20 MHz avsätts för trådlösa kameror och 
videolänkar. 

I tidigare räkneexempel har vi antagit att befintlig spektrummängd för mobilt 
bredband i kapacitetsband utgör ca 460 MHz. Ytterligare 80 MHz i 2,3 GHz-bandet 
ger en total spektrummängd om 540 MHz. Att öka denna kapacitet med 20 MHz 
motsvarar en ökning med 3,7 procent av befintlig kapacitet. 

Vi antar att detta kan åstadkommas genom en förtätning av befintliga nät i 
kapacitetsbanden 1800 MHz, 2100 MHz och 2600 MHz med 3,7 procent.  

Detta motsvarar 3,7 procent av 9050 basstationer, dvs. 335 nyetablerade stationer. 
Snittkostnaden per ny site uppskattas till 1 miljon SEKa). Att åstadkomma samma 
kapacitetsökning utan 2,3 GHz-bandet kostar med dessa antaganden kostat 
operatörerna 335 miljoner SEK.  

Under antagandet att operatörerna väljer att förtäta näten för att möta en ökad 
efterfrågan kan alternativkostnaden för detta fall därmed fastställas till i 
storleksordningen 335 miljoner SEK. 

a) I de fall befintlig infrastruktur kan utnyttjas är sannolikt kostnaden lägre.   
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och troposfärskommunikation på permanent basis. Detta skulle ge utrymme 
för långsiktighet och underlätta för investeringar i amatörradioverksamheten i 
bandet.  

Det är svårt att värdera den samhällsekonomiska nyttan av 
amatörradioverksamheten i detta frekvensband. Verksamheten är i många fall 
mycket specialiserad (t.ex. månstuds) och sannolikt är det endast ett fåtal 
aktörer som har intresse av eller möjlighet till att bedriva denna verksamhet. I 
jämförelse med andra användningar, som t.ex. mobilt bredband, måste 
slutsatsen ändå vara att den samhällsekonomiska nyttan är blygsam. Det 
hindrar dock inte att det kan finnas andra värden av en amatörradioverksamhet 
i detta band som bör beaktas. 

4.2.6 Samhällsnyttoanalys av exkluderingsområde Norrbotten 

För att tillse att frekvenserna i 2,3 GHz-bandet bidrar till att maximera 
samhällsnyttan måste PTS undersöka och bedöma samhällsnyttan av 
användningarna. Det blir därför relevant att undersöka om ett 
exkluderingsområde i Norrbotten kan vara motiverat för att maximera 
samhällsnyttan över tid. Ett exkluderingsområde skulle innebära att mobilt 
bredband i 2,3 GHz-bandet inte får byggas ut inom detta område. De 
användningarna som skulle skyddas genom ett exkluderingsområde 
motsvarande ungefär Norrbottens län visas i Tabell 2. 

Alternativa användningar i exkluderingsområde Norrbotten 

Exkluderingsområde  Ej exkluderingsområde 

Esrange Space Center 
(Vetenskaplig telemetri) 

← 
→ 

Mobilt bredband 
Vidsel 
(Militär telemetri) 

ESA 
(Satellittjänster i 2200–2300) 

Tabell 2 

För att avgöra om ett exkluderingsområde eller användning av mobilt 
bredband ger högst samhällsnytta utgår analysen ifrån ekonomiska parametrar 
där det är möjligt, för att därefter addera de parametrar som inte är möjliga att 
göra en kvantitativ uppskattning av, inom ramen för denna förstudie. Eftersom 
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information om Vidsels verksamhet och ekonomi till viss del är belagd med 
sekretess med avseende på rikets säkerhet, samtidigt som satellittjänsterna i 
ESA ligger utanför bandet, fokuseras analysen på den telemetri som bedrivs 
och är beroende av 2,3 GHz-bandet vid Esrange.  

Civil telemetri 
Inom Esrange används frekvenserna i 2,3 GHz-bandet i 
forskningsverksamheten, kallad Science Services. Producentöverskottet i denna 
verksamhet borde vara mycket litet, eftersom det är en icke-vinstdrivande 
verksamhet. Dessutom bekostar den kommersiella verksamheten vid Esrange 
till viss del forskningen eftersom eventuell vinst ofta går till drift och skötsel av 
anläggningen. Konsumentöverskottet torde däremot vara mycket stort, då den 
nytta som forskningen vid Esrange skapar kan tillföra stora samhällsvinster, 
beroende på vad forskningen mynnar ut i. Esranges unika tillgång till stor 
landareal och skydd ifrån störning gör detta till ett av de fåtal ställen som vissa 
experiment kan genomföras. 

Externaliteter som uppkommer till följd av den civila telemetrin vid Esrange 
(och även ESA och Vidsel) är till stor del kopplade till forskning, vilket kan 
inkludera flera olika positiva spridningseffekter33. Delvis finns det värden i att 
Sverige fortsätter att utveckla sin position som kunskapsnation och 
forskningsland vilket attraherar både forskare och andra besökare vilket ger 
positiva ekonomiska effekter. Dessutom bidrar forskningen till förståelsen av 
jorden och universum genom att nå nya gränser inom aktuella 
forskningsområden, samla in data för andra projekt etc. 

En rapport från Storbritannien konstaterar att de samhällsekonomiska 
vinsterna av forskning är ca 2–3 gånger större än de privata vinsterna34. 

För att konkretisera samhällsnyttan undersöks först intäkterna av Science 
Services i Esrange de senaste 6 åren (år 2010–2015).35 Dessa siffror 
inflationsjusterads till 2015 års prisnivå, och ett medelvärde tas fram för att 
kompensera för svängningar i efterfrågan och kapacitet, vilket blir ungefär 150 
miljoner SEK.36 Då Science Services inte är vinstdrivande verksamhet är 
producentöverskottet marginellt. 

Mobilt bredband 
För att jämföra detta med om frekvenserna istället skulle användas till mobilt 

                                                 
33 Spillover effects på engelska. 
34 ”Rates of return to investment in science and innovation” av Frontier Economics, Juli 2014. Ref 
35 SSC Årsredovisning med bolagsstyrningsrapport 2010–2015.  
36 149 935 292 SEK (max: 172 442 661 SEK; min: 119 834 047 SEK) 
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bredband inom det aktuella området, används tidigare auktionslikvid inom 
grannbandet 2,6 GHz som en uppskattning på betalningsviljan för 
frekvenserna från producenterna (operatörerna). Detta reflekterar den 
ekonomiska effekten av mobilt bredband, på samma sätt som intäkterna i fallet 
med civil telemetri. Betalningsviljan för 2,6 GHz-bandet från auktionen år 
2008 var 1,5 SEK MHzpop37. 

Inflationsjusterat till år 2015 och genom att beräkna operatörernas 
betalningsvilja för Norrbottens län resulterar detta i ungefär 39 miljoner SEK 
för hela 2,3 GHz-bandet. Den tidigare utbyggnaden i 2,6 GHz-bandet visar 
dock att 26 procent av befolkningen täcks (d.v.s. bandets egenskaper medger 
inte en kostnadseffektiv utbyggnad för resterande del av befolkningen i 
Norrbottens län). Baserat på detta blir 2,3 GHz-bandets ekonomiska värde för 
utbyggnad i Norrbottens län ca 10 miljoner SEK. 

Inom användningen mobilt bredband är det, till skillnad från civil telemetri, 
aktuellt att undersöka producentöverskottet. Ett medelvärde av de största 
operatörernas vinster var under år 2015 ca 30 procent 38, vilket ökar den 
uppskattade ekonomiska betalningsviljan för frekvenserna till ca 13,2 miljoner 
SEK. 

Det finns även möjligheter till positiva externaliteter från en utbyggnad av 
mobilt bredband i 2,3 GHz-bandet i Norrbotten. Dock gör den troligtvis 
lågfrekventa utbyggnaden av 2,3 GHz-bandet i Norrbotten att möjliga 
externaliteter endast kan betraktas som marginella. 

Översikt uppskattad samhällsnytta av exkluderingsområde Norrbotten 

 Civil telemetri  
(Esrange)  Mobilt bredband 

Ekonomisk del 149 935 292 SEK > 10 144 216 SEK 

Producentöverskott 
(PÖ) 

- 
(Icke-vinstdrivande vht) 

< 30% 

Skattat värde 149 935 292 SEK > 13 187 480 SEK 

                                                 
37 Befolkningsstatistik (år 2008) taget från SCB. 
38 EBITDA från de fyra största operatörerna under 2015. 
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Konsumentöverskott 
(KÖ) 

Mycket högt p.g.a. kollektiv 
nyttighet och icke-
vinstdrivande vht 

> 
Högt p.g.a. hög 

betalningsvilja från 
konsumenter 

Externaliteter + Spridningseffekter av 
forskning och utveckling 

> 
 

Övrig samhällsnytta Vidsel 

ESA 
 

 

Total bedömd 
samhällsnytta av 
exkluderingsområde 
Norrbotten 

Ca 150 miljoner SEK 
+ större KÖ 
 

> 

Ca 13,1 miljoner SEK 
+ stort KÖ 

Tabell 3 

Även om denna samhällsekonomiska analys är förenklad visar den tydligt att 
det är samhällsekonomiskt effektivt att skapa ett exkluderingsområde i 
Norrbotten, för att skydda verksamheten vid Esrange, Vidsel och ESA. 

Den ekonomiska värderingen är drygt 10 ggr högre för att använda 
frekvenserna till civil telemetri, och det är inte troligt att KÖ för 2,3 GHz-
bandet vid användning av mobilt bredband i Norrbotten bidrar mer till 
samhällsnyttan än användningen av frekvenserna till civil telemetri (och även 
verksamheten vid ESA och Vidsel). 

Detta blir ännu tydligare eftersom betalningsviljan för mobilt bredband är 
grundade på tillstånd med en giltighetstid på 15 år, medan den civila telemetrin 
vid Esrange är beräknad på årsbasis. Därmed borde det beräknade värdet för 
civil telemetri vara ca 15 ggr högre än beräknat. 

4.2.7 Samhällsekonomisk analys av exkluderingsområde Onsala 

[Föremål för fortsatt arbete] 

4.3 Vad styr tilldelningen? 

Vid användning av bandet för mobilt bredband är efterfrågan vägledande för 
hur en tilldelning ska utformas. I de fall det behövs för att garantera en effektiv 
spektrumanvändning får PTS begränsa antalet tillstånd genom att fatta ett s.k. 
begränsningsbeslut. Tilldelning sker då normalt genom ett urvalsförfarande 
(oftast i fallet blocktillstånd) som kan vara auktion eller jämförande 
urvalsförfarande. Ett tydligt exempel på när PTS normalt fattar ett 
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begränsningsbeslut är i de fall spektrum inte räcker till alla som vill använda 
det. Om ett begränsningsbeslut inte fattas, och alla som vill ha tillstånd eller 
tillgång till spektrum kan få det, eller kan delas av alla kan PTS tilldela 
sändartillstånd eller besluta att undanta spektrum från tillståndsplikt.  

En tilldelning av bandet kan komma att innehålla flera komponenter, där 
bandet i första hand tilldelas genom ett urvalsförfarande (under förutsättning 
att ett begränsningsbeslut har fattats), men där även undantag från 
tillståndsplikt skulle kunna tillämpas i valda delar. Utöver detta kan en 
tilldelning av enskilda tillstånd för några enstaka aktörer vara aktuellt.  

På vilka grunder kan PTS tilldela spektrum i bandet genom enskilda tillstånd till 
några enstaka aktörer och hur sker urvalet i sådana fall? Spektrumstrategin 
uppmuntrar till delning av frekvenser, men vilka får vara med och dela? 

Om fortsatta studier visar på möjligheten att upplåta delar av bandet för 
amatörradio, kan en sådan tilldelning ske antingen genom ett undantag från 
tillståndsplikt eller genom individuella tillstånd. I det sistnämnda fallet ges 
tillstånd till alla sökanden (på samma frekvens), under förutsättning att de 
innehar nödvändiga certifikat för att bedriva amatörradioverksamhet. Ett 
sådant förfarande bör vara möjligt, då PTS i detta fall inte begränsar antalet 
tillstånd (förutom att det rör sig om amatörradioverksamhet). Motsvarande 
gäller även för en eventuell användning av trådlösa kameror och videolänk, 
dvs. tilldelning kan ske antingen genom ett undantag från tillståndsplikt eller 
genom individuell tillståndsgivning där tillståndshavarna delar på spektrum. 

4.3.1 Kollektiva nyttigheter 

Spektrumstrategins principer omfattar också spektrumtilldelning för kollektiva 
nyttigheter med hög samhällsnytta. 

Det kan diskuteras om den verksamhet som bedrivs vid provplats Vidsel faller 
inom ramen för en kollektiv nyttighet. Det är dock möjligt att betrakta 
verksamheten som viktig för Försvarsmakten när det gäller att upprätthålla 
kompetens inom området (telemetri för kommunikation med missiler, flygplan 
och UAV:er). På så sätt bidrar denna verksamhet till Försvarsmaktens 
operativa förmåga som helhet, vilket kan betraktas som en kollektiv nyttighet, 
eftersom förmågan att försvara Sverige uppfyller villkoren. 

Ett liknande resonemang är möjligt när det gäller SSC:s användning av bandet 
för telemetrisändningar i samband med uppskjutning av sondraketer och 
ballonger. Även om verksamheten bedrivs på kommersiell basis, i ett statligt 
ägt aktiebolag, och ofta vänder sig till externa aktörer (som t.ex. ESA och andra 
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rymdorganisationer) kan syftet med verksamheten, att bedriva forskning och 
utveckling om rymden, vara till gagn för samhället. SCC:s uppgift är tvådelat, 
och omfattar både ett av staten definierat samhällsuppdrag och en kommersiell 
del. Frekvenserna i 2,3 GHz-bandet används inom SSC:s division Science 
Services, som tillhandahåller möjligheter för forskare att genomföra experiment 
med de till stor del unika möjligheterna som SSC förfogar över39.  

Verksamheten kan också antas bidra till målen i den svenska rymdstrategin. Vi 
kan också konstatera att verksamheten är geografiskt begränsat och att det av 
andra orsaker inte är realistiskt att anta att det skulle vara aktuellt för en annan 
aktör att bedriva motsvarande verksamhet inom samma geografiska område.  

En användning som också uppfyller kraven på att utgöra en kollektiv nyttighet, 
men som för närvarande inte utgör en befintlig användning i bandet är PPDR. 
Denna användning skulle kunna möjliggöras inom ramen för den i bandet 
harmoniserade bandplanen för mobilt bredband.  

De senaste åren har man inom CEPT arbetat med att hitta en harmoniserad 
lösning för bredbandig PPDR i Europa. För de länder som väljer en lösning 
med ett dedikerat PPDR-nät har CEPT i ett harmoniseringsbeslut [20] 
identifierat ett antal nationella frekvensoptioner i 450 MHz-bandet och 700 
MHz-bandet.  

PTS rapport ”Säker och tillgänglig mobil, ip-baserad kommunikation” [PTS-
ER–2016:12] omnämner 2,3 GHz-bandet som ett av flera potentiellt möjliga 
frekvensband för att tillgodose delar av de behov som identifierats, t.ex. 
möjligheten till temporär eller geografiskt begränsad förstärkning av täckning 
eller kapacitet. En av huvudslutsatserna i rapporten är dock att det i dagsläget 
inte är möjligt att rekommendera en specifik lösning för PPDR. Av denna 
anledning, samt i ljuset av det inom CEPT framtagna harmoniseringsbeslutet 
har PTS valt att i denna studie inte vidare rekommendera 2,3 GHz-bandet för 
dedicerade PPDR-lösningar. Det hindrar dock inte att sådana temporära eller 
geografiskt begränsade användningar kan komma att etableras i bandet genom 
överenskommelser mellan PPDR-aktörer och mobiloperatörer  

Det skulle kunna diskuteras om amatörradio uppfyller villkoren för en kollektiv 
nyttighet, dvs. att användningen av frekvenser för amatörradio sker genom 
”icke-rivalitet” och att den är ”icke-exkluderande”. PTS tilldelar idag t.ex. 
tillstånd för amatörradio (månstuds) på vissa frekvenser i bandet till 

                                                 
39 Övriga divisioner var 2015 Satellite Management Systems (SaMS), Engineering Services, samt 
Technology (omstruktureras fr.o.m. år 2016). Ingen av dessa divisioner använder sig av frekvenserna i 2,3 
GHz-bandet, enligt Esrange. 
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sändaramatörer. Visserligen krävs att den som utnyttjar frekvenserna har 
amatörradiocertifikat. Det råder dock inga hinder för vem som helst att bli 
sändaramatör, förutsatt att nödvändiga kunskaper har förvärvats. Vidare får 
användningen anses vara ”icke-exkluderande”, då användningen av 
frekvenserna av en sändaramatör inte hindrar användningen för andra 
sändaramatörer. Det bör dock beaktas att användningen riskerar exkludera 
annan användning än amatörradio, dvs. det råder både rivalitet mellan 
användare och användningen är exkluderande i förhållande till annan 
användning av samma spektrum om ”produkten” är definierad som spektrum. 

4.4 Analys inför tilldelningen 

Av föregående avsnitt kan vi konstatera att det med utgångspunkt i 
spektrumstrategin och beslut inom ECC [2] är möjligt att utfärda individuella 
tillstånd i bandet samtidigt som det upplåts till mobilt bredband, som är den 
förväntade harmoniserade användningen inom Europa. Som grund för denna 
inriktning anförs de individuella användningarnas karaktär som kollektiva 
nyttigheter och befintliga tjänster. Användningen av frekvensbandet för 
trådlösa kameror och videolänk uppfyller dock inte kravet på en kollektiv 
nyttighet. Det föreligger dock fortsatt behov för denna användning och 
beslutet inom ECC, om harmonisering av frekvensbandet, ger utrymme för en 
fortsatt användning för befintliga tjänster. 

Utöver möjligheten att tilldela spektrum måste vi också analysera behovet och 
hur användningen kan realiseras så effektivt som möjligt. Vad gäller trådlösa 
kameror och videolänk samt Försvarsmaktens-, och SSC:s användningar kan vi 
konstatera att det föreligger ett behov för de användningar som anges. För 
amatörradioanvändningen måste dock slutsatsen bli att behoven är begränsade 
eller små. Hur dessa behov kan realiseras och vilka konsekvenser det får för 
den huvudsakliga användningen MFCN har utretts inom ramen för denna 
studie (se Bilaga 1).    

4.4.1 Skydd av befintlig användning i och utanför bandet 

I Bilaga 1 till denna rapport redovisas resultaten av tekniska studier och 
beräkningar avseende befintlig radioanvändning i bandet i Sverige. Detta 
avsnitt innehåller en beskrivning och en sammanfattande bedömning för 
respektive användning. Slutsatserna nedan bygger på att 2,3 GHz-bandet 
huvudsakligen används för mobilt bredband i framtiden i enlighet med CEPT 
harmoniseringsbeslut och ett förväntat kommissionsbeslut. 

De störningsfall som vi studerar i denna rapport avseende kompatibilitet med 
mobilt bredband i 2,3 GHz-bandet är följande: 
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 Vidsel: Militär luftburen telemetri (missiler, flygplan och UAV:er) 

 Esrange Space Center: Vetenskaplig luftburen telemetri (sondraketer, 
ballonger och UAV:er) 

 Trådlösa kameror och videolänkar  

 Amatörradio (månstuds) 

Användningar i närliggande band som studerats är: 

 ESA/Esrange Space Center: Sattelittjänster i bandet 2200–2300 MHz 

 ONSALA: Radioastronomi i bandet 2200–2290 MHz) 

 Wi-Fi (RLAN och Bluetooth) i bandet 2400–2480 MHz 

4.4.1.1. Militär luftburen Telemetri (Vidsel) 

Försvarsmaktens användning i Vidsel bedrivs genom FMV och omfattar 
aeronautisk telemetri för provverksamhet med missiler, flygplan och UAV:er. 
Den utrustning som används utnyttjar hela 2,3 GHz-bandet.  

De störningsfall som är aktuella att studera omfattar: 

 Störning av mottagande telemetristationer från basstationer och 
användarterminaler som används för mobilkommunikation. 

 Störning från luftburna farkoster mot basstationer och 
användarterminaler för mobilkommunikation.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det svåraste störningsfallet är när en 
basstation interfererar med mottagningen av telemetrisignalen från en 
luftfarkost. Studierna indikerar ett behov av separationsavstånd på ca 250 km i 
det fallet basstationens antenn är riktad mot Vidsel.  

Störavståndet då militär telemetri riskerar att försämra prestandan för mobilt 
bredband uppskattas vara i samma storleksordning, lite beroende på vilken 
flyghöjd som antas. Störningsproblematiken lindras dock av att 
verksamheterna vid Vidsel är tidsmässigt begränsade, både vad gäller antal 
tillfällen som deras varaktighet.     
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PTS bedömning är att spektrumstrategin ger stöd för ett resonemang där den 
militära användningen i Vidsel kan betraktas som en kollektiv nyttighet, och att 
det finns ett reellt behov för verksamheten. Rekommendationen är därför att 
tillståndsvillkoren bör möjliggöra ett fortsatt nyttjande av frekvensbandet för 
den befintliga militära användningen i bandet i och omkring Vidsel. Detta 
möjliggörs genom en exkluderingszon där basstationer för mobilt bredband 
utesluts, eventuellt i kombination med ett PFD-krav som begränsar den högst 
tillåtna uteffekten i området där telemetrimottagning sker. De eventuella 
störningar telemetrianvändningen, trots en exkluderingszon, kan komma att 
orsaka mobilt bredband bör kunna accepteras på grund av användningens 
begränsade omfattning i tid. PTS bör dock överväga om tillståndsvillkoren ska 
innehålla en skrivning om detta. 

Då verksamheten bedrivs i glest befolkade områden görs bedömningen att en 
geografisk skyddszon får en relativt begränsad effekt på den totala 
samhällsnyttan för mobilt bredband i 2,3 GHz-bandet (jämför avsnitt 4.2.1.1). 
Fortsatta studier/praktiska prov kan ge bättre underlag för att bestämma 
storleken på en sådan exkluderingszon. Även om det visar sig att 
skyddszonerna behöver inkludera kustområdet kring Luleå bör detta kunna 
vara acceptabelt då operatörerna i dessa geografiska områden förfogar över 
alternativt spektrum för utbyggnad av täckning och kapacitet för mobilt 
bredband. 

 

4.4.1.2. Vetenskaplig luftburen telemetri (Esrange Space Center) 

SSC bedriver vid Esrange Space Center utanför Kiruna verksamhet för 
vetenskapliga tjänster i 2,3 GHz-bandet kopplat till telemetrimottagning från 
sondraketer, ballonger samt UAV:er.  

Sondraketverksamhet sker på marken på Esrange Space Center basområde i 
form av förberedande kommunikationstester samt i luftrummet ovanför 
Esrange nedslagsområde vid uppskjutningar. Ballongverksamhet sker på 
marken på Esrange Space Center basområde i form av förberedande 
kommunikationstester samt i luftrummet ovanför norra Sverige, norra Finland 

Kort slutsats: 

Fortsatt nyttjande av frekvensbandet för den befintliga militära 
användningen i och omkring Vidsel kan möjliggöras genom införande av 
en exkluderingszon. 
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och Norra Norge till ett avstånd som normalt är synligt ovanför horisonten 
från våra markantennsystem. Avståndet kan vara upp till en radie av 500 km 
från Esrange Space Center. UAV verksamhet sker på marken på Esrange Space 
Center eller längs ett antal större vägar i området.  

Radioanvändningen vid Esrange Space Center liknar till stor del den som 
bedrivs vid Vidsel, dvs. telemetri mellan luftfarkoster och markstation. 
Störfallen är liknande, även om parameteruppsättningarna skiljer sig åt något. 

PTS bedömning är att spektrumstrategin ger stöd för ett resonemang där den 
vetenskapliga användningen vid Esrange Space Center kan betraktas som en 
kollektiv nyttighet, och att det finns ett reellt behov för verksamheten. 
Rekommendationen är därför att tillståndsvillkoren bör möjliggöra ett fortsatt 
nyttjande av frekvensbandet för den befintliga vetenskapliga användningen i 
bandet i och omkring Esrange. Liksom för Vidsel bör detta kunna möjliggöras 
genom en exkluderingszon där basstationer för mobilt bredband utesluts, 
eventuellt i kombination med ett PFD-krav som begränsar den högst tillåtna 
uteffekten i området där telemetrimotagning sker. Storleksordningen på 
exkluderingsområdet liknar den för Vidsel men verksamheten vid Esrange 
Space Center har en mindre påverkan på de mer befolkade kustområdet kring 
Luleå. Den totala påverkan på samhällsnyttan för mobilt bredband i 2,3 GHz-
bandet bedöms därför som ännu mer begränsad. 

Liksom för den militära verksamheten i Vidsel lindras risken för störningar på 
mobilt bredband av att verksamheten vid Esrange Space Center är tidsmässigt 
begränsad både vad gäller antal tillfällen som deras varaktighet. Antalet 
raketuppskjutningar varierar men i genomsnitt rör det sig om ca tio per år. En 
så kallad ”raketkampanj” pågår normalt mellan en och fyra veckor. Sändning 
sker då tidvis med sändare på marken under förberedande tester och under 
flygningar på upp till tjugofem minuter. Antalet ballonguppsändningar per år 
varierar men i genomsnitt genomförs ungefär åtta ballonguppsändningar per 
år. Ballongflygningar kan ske under flera dygn helt beroende på vetenskapliga 
krav och flygvindar. UAV flygningar sker normalt under några minuters till 
några timmars flygning. 
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Telemetrimätningar för ballonger förekommer idag även i 1,5 GHz-bandet. 
SSC menar dock på att det viktiga är att man har ett störningsfritt frekvensband 
att tillgå, och att även denna kommunikation i framtiden eventuellt skulle 
kunna använda 2,3 GHz-bandet. En skyddszon för 2,3 GHz-bandet skulle 
därför även underlätta en utfasning av ballongverksamheten i 1,5 GHz-bandet, 
och därmed möjliggöra en framtida användning av 1,5 GHz-bandet för mobilt 
bredband i området. 

 

4.4.1.3. Trådlösa kameror och videolänkar 

I Sverige och i många andra länder används 2,3 GHz-bandet för trådlösa 
kameror och videolänkar, speciellt för programproduktion och vid speciella 
evenemang. Det är främst tillämpningar inom SAP/SAB för rörlig bild, 
huvudsakligen trådlösa kameror och portabla/mobila videoöverföringar som 
förekommer. 

Användningen för trådlösa kameror och videolänkar sker tillfälligt och på olika 
geografiska platser, men kräver mycket bandbredd. Särskilda behov 
förekommer vid speciella evenemang (t.ex. idrottstävlingar, Eurovision och 
andra stora sammankomster). Tillgängligt spektrum för denna verksamhet har 
successivt minskat över en 10-årsperiod och studier pågår inom bl.a. CEPT för 
att identifiera nytt möjligt spektrum för denna användning  

ECC Rapport 172 tar upp tre olika användningar för PMSE; trådlösa kameror 
samt mobila respektive portable videolänkar, och studerar förutsättningarna för 
kompatibilitet mellan dessa och mobilt bredband. Trådlösa kameror sänder 
med relativt låga uteffekter medan videolänkarna har typiskt högre effektnivåer 
och antenner med större riktverkan och inkluderar ofta kommunikation med 
något rörligt fordon, t.ex. motorcykel eller helikopter. Beräkningarna visar 
(som man kan förvänta) att ”co-channel operation” inte är möjligt (trådlösa 
kameror och videolänkar kan alltså inte samexistera på samma frekvenser som 
mobilt bredband i områden där näten är utbyggda).  

Studier har även gjorts när det gäller grannkanalsanvändning för trådlösa 
kameror och portabla videolänkar, och resultatet visar att samexistens är möjlig 

Kort slutsats: 

Fortsatt nyttjande av frekvensbandet för den befintliga vetenskapliga 
användningen vid Esrange Space Center kan möjliggöras genom införande 
av en exkluderingszon. 
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med ett skyddsavstånd på i storleksordningen 100 – 200 meter mellan 
mottagaren för en trådlös kamera och en mobilterminal som sänder i det direkt 
angränsande bandet. Ett skyddsband mellan användningarna bör minska 
störavståndet men storleken på, och effekterna av ett sådant skyddsband har 
inte studerats. Det känns dock rimligt att anta att ett skyddsband på t.ex. 5 
MHz bör ha en stor effekt på, eller kanske helt eliminerar, störavstånden.  

När man tolkar resultatet i studien kan det vara relevant att beakta att 
beräkningarna baserar sig på utrustningens tekniska egenskaper motsvararande 
kraven i den tekniska standarden. De verkliga egenskaperna när det gäller t.ex. 
sändares och mottagares filteregenskaper är dock ofta bättre än vad standarden 
föreskriver, vilket ger ett gynnsammare störförhållande.  

För användning av mobila videolänkar, som här inkluderar överföringar mellan 
mark och helikopter, är situationen mer problematisk med störavstånd på flera 
kilometer och rapporten nämner (dock utan några beräkningar) behovet av ett 
skyddsband i storleksordningen 20 MHz. Vår bedömning är dock att man inte 
utan vidare studier kan utesluta att även mobila videolänkar skulle kunna 
användas i områden där 2,3 GHz är utbyggt för mobilt bredband även med ett 
mindre skyddsband i storleksordningen 5 – 10 MHz.       

Förslaget är en övergångslösning där i storleksordningen 20 MHz i 2,3 GHz-
bandet reserveras för tillståndspliktig användning av trådlösa kameror och 
videolänkar, förslagsvis i den övre delen, t.ex. 2380–2400 MHz. Ett eventuellt 
behov av ett skyddsband mot LTE-användningen bör övervägas, men detta 
bör kunna hanteras från fall till fall i samband med utfärdandet av det enskilda 
tillståndet.  Ett av motiven för denna föreslagna lösning är att användningen av 
denna del av frekvensbandet för mobilt bredband redan begränsas p.g.a. 
behovet av att skydda frekvensbandet över 2400 MHz. För de översta 10 MHz 
(2290–2300 MHz) är uteffekten begränsad i harmoniseringsbeslutet, men 
studierna har visat att även området 2280–2290 MHz kan orsaka störningar på 
Bluetooth och RLAN.  

På sikt och när en alternativ lösning för trådlösa kameror och videolänkar finns 
tillgänglig skulle frekvensutrymmet kunna göras tillgängligt för mobilt 
bredband med lägre effektnivåer i enlighet med de harmoniserade tekniska 
villkoren.  Användningen skulle antingen kunna möjliggöras genom en 
tilldelning av blocktillstånd, enskilda tillstånd eller ett undantag från 
tillståndsplikt. 
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Eftersom 2,3 GHz-bandet antagligen inte kommer att vara utbyggt för mobilt 
bredband i stora delar av landet under många år från och med tilldelningen så 
bör PTS även ha möjligheten att tilldela tillfälliga tillstånd för t.ex. mobila 
videolänkar i de områden där frekvenserna inte används. Tillståndsvillkoren 
bör säkerställa att PTS har den möjligheten, samt även ålägga tillståndshavaren 
skyldighet att efter förfrågan från PTS informera om den i ett område aktuella 
samt inom närtid planerade utbyggnaden i bandet (se vidare avsnitt 4.4.2 
gällande delning). 

 

4.4.1.4. Amatörradio 

Internationella radioreglementet innehåller en global allokering för amatörradio 
i bandet – dock på sekundär basis. I ECC Rapport 172 har två 
delningsscenarier studerats: 

- Störning från amatörradiosändare mot LTE basstation eller 
användarterminal 

- Störning från LTE sändare vid mottagning av amatörradiosignal. 

Rapporten konstaterar att i de fall sändarna pekar mot varandra och sänder på 
samma frekvens, kan MCL40 vara stort (164–201 dB). Olika mitigeringsmetoder 
kan tillämpas för att reducera störningsrisken. Möjligheten till detta beror dock 
på den användning som amatörradiostationen utnyttjas för. 
Amatörradioverksamhet i områden utanför städer och tätorter bör t.ex. vara 
möjligt. Om riktantenner används kan t.ex. krav på minsta elevationsvinkel 
specificeras. Vi har tidigare konstaterat att amatörradioanvändningen i 2,3 

                                                 
40 MCL: Minimum Coupling Loss – kan relateras till minsta avståndsdämpningen mellan systemen 
 

Kort slutsats 

Användning av trådlösa kameror och videolänkar bör kunna tillåtas under 
en övergångstid i den övre delen av 2,3 GHz-bandet 

Kort slutsats: 

LSA bör kunna utgöra en grund för amatörradioverksamhet i 2,3 GHz-
bandet. 
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GHz-bandet är mycket specialiserad och att den i nuläget endast praktiseras av 
ett begränsat antal sändaramatörer. En fortsatt användning av delar av 2,3 
GHz-bandet för amatörradioverksamhet bör kunna hanteras genom LSA 
under förutsättning att överenskommelser med mobiloperatörerna kan nås.  

 

4.4.1.5. Satellitmottagning (ESA, Esrange Space Center) 

Enligt ITU-RR innehåller frekvensbandet 2200–2300 MHz allokeringar för 
följande tjänster: 

 Space Operation (2200–2290 MHz) 

 Earth Exploration Satellite (2200–2290 MHz) 

 Space research, near Earth (2200–2290 MHz) 

 Space research, deep Space (2290–2300 MHz) 

Både ESA och SSC har etablerat jordstationer för mottagning av signaler från 
satelliter och rymdfarkoster i området kring Kiruna. Signalerna är oftast 
mycket svaga, vilket gör att skyddsbehoven är förhållandevis stora. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att de geografiska områden som påverkas 
(eventuella exkluderingszoner) är mindre än de som beräknades för 
telemetrianvändningen i 2,3 GHz-bandet vid Esrange Space Center. Vi kan 
alltså konstatera att ett skydd av telemetrianvändningen i form av en 
exkluderingszon vid Esrange Space Center också medför att 
satellitmottagningen i bandet 2200–2300 MHz skyddas. 

Sverige har ingått avtal med ESA om att de ska kunna utöva sin verksamhet, 
bland annat rymdforskning, inom frekvensbandet 2200–2300 MHz vid sin 
anläggning utanför Kiruna (Salmijärvi station) [21]. Av del III, artikel 8 i 
avtalet framgår att Sverige ska säkerställa att frekvensområden listade i avtalets 
Bilaga 3 kan användas i enlighet med uppställda villkor. Det skydd som 
användningen kräver påverkar därmed användningen i 2,3 GHz-bandet.   

 

Kort slutsats: 

En exkluderingszon för skydd av den befintliga vetenskapliga 
användningen vid Esrange Space Center medför också skydd för den 
satellitmottagning som förekommer i grannbandet 2200–2300 MHz vid 
ESA Kiruna station och Esrange Space Centre. 
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4.4.1.6. Radioastronomi (Onsala) 

Bandet 2200 – 2290 MHz används även för Radioastronomi vid Onsala 
rymdobservatorium på västkusten utanför Göteborg. Forskningen är en så 
kallad geodetisk VLBI (Very Long Baseline Interferometry), där flera 
radioteleskop på jorden kopplas samman för att studera kosmiska källor. 
Forskningen inom VLBI innebär att man med hjälp ett antal olika 
radioteleskop och känsliga mottagare mäter mycket svaga signaler vilket 
förutsätter en extremt störningsfri radiomiljö i bandet. 

Frågan om huruvida verksamheten i Onsala i bandet 2200 – 2290 MHz har 
skydd genom ITU är inte helt enkelt att avgöra då det finns utrymme för olika 
tolkningar. Radioreglementet innehåller en allokering i bandet för ”Space 
research service”, men inte för ”Radio astronomy”. Frågan är huruvida den 
forskning som i Onsala bedrivs inom området geodetisk VLBI ryms inom den 
allokering som finns för bandet, dvs. för ”Space research service”. Oavsett 
tolkning är det viktigt att framföra att ITU-RR bara reglerar användning över 
nationsgränser, och att frågan om att skydda användningen därmed är en 
nationell angelägenhet. Användningen av VLBI i frekvensbandet är 
dokumenterad i ” European Common Allocations i ERC Rapport 25 [22].  

Relevant i detta sammanhang kan även vara att Länsstyrelsen i Hallands län 
har, med stöd av Lagen (2006:449) om skydd för störningskänslig forskning, i 
ett beslut från 2007 [23] fastslagit ett forskningsområde med tillträdesskydd 
vid Onsala Rymdobservatorium, Chalmers Tekniska Högskola. I beslutet 
anger Länsstyrelsen att ”den forskning som bedrivs på Rymdobservatoriet är av sådan 
art och inriktning att den behöver skydd. Vidare bedöms det att risken för störning på 
verksamheten är stor.” Vidare konstaterar Länsstyrelsen att ”de intressen som 
forskningen vid Rymdobservatoriet utgör väger tyngre än den inskränkning för allmänheten 
som tillträdesskyddet utgör”. I ett forskningsområde med störningsskydd gäller 
även förbud mot användning av radiosändare.  

Oavsett vilken tolkning man gör angående Onsalas verksamhets rätt till skydd 
i bandet kan man konstatera att Onsalas önskan om skydd i bandet bottnar i 
ett reellt behov.  I Onsala finns två av de 15 teleskop i Europa som används 
för VLBI. Två nya teleskop (tvillingteleskopen) är under uppförande i Onsala. 
Spektrumstrategin ger stöd för att verksamheten kan betraktas som en 
kollektiv nyttighet. Rekommendationen är därför att i den kommande 
tilldelningen av bandet ha som mål att skydda Onsalas användning i bandet. 

ECC Rapport 172 innehåller beräkningar av nödvändigt avstånd för att skydda 
mottagningen för VLBI, och skyddsavståndet mellan en basstation för mobilt 
bredband och ett radioteleskop uppskattas till 73 km. I det verkliga fallet 
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(Onsala) beror skyddsavståndet på lokala förhållanden kring anläggningen. 
Preliminära beräkningar i Iris41 visar också på ett behov av ett stort 
skyddsavstånd motsvarandet det som beräknas i Rapport 172 (se vidare Bilaga 
1). 

De beräkningar som gjorts för att uppskatta risken för störningar och 
nödvändiga skyddsavstånd innehåller dock ett antal stora osäkerheter. ITU har 
tagit fram en rekommendation42 angående skydd för radioastronomi där man 
anger den maximala signalnivån (spektraltätheten) för störningsnivån i bandet. 
Men även om störningsnivån vid mottagaren är väldefinierad så finns det en 
mängd andra parametrar och antagande som påverkar beräkningarna där några 
av de mest avgörande faktorerna är: 

 Mobiltelefonsändarnas (basstationer och terminaler) sändarkaraktäristik: 
Standardiseringen innehåller krav på maximalt tillåtna effektnivåer 
utanför bandet, men mätningar visar att verklig utrustning typiskt har 
mycket bättre filter än vad standarden föreskriver och att de verkliga 
störningarna därför är mycket lägre vilket kan ha en mycket stor 
påverkan på resultatet jämfört med beräkningar baserade på att 
utrustningen bara följer standarden. När det gäller basstationerna så finns 
det även en möjlighet för operatörerna att utrusta dem med extra filter 
som ytterligare förbättrar utombandsegenskaperna. 

 Radioteleskopets antennkaraktäristik: 
PTS har tagit del av teleskopets antenndiagram samt beskrivning över 
vilka riktningar och vinklar som teleskopet kan riktas. Trots det är det 
svårt att utifrån dessa uppgifter göra relevanta och korrekta antaganden 
angående den verkliga antennförstärkningen i den riktning som den 
inkommande störningssignalen kommer från. 

 Den topografiska dämpningen mellan mottagaren och störkällan: 
Den exakta placeringen av teleskopet och den omgivande närmiljöns 
(t.ex. byggnader eller andra objekt som kan dämpa en inkommande 
störsignal) kan ha en stor påverkan på den verkliga störnivån som når 
mottagaren. 

 Osäkerheter i definitionen av relevanta störscenarios: 
Beräkningar på den totala störnivån bygger på scenarios där antaganden 
om bland annat mobilterminalernas antal och placeringar får stor 
påverkan på resultatet.  

 Bedömning och värdering av sannolikhet för störning: 
Interferensberäkningar för olika scenarios skulle även behöva inkludera 

                                                 
41 Iris är ett internt beräkningsverktyg som används av PTS 
42 ITU-R RA.769–2, Protection criteria used for radio astronomical measurements 
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sannolikhetsbedömningar. Förutom att sannolikheten för olika scenarios 
är svåra att uppskatta finns det även svårigheter när det gäller hur en 
störning med en viss sannolikhet ska värderas när man ska skydda 
mottagningen.  

Slutsatsen i förstudien är att det behövs ett fortsatt arbete för att vidare 
undersöka till vilken grad verksamheten vid Onsala kan skyddas och vilken 
samhällsnytta detta medför. Ett eventuellt skydd får samtidigt inte ge för stora 
inskränkningar för användningen av 2,3 GHz-bandet för mobilt bredband i 
Göteborgsområdet. En möjlig lösning som bör studeras är ett mindre 
exkluderingsområde i kombination med ett pfd-krav som begränsar den 
maximala störnivån i Onsala. Genom att anpassa placeringen av basstationerna 
och deras antennriktningar, eventuellt i kombination med ytterligare filtrering, 
bör ett pfd-krav möjliggöra en utbyggnad av 2.3 GHz-bandet i områden 
närmare Onsala jämfört med om skyddet enbart ska basera sig på en 
exkluderingszon. 

Den exakta utformningen av en sådan lösning, och hur stora områden som 
påverkas är i dagsläget svårt att avgöra. För att komma vidare i detta arbete är 
bedömningen att det krävs vidare tekniska diskussioner med representanter 
från verksamheten vid Onsala. Målet bör vara att hitta en lösning som inte 
påverkar möjligheterna att använda bandet för mobilt bredband i centrala 
Göteborgsområdet. Om det skulle visa sig att en lösning där Onsalas 
verksamhet får adekvat skydd omöjliggör användning av mobilt bredband i 
stora delar av centrala Göteborg bör man göra en djupare samhällsekonomisk 
analys där påverkan på Onsalas verksamhet vägs mot värdet av den 
samhällsnytta som går förlorad på grund av utebliven användning av bandet 
för mobilt bredband. Projektet har inte gjort någon sådan analys, men en rimlig 
slutsats är att ett tillståndsvillkor som inte medger att bandet används i landets 
näst största stad kommer att få en stor påverkan på mobiloperatörernas 
värdering av bandet och den totala samhällsnyttan som följer av att tilldela 
bandet för mobilt bredband.  

Kort slutsats 

Teoretiska beräkningar pekar på behov av ett stort skyddsområde kring 
Onsala, som kan inverka på möjligheten att använda 2,3 GHz-bandet för 
mobilt bredband i Göteborgsområdet. Fortsatta studier om samhällsnytta och 
tekniska möjligheter bedöms vara nödvändiga. 
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4.4.1.7. Bluetooth och WLAN 

Skyddet av Bluetooth och WLAN hanteras genom den spektrummask som 
specificeras i det förväntade kommissionsbeslutet samt i harmoniseringsbeslut 
inom ECC. Masken innebär begränsningar när det gäller utstrålad effekt i 
frekvensintervallet 2390–2400 MHz där den maximala sändareffekten är 45 
dBm/5MHz vilket gör att användningen begränsas till att omfatta mindre 
basstationer med låg uteffekt.  

ECC Rapport 172 och studier av JRC indikerar dock att viss risk för störningar 
finns om området med effektbegränsningar enbart gäller de översta 10 MHz 
(2290 – 2300 MHz). Förslaget är därför, som beskrivits i avsnitt 4.4.1.3, att 
under en övergångsperiod reservera 20 MHz intill bandgränsen (2380 - 2400 
MHz) för trådlösa kameror och videolänkar (tillståndspliktig användning).   

På längre sikt kan detta frekvensområde (max 20 MHz) studeras för att 
användas för mobilt bredband med låga sändareffekter (ev. 
inomhusanvändning), antingen genom en ny tilldelning av blocktillstånd, eller 
genom enskilda tillstånd eller att bandet undantas från tillståndsplikt. 

 

4.4.2 Delning 

Geografisk delning är en möjlig metod för att tillvarata värdet av spektrum och 
för att ge möjlighet till olika användningar att existera i ett frekvensband. 
Delning i 2,3 GHz-bandet, genom införandet av geografiska exkluderingszoner 
skulle möjliggöra fortsatt användning för befintliga tillståndshavare i specifika 
geografiska områden. Inför en tilldelning av 2,3 GHz-bandet bör frågan om 
delning studeras mer ingående och inte bara isolerat till den befintliga 
användningen i bandet.  

Enligt PTS spektrumstrategi är inriktningen att alla frekvensband på sikt ska 
delas eller vara förberedda för delning. Genom att tillgängliggöra stora 

Kort slutsats 

Användningen av den övre delen av 2,3 GHz bandet för trådlösa kameror 
och videolänkar kan på sikt ersättas av mobilt bredband med låga 
sändareffekter. Undantag från tillståndsplikt kan vara en möjlig 
tilldelningsform. 
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frekvensmängder på sekundär basis så kan man öka sannolikheten för att en 
sekundär tjänst ska kunna utnyttja lediga frekvensresurser vid varje tid och på 
varje plats där det behövs. 

Alla tilldelade tillstånd bör vara framtidssäkra vad gäller möjligheten till delning 
av frekvensbandet. PTS bör beakta detta i all tillståndsgivning, och bör förena 
tillstånden med lämpliga tillståndsvillkor som ger förutsägbarhet och möjlighet 
att möta framtidens teknikutveckling. I nuläget, liksom för framtiden, ska PTS 
inte ge någon exklusivitet. Den primära tillståndshavarens användning är ändå 
skyddad, eftersom en eventuell sekundär användare måste upphöra eller flytta 
på sig om och när tillståndshavaren vill använda spektrum. Däremot ska 
tillståndshavaren inte kunna utestänga konkurrens genom att ha tillstånd som 
man inte använder effektivt. Detta är en förutsättning för att PTS ska kunna 
anpassa sin framtida frekvensplan och tillståndsgivning för teknisk utveckling 
inom t.ex. kognitiv radio och annan ny teknologi som är anpassad för delning 
av spektrum. 

Som beskrivits i tidigare avsnitt förväntas en utbyggnad av 2,3 GHz-bandet för 
mobilt bredband fokusera på större befolkningscentra, dvs. tätorter, medan 
stora delar av landsbygden sannolikt inte kommer att täckas. 

I flertalet av de blocktillstånd som PTS har utfärdat sedan 2009 finns villkor 
om delning genom s.k. DSA43. Många operatörer anser att nuvarande DSA-
klausul är alltför otydlig, då den inte i detalj specificerar villkoren för delning. 
Sedan 2009 har också mycket internationellt arbetet genomförts, inom CEPT 
och RSPG. I arbetet med 2.3 GHz-bandet har specifikt delning studerats och 
redovisats i CEPT Rapport 56 (delning med befintliga tjänster) [24] och CEPT 
Rapport 58 (delning med PMSE) [25]. Rapporterna utgår från förutsättningen 
att befintliga användningar i bandet ska skyddas genom introduktion av LSA 
och etablerande av ett s.k. ”sharing framework”. 

Vid en framtida tilldelning av 2,3 GHz-bandet bör, utöver eventuella 
exkluderingszoner för befintliga användningar, relevanta delningsvillkor 
beaktas. Dessa kan t.ex. ta fasta på förväntad utbyggnad som följd av tilldelade 
tillstånd och exkludera ytterligare geografiska områden i tillståndsgivningen, 
sekundär användning i sådana områden eller bygga på introduktion av en 
delning genom ett standardiserat regelverk och/eller sofistikerad teknik (t.ex. 
LSA med databasstöd). 

Ytterligare ett förslag är att beakta en utökad möjlighet till delning av spektrum 
mellan tillståndshavarna. T.ex. skulle en tillståndshavare, som är ensam om att 

                                                 
43 DSA: Dynamic Spectrum Access 
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bygga ut sitt nät i ett visst geografiskt område, på detta sätt även kunna få 
tillgång till andra operatörers spektrum i 2,3 GHz-bandet i det aktuella 
geografiska området. En sådan delning skulle komplettera nuvarande reglering 
om uthyrning av spektrum.  

Frågan om delning av spektrum mellan tillståndshavarna kräver vidare 
utredning, inte minst vad gäller de legala aspekterna och hur en sådan lösning 
förhåller sig till den befintliga regleringen om uthyrning, som även inkluderar 
föreskrifter om undantag från medgivande vid uthyrning under vissa 
förutsättningar. Även frågan om årsavgifter för tillstånd att använda 
radiosändare aktualiseras vid delning enligt detta förslag.    

4.4.3 Synkronisering 

En möjlighet till en mer effektiv användning av 2,3 GHz-bandet för mobilt 
bredband är att operatörerna överenskommer om att synkronisera sina 
basstationer, för att på så sätt kunna minimera behovet av skyddsband. En 
konsekvens av detta är att operatörerna går miste om sin flexibilitet när det 
gäller att fritt bestämma förhållandet i kapacitet mellan sin upp- och nedlänk. 
En annan möjlighet till effektivare användning är att använda 
frekvensutrymmet för SDL44 (supplementary downlink).  

Nedan diskuteras olika tekniska alternativ kring frågan om synkronisering. Tre 
alternativ har identifierats: 

- Inget krav på synkronisering 

- SDL 

- Krav på synkronisering 

 Tillståndsvillkor utan krav på synkronisering 

Detta alternativ leder till mycket dålig spektrumeffektivitet. Stora delar av 
bandet skulle behöva användas som skyddsband mellan de tilldelade 
frekvensblocken.  

 Tillståndsvillkor baserad på SDL 

2,3 GHz-bandet kan (LTE Release 13) paras med 800 MHz, 900 MHz, 2,1 
GHz och 2,6 GHz. Huruvida terminaler som produceras för den europeiska 
marknaden kommer stödja detta är inte känt. 
 

                                                 
44 SDL: Användning av oparat spektrum för att öka kapaciteten i nedlänksriktningen i ett mobilnät. 
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Om en tillståndshavare vill använda 2,3 GHz för extra nedlänkskapacitet på 
platser som även använder andra frekvensband, så möjliggör SDL en något 
högre nedlänkskapacitet än vad som är möjligt att uppnå med TDD. Det ger 
även totalt sett (om man inkluderar upplänken) något högre effektivitet jämfört 
med TDD pga. avsaknad av skyddsperioder i kommunikationsprotokollet. 
Skillnaden är dock inte stor. Om DL/UL-ratio för TDD maximeras så blir 
”throughput” i storleksordningen 85 procent jämfört med en SDL-lösning. 

SDL möjliggör inte, 

 att en ny operatör som inte har tillgång till andra LTE frekvensband 
etableras, 

 att operatörer som även har behov av extra UL-kapacitet tillgodoses, 

 ”stand alone”-lösningar, som t.ex. ett självständigt nät ett ”underlay-
network” för exempelvis småceller. 

Speciellt det sista fallet förefaller inte helt osannolikt. 

SDL skulle även kunna möjliggöra ett effektivare skydd av annan användning i 
vissa geografiska områden, exkluderingszoner, eftersom det är lättare att ställa 
krav som reglerar basstationernas maximala fältstyrka i området jämfört med 
krav på terminaler. 

 Tillståndsvillkor med krav på synkronisering 

LTE-standarden möjliggör DL/UL-förhållande på mellan 89/11 % och 25/75 
%. Ett krav som baserar sig på en specifik teknologiskt standard förutsätter 
dock att alla operatörer använder denna teknologi. Även om vi förutsätter LTE 
så kan det bli problem i framtiden om en operatör vill använda 5G (med ett 
annorlunda radiointerface). 

Om tillståndshavarna använder samma teknologi kan problem komma att 
uppstå om det finns olika önskemål om vilket struktur för ”sub-frame” som 
ska användas (t.ex. om önskat UL/DL-förhållande skiljer sig åt). 

 Föreslagen lösning 

Preliminärt förslag är att ställa krav på synkronisering enligt följande principer: 
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1. Tillståndsvillkoret ställer krav på att operatörerna måste synkronisera sina 
nät 

2. Villkoret anger en default DL/UL-ratio som operatörerna måste välja om 
de inte kan komma överens om något annat. 

3. Operatörerna har även möjlighet att komma överens om att använda 
bandet som SDL.    

Denna lösning bör fungera ”i praktiken” eftersom vi kan förutsätta att 
operatörerna använder LTE. Det måste vara tydligt vad som händer i det 
(antagligen teoretiska) fallet som en operatör vill använda sig av en annan 
teknik. På längre sikt kan även denna situation uppstå om en operatör vill 
uppgradera till nytt 5G radiointerface.  

En synkroniserad användning mellan tillståndshavarna skulle även kunna ske 
på frivillig basis, dvs. det är upp till tillståndshavarna att överenskomma om 
sådan samordning. Ett problem i detta sammanhang är att förutsättningarna 
för en användning inte är kända inför en tilldelning. 

 Legala aspekter kring synkroniserad/osynkroniserad användning 

Tillstånd får förenas med villkor om skyldighet för sökanden att dela 
frekvensutrymme med annan (i enlighet med 3 kap. 11 § 1 st. punkten 5 LEK). 
Sådana villkor som medför begränsning av vilka elektroniska 
kommunikationstjänster eller vilka tekniker som får användas, får meddelas om 
det bland annat krävs för att undvika skadlig störning eller säkerställa effektiv 
frekvensanvändning (i enlighet med 3 kap. 11 § 2 st. punkten 1 och 2 LEK). 

PTS gör därmed bedömningen att det finns legalt stöd för att införa krav på 
synkronisering av basstationer i tillstånden. 

4.5 Tilldelningsform 

4.5.1 Mobilt bredband 

Vid en tilldelning av bandet eller delar av bandet till mobilt bredband är det 
sannolikt att efterfrågan på frekvensutrymmet kommer att överstiga tillgången, 
vilket bör leda till ett begränsningsbeslut och en tilldelning genom ett 
urvalsförfarande.  

4.5.2 Trådlösa kameror och videolänk 

En tilldelning av frekvensutrymmet 2380–2300 MHz för användning av 
trådlösa kameror och videolänkar är möjlig genom frekvensmässig delning i 
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bandet. En tilldelningsform baserad på tillståndsgivning genom utfärdande av 
tillstånd är lämplig eftersom användningen kräver skydd från störningar. Den 
föreslagna övergångslösningen gör också att ett undantag från tillståndsplikt 
för trådlösa kameror och videolänkar förefaller mindre lämpligt. 

4.5.3 Militär och civil telemetri 

Tilldelning för denna typ av användning är möjlig genom geografisk delning 
(etablering av exkluderingszoner) av frekvensspektrum. En tilldelningsform 
baserad på tilldelning genom beslut för den militära användningen samt 
tilldelning genom tillstånd för den civila användningen är lämplig. 

4.5.4 Undantag från tillståndsplikt (1800 MHz förstudie) 

PTS förstudie [26] i 1800 MHz-bandet aktualiserade frågan om ytterligare 
kapacitet, för mobilt bredband, som är undantagen från tillståndsplikt. I 1800 
MHz-bandet rörde det sig om en tilldelning av ett frekvensutrymme om 5 
MHz. I de svar på den konsultation med marknaden som genomfördes i 1800 
MHz-studien framkom önskemål om att bandet skulle tilldelas genom 
urvalsförfarande, men också önskemål om ett undantag från tillståndsplikt i 
bandet. Förstudien fastslog dock att nyttan med ett urvalsförfarande övervägde 
framför ett undantag från tillståndsplikt. Det konstaterades att det kan finnas 
anledning att studera möjligheten till ytterligare undantag i samband med 
framtida tilldelningar. Frågan om ytterligare undantag från tillståndsplikt har 
därför beaktats i denna studie. Som framgår av analysen i denna studie föreslås 
trådlösa kameror och videolänkar ges möjlighet till fortsatt användning av 
frekvensbandet på temporär basis. På sikt och när en alternativ lösning för 
kameror och videolänkar finns tillgänglig skulle frekvensutrymmet kunna 
användas för mobilt bredband med lägre effektnivåer i enlighet med de 
harmoniserade tekniska villkoren.  Ett undantag från tillståndsplikt i hela eller 
delar av detta band (2380–2400 MHz) skulle då kunna vara aktuellt. 

I den konsultation som gjorts i samband med denna studie har några önskemål 
om ytterligare undantag från tillståndsplikt inte framkommit. Frågan om 
undantag från tillståndsplikt i delar av bandet för mobilt bredband föreslås 
dock utredas vidare. 
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5 Konkurrensfrågor 

Villkor och främjandeåtgärder är viktiga instrument för att ge förutsättningar 
för en effektiv konkurrens när spektrum ska tilldelas. Utöver att de spelar en 
central roll för samhällsnyttan, finns det tydliga konkurrensaspekter kopplade 
till faktorer såsom det antal tillstånd som tilldelas, tillståndstider, eventuellt krav 
på spektrumtak, täckningskrav m.m.  

Frågor relaterade till tilldelningsdesign eller detaljerade tillståndsvillkor studeras 
inte i denna rapport utan hanteras inom ramen för en framtida tilldelning. 
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6 Slutsatser  

 Frekvensbandet 2300–2380 MHz tilldelas för mobilt bredband med 
tekniska tillståndsvillkor baserade på CEPT harmoniering. 

 Frekvensbandet 2380–2400 MHz avsätts temporärt (tills vidare) för 
trådlösa kameror och videolänkar. Detta täcker en del av det kortsiktiga 
behovet, samtidigt som Wi-Fi-användningen ovanför 2.4 GHz får ökat 
skydd. På sikt kan detta band kunna komma att tilldelas för mobilt 
bredband med låg uteffekt, t.ex. inomhusanvändning. Detta kan ske 
antingen genom tilldelning av blocktillstånd, enskilda tillstånd eller ett 
undantag från tillståndsplikt. 

 Tillståndsvillkoren bör innehålla krav på synkroniserad användning (om 
tillståndshavarna inte kommer överens om något annat). Osynkroniserad 
användning kräver stora skyddsband, vilket innebär låg 
spektrumeffektivitet. 

 Tillståndsvillkoren bör möjliggöra ett fortsatt nyttjande av nuvarande 
användning av 2,3 GHz-bandet i Vidsel och området kring Kiruna för 
bland annat luftburen telemetri. Förslaget är en exkluderingszon, 
eventuellt i kombination med tillståndsvillkor som begränsar den 
maximala fältstyrkan i området där mottagning sker. För att avgöra den 
exakta utformningen av villkoren, och storleken på exkluderingszonen 
krävs vidare studier samt kanske även mätningar i området.  

 Tillståndsvillkoren bör om möjligt skydda den nuvarande verksamheten 
för radioastronomi i bandet 2200–2300 MHz i Onsala. En föreslagen 
lösning är att titta på möjligheten att ha en exkluderingszon i 
kombination med restriktioner för maximalt tillåten fältstyrka i området 
där mottagningen sker. Vidare studier behövs för att fastställa villkor 
som ger adekvat skydd, och målet bör vara att hitta en lösning som inte 
utesluter att bandet används för mobilt bredband i centrala delarna av 
Göteborg. Vidare studier bör även omfatta avvägning mellan 
samhällsnyttan för Onsalas användning av bandet och utbyggnaden av 
mobilt bredband i och omkring Göteborg.  

 Befintlig amatörradioverksamhet omfattar endast ett fåtal 
sändaramatörer.  PTS bedömer att denna användning kan hanteras 
genom LSA i de fall ett medgivande från mobiloperatörerna kan 
inhämtas. 
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 Delningsvillkor bör inkluderas i tillståndsgivningen. Detaljerna kring 
detta bör hanteras vid en framtida tilldelning. Frågan om delning av 
spektrum mellan tillståndshavarna bör särskilt studeras. 

 Fortsatta studier kring behoven och värdet av ett eventuellt undantag 
från tillståndsplikt för mobilt bredband i delar av 2,3 GHz-bandet 
föreslås genomföras. 
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Bilagor 

 

1 Förkortningar 

 
ACLR Adjacent Channel Leakage Ratio  
AZ Azimuth  
BEM Block Edge Mask 
BS Base Station 
BW Bandwidth 
EESS Earth Exploration Satellite Service 
EIRP Effective Isotropic Radiated Power 
EL Elevation  
ITU International Telecommunication Union 
LTE Long Term Evolution 
MCL Minimum Coupling Loss 
SBWS Spectral power flux density  
TLM Telemetri 
UAV Unmanned Aerial Vehicle 
UE User Equipment 
 

2 Kompatibilitetsstudier 

2.1 Kompatibilitet mellan tjänster i 2,3 GHz-bandet 

 

2.1.1 Militär luftburen telemetri 

Försvarsmaktens användning i Vidsel bedrivs genom FMV och omfattar 
luftburen telemetri för provverksamhet med missiler, flygplan och UAV:er. 
Den utrustning som används utnyttjar hela 2,3 GHz-bandet.  

De störfall som är aktuella att studera omfattar både störning av mottagande 
telemetristationer (TLM) från basstationer (BS-LTE) och användarterminaler 
(UE-LTE) som används för mobilkommunikation, och störning från luftburna 
farkoster (Airborne) mot basstationer (BS-LTE) och användarterminaler (UE-
LTE) för mobilkommunikation. Nedan behandlas följande störfall: 
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A: Störning från BS-LTE mot TLM 
B: Störning från UE-LTE mot TLM 
C: Störning från TLM mot BS-LTE 
D: Störning från TLM mot UE-LTE 

ECC Rapport 172 har studerat störfallen generellt. Resultaten kan 
sammanfattas som nödvändig dämpning baserat på MCL resp. 
avståndsberäkningar 

 

 

Som framgår är det co-channel situationen som ger upphov till det största 
separationsavståndet. Den utbredningsmodell som används är också avgörande 
för resultatet. 

PTS beräkningar nedan bygger på verkliga förhållanden vid provplatsen vad 
gäller utrustningsparametrar och geografisk inplacering.  
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A: Störning från BS-LTE mot telemetrisystem 

 

Målföljningsstationerna har följande koordinater (RT90 2,5 gon V RH70) 

Stn 1: X=---------- Y=---------- Z=----------   
Stn 2: X=---------- Y=---------- Z=----------   
Stn 3: X=---------- Y=---------- Z=----------   
Stn 4: X=---------- Y=---------- Z=----------   
Stn 5: X=---------- Y=---------- Z=----------   

 

 

 

Parametrar för mottagande telemetriutrustning: 

- Antennförstärkning: 32 dBi (33 dBi minus 1 dB förluster) 
- Störning i antennens huvudbeam, dvs. alla riktningar är möjliga Az: 0-360°, 

El: ≥ 0°  
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- Bandbredd: 4 eller 10 MHz 
- Brusnivån: -110 dBm/MHz 
- I/N: -6 dB 

Parametrar för LTE basstation: 

- Sändareffekt Pe=46 dBm 
- Antenngain: 17 dBi 
- Förluster: 3 dB 
- Masthöjd: 37,5 m 

För beräkningarna har en bandbredd på 10 MHz har antagits för både LTE 
basstation och för mottagande telemetristation. 

Mottagarens brusnivå -110 dBm/MHz och I/N=-6 dB ger tillsammans ett 
krav på maximal interferensnivå på -116 dBm/MHz eller -106 dBm/10 MHz. 

 

En MCL beräkning baserat på ovanstående parametrar ger följande resultat: 

MCL =[Pe+Ge-Pfe] + [Gr-Pfr]-IC-10Log(Be/Br) = [46+17-3]+[33-1]-(-106)-
10Log(10/10)=198 dB 

Teoretiskt (och som ett värsta fall) krävs alltså en dämpning på motsvarande 
198 dB för att skydda telemetrimottagningen. 

Beräkningar i programmet Iris ger separationsavstånd enligt nedanstående 
figur, där målföljningsstationen Niklas antas representera den ”värsta” 
antennplaceringen. 

TLM

Co-channel Pe (dBm) Ge (dBi) Pfe (dB) eirp (dBm) H (m)

LTE BW 

(Be) Gr (dBi) Pfr (dB)

TLM BW 

(Br)

IC* 

(dBm/10 

MHz)

2350 MHz

Victim main 

beam 46,00 17,00 3,00 60,00 37,50 10 MHz 33,00 1,00 10 MHz -106,00

LTE-BS → TLM LTE-BS
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Beräkningarna visar på behov av separationsavstånd på ca 250 km. Det stora 
separationsavståndet i detta fall (och även för de övriga 
målföljningsstationerna) jämfört med resultaten i ECC Rapport 172 förklaras 
av den högt belägna platsen inom övningsområdet.  

B: Störning från UE-LTE mot TLM 

 

 

Baserat på antagandet att UE-LTE har en utstrålad effekt (EIRP) om 23 dBm 
samt en antennhöjd på 2 m, får vi följande resultat i PTS beräkningar: 

 

 MCL =[Pe+Ge-Pfe] + [Gr-Pfr]-IC-10Log(Be/Br) = [23+0-0]+[33-1]-(-106)-
10Log(10/10)=161 dB 

Co-channel Pe (dBm) Ge (dBi) Pfe (dB) eirp (dBm) H (m)

LTE BW 

(Be) Gr (dBi) Pfr (dB)

TLM BW 

(Br)

IC* 

(dBm/10 

MHz)

2350 MHz

Victim main 

beam 23,00 0,00 0,00 23,00 2,00 10 MHz 33,00 1,00 10 MHz -106,00

LTE-UE → TLM TLMLTE-UE
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Även här leder beräkningarna till större separationsavstånd jämför med ECC 
Rapport 172. Detta förklaras av den högt belägna platsen för 
målföljningsstationen.  

C: Störning från TLM mot BS-LTE 

På motsvarande sätt genomförs beräkningarna för detta störfall. 

 

Parametrar för luftburen sändare: 

JAS39 = 20 W (43dBm), rundstrålande, Pe 43 dBm, Ge=0 dBi, Bandbredd 4 
eller 10 MHz. 

Missiler allmänt = 5W (36dBm), rundstrålande à 36 dBm, Ge=0 dBi, 3 och 10 
MHz  



Förstudierapport 2,3 GHz 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 73 
 

För beräkningarna använder vi JAS39, dvs. Pe=43 dBm och Ge=0 dBi som 
dimensionerande. Både för TLM och för BS-LTE antas bandbredden vara 10 
MHz.  

För mottagande BS-LTE antas en brusnivå på -99 dBm/10 MHz och ett C/I 
krav på -6 dB, vilket leder till en störnivå på -105 dBm/10 MHz. I dessa 
beräkningar antar vi också en downtilt motsvarande 3 dB för BS-LTE. 

 

MCL(JAS) =[Pe+Ge-Pfe] + [Gr-Pfr-downtilt]-IC-10Log(Be/Br) = [43+0-
0]+[17-3-3]-(-105)-10Log(10/10)=159 dB 
 
Separationsavståndet blir i detta fall kraftigt beroende av flyghöjden för 
Airborne. Som exempel visas resultatet av beräkningar i Iris för flyghöjden 
3000 m. 
 

 
 

 

 

 

 

LTE BS

Co-channel Pe (dBm) Ge (dBi) Pfe (dB) eirp (dBm)

TLM BW 

(Be) H (m)

LTE BW 

(Br) Gr (dBi) Pfr (dB) Downtilt

IC* 

(dBm/10 

MHz)

Missil 36,00 0,00 0,00 36,00 10 MHz 300/3000 10 MHz 17,00 3,00 3,00 -105,00

2350 MHz Jas 39 43,00 0,00 0,00 43,00 10 MHz 300/3000 10 MHz 17,00 3,00 3,00 -105,00

TLM → LTE BS TLM
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D: Störning från TLM mot UE-LTE 

 

På motsvarande sätt beräknas skyddsavståndet mot UE-LTE. För mottagande 
UE-LTE antas en brusnivå på -95 dBm/10 MHz och ett C/I krav på -6 dB, 
vilket leder till en störnivå på -101 dBm/10 MHz. 

 

MCL(JAS) =[Pe+Ge-Pfe] + [Gr-Pfr-downtilt]-IC-10Log(Be/Br) = [43+0-
0]+[0-0-0]-(-105)-10Log(10/10)=144 dB 
 
Som exempel visas resultatet av beräkningar i Iris för flyghöjden 3000 m. 
 

 
 

LTE-UE

Co-channel Pe (dBm) Ge (dBi) Pfe (dB) eirp (dBm)

TLM BW 

(Be) H (m)

LTE BW 

(Be) Gr (dBi) Pfr (dB) Downtilt

IC* 

(dBm/10 

MHz)

Missil 36,00 0,00 0,00 36,00 10 MHz 300/3000 10 MHz 0,00 0,00 0,00 -101,00

2350 MHz Jas 39 43,00 0,00 0,00 43,00 10 MHz 300/3000 10 MHz 0,00 0,00 0,00 -101,00

TLM → LTE BS TLM
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2.1.2 Vetenskapliga tjänster 

 
De vetenskapliga tjänster som studeras i detta avsnitt utgör de verksamheter 
som bedrivs vid Esrange Space Center utanför Kiruna. SSC bedriver 
verksamhet i 2,3 GHz-bandet kopplat till: 
 

 Uppskjutning av sondraketer 

 Uppskjutning av ballonger 

 Flygverksamhet med UAV:er 
 

Radioanvändningen vid Esrange Space Center liknar till stor del den som 
bedrivs vid Vidsel, dvs. telemetri mellan luftfarkoster och markstation. 
Störfallen är liknande, även om parameteruppsättningarna skiljer sig åt något. 
Fyra fall kan identifieras: 

 
A: Störning från BS-LTE mot TLM 
B: Störning från UE-LTE mot TLM 
C: Störning från TLM mot BS-LTE 
D: Störning från TLM mot UE-LTE 

Sondraketverksamhet sker på marken på Esrange Space Center basområde i 
form av förberedande kommunikationstester samt i luftrummet ovanför 
Esrange nedslagsområde under uppskjutningar.  
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Ballongverksamhet sker på marken på Esrange Space Center basområde i form 
av förberedande kommunikationstester samt i luftrummet ovanför norra 
Sverige, norra Finland och Norra Norge till ett avstånd som normalt är synligt 
ovanför horisonten från våra markantennsystem. Avståndet kan vara upp till 
en radie av 500 km från Esrange Space Center. 

UAV verksamhet sker på marken på Esrange Space Center eller på platser 
mellan Esrange nedslagsområde och längs vägarna E10 mellan Kiruna och 
Riksgränsen, väg 870 mellan Kiruna och Nikkaluokta, väg E10 mellan Kiruna 
och Svappavaara, väg E45 mellan Svappavaara och Karesuando samt längs 
Pulsujärvivägen  

Tre olika antenner har specificerats för mottagning av telemetrisignaler: 

Antenn Position 
(WGS 84) 

Höjd Ell 
h (m) 

Antenn-
gain, Gr 
(dBi) 

Känslighet 
dBW/m2/Hz 

I/N dB 

EMP 
2,4m 

67°N53’30” 
21°E04’54” 

365,567 31 -206 -10 

Orbit 
3,7m 

67°N52’46” 
21°E03’41” 

514,85 32 -208 -10 

Keops 
5,0m 

67°N52’19” 
21°E01’51” 

560,115 40 -210 -10 

 
A: Störning från BS-LTE mot TLM:  
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Parametrarna för BS-LTE är som tidigare: 
 
- Sändareffekt Pe=46 dBm 
- Antenngain: 17 dBi 
- Förluster: 3 dB 
- Masthöjd: 37,5 m 

 
För beräkningarna har en bandbredd på 10 MHz har antagits för både LTE 
basstation och för mottagande telemetristation. 

Maximal störnivå kan beräknas enligt följande: 
 

 
 
MCL (EMP) =[Pe+Ge-Pfe] + [Gr-Pfr]-IC-10Log(Be/Br) = [46+17-3]+[31-1]-(-113,87)-
10Log(10/10)=203,87 dB 
MCL(Orbit) =[Pe+Ge-Pfe] + [Gr-Pfr]-IC-10Log(Be/Br) = [46+17-3]+[32-1]-(114,87)-
10Log(10/10)=205,87 dB 
MCL(Keops) =[Pe+Ge-Pfe] + [Gr-Pfr]-IC-10Log(Be/Br) = [46+17-3]+[40-1]-(-108,87)-
10Log(10/10)=207,87 dB 
Vi noterar att MCL-beräkningarna indikerar behov av stora dämpningar och följaktligen stora 
skyddsavstånd. Som dimensionerande fall använder vi fortsättningsvis mottagarantennen Keops. 
 
Beräkningar i Iris för denna antenn ger följande resultat: 

 

 

Co-channel

Victim main 

beam Pe (dBm) Ge (dBi) Pfe (dB) eirp (dBm) H (m) LTE BW (Be) Gr (dBi) Pfr (dB) TLM BW (Br)

Effektiv 

antennarea 

(dBm2)

Känslighet 

(dBW/m²/Hz)

Känslighet 

(dBW/Hz) I/N

IC (dBm/10 

MHz)

2350 MHz EMP 2,4m 46,00 17,00 3,00 60,00 37,50 10 MHz 31,00 1,00 10 MHz 2,13 -206,00 -203,87 -10,00 -113,87

2350 MHz Orbit 3,7m 46,00 17,00 3,00 60,00 37,50 10 MHz 32,00 1,00 10 MHz 3,13 -208,00 -204,87 -10,00 -114,87

2350 MHz Keops 5m 46,00 17,00 3,00 60,00 37,50 10 MHz 40,00 1,00 10 MHz 11,13 -210,00 -198,87 -10,00 -108,87

LTE-BS → TLM LTE-BS TLM
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Utbredningsdiagrammet bygger på mottagning vid elevationsvinklar ner till 0°. 
För Keops kan följande horisontprofil noteras: 
 

 
 
 
Vi ser att elevationen i horisontprofilen är liten (<1°). Horisontprofilen ger 
därför i detta fall inte något ytterligare bidrag till att förbättra störsituationen. 
 
B: Störning från UE-LTE mot TLM: 
 
På motsvarande sätt beräknas störsituationen från UE-LTE mot TLM. 
 

 
 
UE-LTE antas ha en utstrålad effekt (EIRP) om 23 dBm samt en antennhöjd 
på 2m. 
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MCL (EMP) =[Pe+Ge-Pfe] + [Gr-Pfr]-IC-10Log(Be/Br) = [46+17-3]+[31-1]-(-113,87)-
10Log(10/10)=138 dB 
MCL(Orbit) =[Pe+Ge-Pfe] + [Gr-Pfr]-IC-10Log(Be/Br) = [46+17-3]+[32-1]-(114,87)-
10Log(10/10)=140 dB 
MCL(Keops) =[Pe+Ge-Pfe] + [Gr-Pfr]-IC-10Log(Be/Br) = [46+17-3]+[40-1]-(-108,87)-
10Log(10/10)=142 dB 

Vi antar Keops utgöra det dimensionerande fallet och får följande 
utbredningsdiagram: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Co-channel

Victim main 

beam Pe (dBm) Ge (dBi) Pfe (dB) eirp (dBm) H (m) LTE BW (Be) Gr (dBi) Pfr (dB) TLM BW (Br)

Effektiv 

antennarea 

(dBm2)

Känslighet 

(dBW/m²/Hz)

Känslighet 

(dBW/Hz) I/N

IC (dBm/10 

MHz)

2350 MHz EMP 2,4m 23,00 0,00 0,00 23,00 37,50 10 MHz 31,00 1,00 10 MHz 31,00 -206,00 -175,00 -10,00 -85,00

2350 MHz Orbit 3,7m 23,00 0,00 0,00 23,00 37,50 10 MHz 32,00 1,00 10 MHz 32,00 -208,00 -176,00 -10,00 -86,00

2350 MHz Keops 5m 23,00 0,00 0,00 23,00 37,50 10 MHz 40,00 1,00 10 MHz 40,00 -210,00 -170,00 -10,00 -80,00

LTE-UE → TLM LTE-BS TLM
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C: Störning från TLM mot BS-LTE 
 

 
 
 
Parametrar för luftburen sändare: 

För beräkningarna använder vi en sändareffekt från sondraketer, Ballonger 
eller UAV:er på 10W, dvs Pe=40 dBm. Rundstrålande antenner innebär att 
Ge=0 dBi.  

För mottagande BS-LTE antas en brusnivå på -99 dBm/10 MHz och ett C/I 
krav på -6 dB, vilket leder till en störnivå på -105 dBm/10 MHz. I dessa 
beräkningar antar vi också en downtilt motsvarande 3 dB för BS-LTE. 

 

MCL =[Pe+Ge-Pfe] + [Gr-Pfr-downtilt]-IC-10Log(Be/Br) = [40+0-0]+[17-3-
3]-(-105)-10Log(10/10)=156 dB 
 
Separationsavståndet blir i detta fall kraftigt beroende av flyghöjden för 
Airborne. Som exempel visas resultatet av beräkningar i Iris för flyghöjden 
3000 m. 

TLM → LTE BS LTE BS

Co-channel Pe (dBm) Ge (dBi) Pfe (dB) eirp (dBm) H (km)

TLM BW 

(Be)

LTE BW 

(Br) Gr (dBi) Pfr (dB) Downtilt

IC (dBm/10 

MHz)

UAV 40,00 0,00 0,00 40,00 0-40 10 MHz 10 MHz 17,00 3,00 3,00 -105,00

Sondraket 40,00 0,00 0,00 40,00 0-700 10 MHz 10 MHz 17,00 3,00 3,00 -105,00

2350 MHz Ballong 40,00 0,00 0,00 40,00 0-43 10 MHz 10 MHz 17,00 3,00 3,00 -105,00

TLM
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D: Störning från TLM mot UE-LTE: 

 

På motsvarande sätt beräknas skyddsavståndet mot UE-LTE. För mottagande 
UE-LTE antas en brusnivå på -95 dBm/10 MHz och ett C/I krav på -6 dB, 
vilket leder till en störnivå på -101 dBm/10 MHz. 
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MCL =[Pe+Ge-Pfe] + [Gr-Pfr-downtilt]-IC-10Log(Be/Br) = [40+0-0]+[17-3-
3]-(-105)-10Log(10/10)= 141 dB 
 

Som exempel visas resultatet av beräkningar i Iris för flyghöjden 3000 m. 
 

 
 
 
2.2 Särskilda överväganden då telemetri riskerar störa BS-LTE 

Risken för störningar från telemetri mot basstationer begränsas även av 
basstationens antenndiagram i vertikalled.  Rekommendation ITU-R F.1336-2 
definierar följande antenndiagram i vertikalled för en basstation. 

TLM → LTE UE LTE UE

Co-channel Pe (dBm) Ge (dBi) Pfe (dB) eirp (dBm) H (km)

TLM BW 

(Be)

LTE BW 

(Br) Gr (dBi) Pfr (dB)

IC 

(dBm/10 

UAV 40,00 0,00 0,00 40,00 0-40 10 MHz 10 MHz 0,00 0,00 -101,00

Sondraket 40,00 0,00 0,00 40,00 0-700 10 MHz 10 MHz 0,00 0,00 -101,00

2350 MHz Ballong 40,00 0,00 0,00 40,00 0-43 10 MHz 10 MHz 0,00 0,00 -101,00

TLM
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För elevationer >10° är t.ex. undertryckningen av signalen från basstationen 
>16 dB.  
 
2.3 Grannkanalskompatibilitet i bandet 2200–2300 MHz 

Delbandet 2200–2300 MHz används för flera olika tjänster med koppling till 
rymdverksamhet. I delbandet 2200–2290 MHz förekommer användningar för 
”space operations”, ”space research” och ”earth observations satellite 
services”. I frekvensbandet 2290–2300 MHz förekommer användningar för 
s.k. ”space research-deep space”. 
 
Verksamhet i frekvensbandet förekommer både vid ESA:s anläggning i 
Salmijärvi och vid Esrange Space Center. Det handlar i båda fallen om 
mottagning av signaler från satelliter. 
 
En undersökning av skyddskraven för dessa verksamheter ger följande: 
 
2200-2290 MHz -184 dBW/kHz space operations 
2200-2990 MHz -220 dBW/Hz space research 
2290-2300 MHz -222 dBw/Hz space research (D.S.) 
 
Av dessa värden kan vi sluta oss till att skyddet av ”space research” i bandet 
2290–2300 MHz blir dimensionerande för beräkningarna. 
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Följande störfall beaktas för ESA (Salmijärvi) respektive Esrange Space Center: 
 
A: Störning OOB från BS-LTE mot satellitmottagning 
B: Störning spurious från BS LTE mot satellitmottagning 
C: Mättning av satellitmottagare 
 
I samtliga fall beskrivs störsituationen av nedanstående figur. 
 

 
 
2.3.1 ESA Salmijaärvi 

För dessa beräkningar antas mottagarantennen ha en elevationsvinkel som är 
större än 5° (enl. avtal). 
 
Som dimensionerande antenn används en 13 m stor parabolantenn. 
Antenngainen i horisontalplanet vid 5° elevationsvinkel kan beräknas med 
följande formel: 
 
G(Ø)=52-10 log(D/λ) -25 log(Ø) 
För f=2300 MHz, D=13m och Ø=5 blir G(5)=14,54 dBi. 
 
A: Störning OOB från BS-LTE mot satellitmottagning 
 
För BS-LTE antar vi en ACLR på -45 dB. 
 
Vi får då följande resultat: 
 

 

adjacent channel

Victim 

main 

beam

Pe 

(dBm)

ACLR (10 

MHz range) Ge (dBi)

Pfe 

(dB)

eirp 

(dBm/

MHz) H (m)

LTE BW 

(Be)

TLM BW 

(Br)

Gr (dBi) 5° 

elevation Pfr (dB)

Mottagark

änslighet

(dBW/Hz) I/N (dB)

IC 

(dBm/

10MHz)

2290 MHz 13 m 46,00 -45,00 17,00 3,00 15,00 37,50 10 MHz 10 MHz 14,50 1,00 -222,00 -10,00 -132,00

TLMLTE-BS → TLM LTE-BS
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MCL(13m) =[Pe-ACLR+Ge-Pfe] + [Gr-Pfr]-IC-10Log(Be/Br) = [46-45+17-
3]+[14,5-1]-(-132)-10Log(10/10)=161,5 dBi 
 
För antennplacering antas följande koordinater: 67° 51' 25.66", 20° 57' 51.57". 
 
 

 
 
B: Störning spurious från BS LTE mot satellitmottagning 
För beräkning av störningar från ”spurious emission” antar vi att BS-LTE har 
en spuriosnivå på -30 dBm/MHz. 
 
Beräkningarna ger: 

 
 

 
 
 

MCL(13m) =[Pspur+Ge-Pfe] + [Gr-Pfr]-IC-10Log(Be/Br) = [-30+17-
3]+[14,5-1]-(-142)-10Log(10/10)=160,5 dBi 
 

adjacent 

channel

Victim 

main 

beam Pe (dBm)

Spurious 

(dBm/MHz) Ge (dBi) Pfe (dB)

eirp 

(dBm/MHz) H (m)

LTE BW 

(Be)

TLM BW 

(Br)

Gr (dBi) 5° 

elevation Pfr (dB)

Effektiv 

antennarea 

(dBm2)

Mottagarkä

nslighet

(dBW/Hz)

I/N 

(dB)

IC 

(dBm/MHz)

2290 MHz 13 m 46,00 -30,00 17,00 3,00 -16,00 37,50 10 MHz 10 MHz 14,50 1,00 18,70 -222,00 -10,00 -142,00

LTE-BS → TLM LTE-BS TLM
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C: Mättning av satellitmottagare 
 
Beräkningarna här baseras på samlokalisering av två BS-LTE sändare i en 
mobilmast, som tillsammans använder samtliga block (t.ex 10 st LTE-block om 
10 MHz vardera) inom 2,3 GHz-bandet, samt -30 dBm/MHz i spurious 
domän(2200–2300 MHz) från vardera BS-LTE sändare, dvs. totalt -27 
dBm/MHz. Total spuriousnivå i 100 MHz blir -27 dBm/MHz + 20 dB= -7 
dBm. Denna effektnivå är försumbar jämfört med den utstrålade effekten i 2,3 
GHz-bandet. 
 
Kravet vad gäller mättning av satellitmottagaren är att energinivån inte 
överstiger -100 dBW/m2. 
 
Sammantaget leder detta till följande beräkning: 
 

 

 
 

MCL(13m) =[Ptot+Ge-Pfe] + [Gr-Pfr]-IC = [56+17-3]+[14,5-1] 
(51,3)=134,8 dB 
 

Victim 

main 

beam

Pe 

(dBm/10 

MHz) Ptot (dBm)

Pspur 

(dBm) Ge (dBi) Pfe (dB)

eirp 

(dBm) Gr (dBi) Pfr (dB)

Effektiv 

antennare

a (dBm2)

Mättning 

mottagare

(dBW/m2) I/N (dB) IC (dBm)

2200-

2400 MHz 13m 46,00 56,00 -7,00 17,00 3,00 70,00 14,50 1,00 18,70 -100,00 0,00 -51,30

LTE-BS → Satellit LTE-BS Satellit
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2.3.2 Esrange Space Center 

Beräkningarna för Esrange Space Center baseras på att mottagarantennerna 
som ett värsta fall pekar mot horisonten, dvs. har en elevation på 0°. 
 
Tre olika antenner används för satellitmottagning: 
 

 
-222 dBW/Hz motsvarande kravet för space research (D.S.) har antagits för 
samtliga fall. 
 
A: Störning OOB från BS-LTE mot satellitmottagning 
 
För BS-LTE antar vi en ACLR på -45 dB. 
 
Vi får då följande resultat: 
 
 

Antenn Position 
(WGS 84) 

Höjd 
Ell h 

(m) 

Antenn-
gain, Gr 

(dBi) 

Känslighet 
dBW/Hz* 

I/N 
dB 

ESC 
7,3m 

67°N53’03,67” 

21°E03’35,71” 

438,323 42 -222 -10 

Sfinx 

7,3m 

67°N53’17,62”          

21°E03’09,09”  

428 42 -222 -10 

ETX 

13,0m 

67°N53’22,41” 

21°E03’56,36” 

400,39 46 -222 -10 

 



Förstudierapport 2,3 GHz 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 88 
 

 
 
MCL(ESC) =[Pe+ACLR+Ge-Pfe] + [Gr-Pfr]-IC-10Log(Be/Br) = [45-45+17-
3]+[43-1]-(-132)-10Log(10/10)=189 dB 
 
MCL(Sfinx) =[Pe+ACLR+Ge-Pfe] + [Gr-Pfr]-IC-10Log(Be/Br) = [46-
45+17-3]+[42-1]-(-132)-10Log(10/10)=188 dB 
 
MCL(ETX) =[Pspur+Ge-Pfe] + [Gr-Pfr]-IC-10Log(Be/Br) = [46-45+17-
3]+[46-1]-(-132)-10Log(10/10)=192 dB 
 
Följande horisontkonturer är tillämpbara för mottagarantennerna: 
 

 
 

 

TLM

adjacent 

channel

Victim 

main 

beam Pe (dBm)

ACLR (10 

MHz range) Ge (dBi)

Pfe

 (dB)

eirp 

(dBm/

MHz) H (m)

LTE BW 

(Be)

TLM BW 

(Br)

Gr (dBi) 0° 

elevation Pfr (dB)

Mottagark

änslighet

(dBW/Hz) I/N (dB)

IC 

(dBm/

10MHz)ESC 

7,3m 46,00 -45,00 17,00 3,00 15,00 37,50 10 MHz 10 MHz 43,00 1,00 -222,00 -10,00 -132,00Sfinx 

7,3m 46,00 -45,00 17,00 3,00 15,00 37,50 10 MHz 10 MHz 42,00 1,00 -222,00 -10,00 -132,00

2290 MHz

ETX 

13m 46,00 -45,00 17,00 3,00 15,00 37,50 10 MHz 10 MHz 46,00 1,00 -222,00 -10,00 -132,00

LTE-BS → TLM LTE-BS
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I dessa fall hjälper horisontmaskerna till att begränsa störningarna från LTE-BS 
is vissa riktningar. För ESC- och Sfinx-antennerna kan vi t.ex. anta en elevation 
>2° inom området 135°<Az<260°. För antennen ETX antar vi att elevationen 
>2° inom området 155°<Az<360°. 
 
Inom dessa områden får vi då följande MCL beräkningar: 

 
 

 
 

MCL(ESC) =[Pe+ACLR+Ge-Pfe] + [Gr-Pfr]-IC-10Log(Be/Br) = [46-45+17-
3]+[28,47-1]-(-132)-10Log(10/10)=174,47 dB 
 
MCL(Sfinx) =[Pe+ACLR+Ge-Pfe] + [Gr-Pfr]-IC-10Log(Be/Br) = [46-
45+17-3]+[28,47-1]-(-132)-10Log(10/10)=174,47 dB 
 
MCL(ETX) =[Pspur+Ge-Pfe] + [Gr-Pfr]-IC-10Log(Be/Br) = [46-45+17-
3]+[24,5-1]-(-132)-10Log(10/10)=170,50 dB 
 
Vi får följande utbredningsdiagram 
 
ESC-antenn (135°–260°) 

TLM

adjacent 

channel

Victim 

main 

beam Pe (dBm)

ACLR (10 

MHz range) Ge (dBi)

Pfe 

(dB)

eirp 

(dBm/

MHz) H (m)

LTE BW 

(Be)

TLM BW 

(Br)

Gr (dBi) 2° 

elelevation Pfr (dB)

Mottagark

änslighet

(dBW/Hz) I/N (dB)

IC 

(dBm/

10MHz)

ESC 46,00 -45,00 17,00 3,00 15,00 37,50 10 MHz 10 MHz 28,47 1,00 -222,00 -10,00 -132,00

Sfinx 46,00 -45,00 17,00 3,00 15,00 37,50 10 MHz 10 MHz 28,47 1,00 -222,00 -10,00 -132,00

2350 MHz

ETX 

13m 46,00 -45,00 17,00 3,00 15,00 37,50 10 MHz 10 MHz 24,50 1,00 -222,00 -10,00 -132,00

LTE-BS → TLM LTE-BS
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Sfinx-antenn (135°–260°) 
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ETX-antenn (155°–360°) 

 
 
För ETX-antennen ser vi ett behov av att även studera strålningsdiagrammet i 
området 0°–155°, för att se hur utbredningen ser ut i riktning mot Luleå och 
kustområdet däromkring. 
 
ETX-antenn (0°–155°) 

 
 
Sammanfattningsvi kan vi konstatera att även om satellitmottagningen i 
frekvensbandet 2290–2300 MHz är mycket känslig och att MCL-beräkningarna 
visar på behov av ståra skyddsavstånd, bidrar horisontmakserna positivt till att 
skydda satellitmottagningen. 
 
B: Störning spurious från BS LTE mot satellitmottagning 
 
För beräkning av störningar från ”spurious emission” antar vi att BS-LTE har 
en spuriosnivå på -30 dBm/MHz. 
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Utan hänsyn till antennernas horisontmask får vi följande resultat av MCL 
beräkningarna: 

 
 

 
 

MCL(13m) =[Pspur+Ge-Pfe] + [Gr-Pfr]-IC-10Log(Be/Br) = [-30+17-3]+[43-
1]-(-142)-10Log(10/10)=168 dB 
 
MCL(13m) =[Pspur+Ge-Pfe] + [Gr-Pfr]-IC-10Log(Be/Br) = [-30+17-3]+[42-
1]-(-142)-10Log(10/10)=167 dB 
 
MCL(13m) =[Pspur+Ge-Pfe] + [Gr-Pfr]-IC-10Log(Be/Br) = [-30+17-3]+[46-
1]-(-142)-10Log(10/10)=171 dB 
 
I jämförelse med MCL-beräkningarna för out-of-band är dessa värden lägre, 
vilket resulterar i kortare skyddsavstånd. Några utbredningsdiagram presenteras 
därför inte för dessa beräkningar. 
 
C: Mättning av satellitmottagare 
 
Beräkningarna här baseras på samlokalisering av två BS-LTE sändare i en 
mobilmast, som tillsammans använder samtliga block (t.ex 10 st LTE-block om 
10 MHz vardera) inom 2,3 GHz-bandet, samt -30 dBm/MHz i spurious 
domän(2200–2300 MHz) från vardera BS-LTE sändare, dvs. totalt -27 
dBm/MHz. Total spuriousnivå i 100 MHz blir -27 dBm/MHz + 20 dB= -7 
dBm. 
 
Kravet vad gäller mättning av satellitmottagaren är att energinivån inte 
överstiger -100 dBW/m2. Jämfört med beräkningen för ESA:s 
mottagarstationer måste vi här räkna med en elevationsvinkel för 
mottagarantennerna på 0°. 
 
Sammantaget leder detta till följande beräkning: 

 
 

adjacent 

channel

Victim main 

beam Pe (dBm)

Spurious 

(dBm/MHz) Ge (dBi) Pfe (dB)

eirp 

(dBm/MHz) H (m)

LTE BW 

(Be)

TLM BW 

(Br)

Gr (dBi) 0° 

elevation Pfr (dB)

Mottagarkä

nslighet

(dBW/Hz) I/N (dB)

IC 

(dBm/MHz)

ESC 7,3m 46,00 -30,00 17,00 3,00 -16,00 37,50 10 MHz 10 MHz 43,00 1,00 -222,00 -10,00 -142,00

Sfinx 7,3m 46,00 -30,00 17,00 3,00 -16,00 37,50 10 MHz 10 MHz 42,00 1,00 -222,00 -10,00 -142,00

2350 MHz ETX 13m 46,00 -30,00 17,00 3,00 -16,00 37,50 10 MHz 10 MHz 46,00 1,00 -222,00 -10,00 -142,00

LTE-BS → TLM LTE-BS TLM
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MCL(ESC, Sfinx, ETX)=[Pspur+Ge-Pfe] + [Gr-Pfr]-IC = [56+17-3]+[43-1]-
(-55,68)=167,68 dB 
 
Av det beräknade MCL-värdet kan vi sluta oss till att detta störningsfall inte är 
dimensionerande för beräkning av skyddsavståndet. 
 
2.3.3 Radioastronomi (RAS) 

Frekvensbandet 2200–2900 MHz innehåller en allokering för tjänsten Space 
research. Bandet används bl.a. för geodetisk VLBI (Very Long Baseline 
Interferometry), där flera radioteleskop på jorden kopplas samman för att 
studera kosmiska källor. I Sverige bedrivs verksamhet inom detta område vid 
Onsala rymdobservatorium på västkusten. 
 
ECC Rapport 172 innehåller beräkningar av nödvändigt avstånd för att skydda 
mottagningen vidradioteleskopet. 
 
Följande parametrar antas gälla för mottagningen: 
 

 
En MCL beräkning ger följande skyddskriterium: 
 
Spektral effekttäthet från BS-LTE: [Pspur+Ge-Pfe-downtilt]= 
[-30+17-3-3]=-19 dBm/MHz eller -109 dBW/Hz. 
 
Enligt ITU-R Rec RA.769 gäller (för isotropisk mottagarantenn med gain 0 
dBi): 
 
SBWS = -109 + 20 log(2,285x109) -158,5 = -80,3 dB(W/(m2 Hz)),  

Victim main 

beam Pe (dBm) Ptot (dBm)

Pspur 

(dBm) Ge (dBi) Pfe (dB)

eirp 

(dBm)

Gr (dBi) 

0° 

elevation Pfr (dB)

Effektiv 

antennare

a (dBm2)

Mättning 

mottagare

(dBW/m2) I/N (dB) IC (dBm)

ESC 7,3m 46,00 56,00 -7,00 17,00 3,00 70,00 43,00 1,00 14,32 -100,00 0,00 -55,68

Sfinx 7,3m 46,00 56,00 -7,00 17,00 3,00 70,00 42,00 1,00 13,32 -100,00 0,00 -56,68

2200-

2300 MHz ETX 13m 46,00 56,00 -7,00 17,00 3,00 70,00 46,00 1,00 17,32 -100,00 0,00 -52,68

LTE-BS → TLM SatellitLTE-BS
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där frekvensen är 2,285x109 Hz. 
 
Dämpningen som krävs för att skydda RAS blir då: 
 
MCL= SBWS-SH=-80,3-(-248,6)=168,3 dB 
 
Detta motsvarar ett skyddsavstånd på 73 km vid en beräkning enligt 
utbredningsmodellen ITU-R P. 452-11. 
 
Motsvarande beräkning enligt Iris ger följande utbredningsdiagram: 
 

 
 
Motsvarande beräkning för UE-LTE ger: 
 
Spektral effekttäthet från UE-LTE: [Pspur+Ge-Pfe-downtilt]= 
[-30+0-0-0]=-30 dBm/MHz eller -120 dBW/Hz. 
 
Enligt ITU-R Rec RA.769 gäller (för isotropisk mottagarantenn med gain 0 
dBi): 
 
SBWS = -120 + 20 log(2,285x109) -158,5 = -91,3 dB(W/(m2 Hz)),  
 
där frekvensen är 2,285x109 Hz. 
 
Dämpningen som krävs för att skydda RAS blir då: 
 
MCL= SBWS-SH=-91,3-(-248,6)=157,3 dB 
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Detta motsvarar ett skyddsavstånd på TBD km vid en beräkning enligt 
utbredningsmodellen ITU-R P. 452-11. 
 
Motsvarande beräkning enligt Iris ger följande utbredningsdiagram: 
 

 
 
 
 
 

2.4 Grannkanalskompatibilitet i bandet >2400 MHz 

 

2.4.1 ECC Rapport 172 

Rapport 172 behandlar kompatibilitet mellan LTE i 2,3 GHz-bandet och 
Bluetooth respektive WLAN i frekvensområdet 2400–2483,5 MHz. Eftersom 
de flesta mobiltelefoner och surfplattor har stöd för både Bluetooth och 
WLAN är det viktigt att beakta risken för störningar mellan LTE och 
Bluetooth respektive WLAN inom terminalutrustningen.  

 

Kompatibilitet mellan Bluetooth och LTE TDD 

Enligt Rapport 172 finns det en risk för störning av LTE-TDD mottagning 
från Bluetoothanvändning, om normala bandfilter används. Detta kan 
avhjälpas genom att Bluetooth innehåller funktionalitet för s.k. ”adaptive 
frequency hopping” (AFH). Det innebär att Bluetooth kan undvika att använda 
en kanal som ligger nära bandgränsen 2400 MHz. Risken för störningar i den 
omvända riktningen kan minskas genom att begränsa sändareffekten för LTE 
TDD nära bandgränsen 2400 MHz. I Rapport 172 anges nivåer mindre än 15 
dBm.  
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Kompatibilitet mellan WLAN och LTE TDD 

Studier har utförts mellan LTE TDD basstationer och WLAN accesspunkter. 
Resultaten av beräkningar i SEAMCAT visar på risk för interferens av WLAN 
utomhus, speciellt vid höga antennhöjder för WLAN (10 m har studerats). I 
den omvända riktningen riskerar WLAN accesspunkter att störa pico LTE 
TDD basstationer. Användning av WLAN-kanal nr. 5 i stället för kanal 1, som 
ligger närmast bandgränsen 2400 MHz, förbättrar situationen och möjliggör 
samexistens mellan användningarna. 

 
 

2.5 Kanalplan och synkronisering 

 

Kanalplanen innehåller ett raster om 20x5 MHz LTE, där individuella 5 MHz-
kanaler kan aggregeras. 

Användningen inom 2,3 GHz-bandet begränsas av en spektrummask, som 
specificerats i CEPT Rapport 55. Spektrummasken definierar dels den tillåtna 
utstrålade effekten inom det egna frekvensblocket, dels den tillåtna utstrålade 
effekten utanför det egna frekvensblocket. 

Användningen av TD-LTE gör också att man måste skilja på synkroniserad 
och icke synkroniserad användning. Vid synkroniserad användning sänder alla 
basstationer i samma tidsintervall. Det innebär också att förhållandet mellan 
kapacitet för upp- respektive nedlänk är lika. Vid icke synkroniserad 
användning finns inte någon sådan korrelation, utan basstationer kan sända i 
olika tidsintervall och ha olika kapacitet i upp- respektive nedlänk.  

Det finns fördelar med en synkroniserad användning, då frekvensspektrum kan 
utnyttjas mer effektivt. En icke synkroniserad användning kräver en väsentlig 
frekvensseparation mellan basstationerna. En enskild operatör kan normalt 
synkronisera användningen mellan sina basstationer. Vid tilldelning av 
frekvensutrymmet till flera olika operatörer måste de komma överens om 
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basstationernas sändningsintervall för att en synkroniserad användning ska vara 
möjlig.   

I CEPT Rapport 55 specificeras ett grundläggande krav på den maximalt 
tillåtna utstrålade effekten utanför det egna frekvensblocket. I frekvensområdet 
2390–2400 MHz finns också krav på maximalt utstrålad effekt inom det egna 
frekvensblocket. 

För frekvenser över 2390 MHz får den maximalt utstrålade effekten (EIRP) 
från en sändande station inte överstiga 45 dBm/5MHz inom det tilldelade 
frekvensblocket. För frekvenser över 2403 GHz gäller dessutom följande 
utombandskrav: 

BEM element BS e.i.r.p. Power limit 
Measurement 

bandwidth 

Additional 
baseline 

PMax > 42 dBm 1 dBm 
5 MHz 

Additional 
baseline 

24 dBm < PMax  
42 dBm 

(PMax -41) dBm 
5 MHz 

Additional 
baseline 

PMax  24 dBm -17 dBm 
5 MHz 

 

Ovanstående krav har definierats för att skydda användningar över 2400 MHz 
(Wi-Fi, SRD och Assistive Listening Devices). 

I bandet 2300–2390 MHz finns olika krav beroende på den aktuella 
situationen: 

Inom det till en operatör tilldelade frekvensblocket finns egentligen inte några 
begränsningar vad gäller sändareffekter. Om en övre gräns är önskvärd föreslås 
en begränsning till maximalt 68 dBm/5 MHz EIRP. 

Utanför det egna frekvensblocket är dock situationen annorlunda. Här måste 
effekten begränsas för att skydda användningen i grannblocken. Följande 
baskrav för synkroniserad respektive icke-synkroniserad användning gäller 
utanför det egna blocket: 
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I området 0-10 MHz utanför det egna frekvensblocket gäller dock följande 
övergångsvärden (transitional region):  

 

Vid synkroniserad användning kan operatörernas block ligga ”kant-i-kant” om 
ovanstående villkor är uppfyllda. 

Vid osynkroniserad användning krävs en frekvensseparation mellan blocken. 
Frekvensseparationen måste vara så pass stor så att de s.k. baseline-kraven 
uppfylls. 

För osynkroniserad användning ställs krav på att utstrålad effekt i en annan 
operatörs block inte ska överstiga -36 dBm (mätt över 5 MHz). För 
synkroniserad användning mellan operatörer är kravet i stället Min(Pmax-43, 13) 
dBm. För närliggande block mellan operatörer gäller en effektbegränsning om 
Min(Pmax-40, 21) dBm inom 0-5 MHz från bandkanten och Min(Pmax-43, 15) 
dBm inom 5-10 MHz från bandkanten. 
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