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Konsultation för tilldelning av 
frekvensutrymmet 452,5–457,5/462,5–
467,5 MHz  

PTS efterfrågar synpunkter från intresserade på de överväganden och förslag 
inför tilldelning av frekvensutrymmet 452,5–457,5/462,5–467,5 MHz som 
redovisas nedan. I synnerhet vill PTS få synpunkter vad gäller de delar som 
avser skydd av marksänd tv, omprövning och kapacitetskrav.   

Beslutade mål av PTS styrelse 2016 

Tilldelningen ska uppfylla följande mål: 

• Tilldela tillstånd i 450 MHz-bandet 

• Tilldelningen av frekvensutrymmet ska bidra till att maximera 
samhällsnyttan över tid.  

• Säkerställa kontinuitet i användningen av 2x5 MHz i 450 MHz-bandet 

• Bidra till god täckning av mobilt bredband 

• Bidra till att tillgodose behovet av samhällsomfattande tjänster (SOT) 

Sveriges nya bredbandsstrategin 

Sveriges nya bredbandsstrategi1 med nya politiska mål för tillgång till mobilt 
bredband påverkar naturligtvis villkoren i denna tilldelning.  

Regeringens vision är ”ett helt uppkopplat Sverige” och handlar om att 
”bredbandsinfrastrukturen ska motsvara användarnas behov av uppkoppling”. 

                                                 

1 Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi 
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Vidare är regeringens målsättning att hela Sverige i så stor utsträckning som 
möjligt ska ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet år 2023 med 
ledorden ”användning utan upplevd begränsning”, dvs. situationsanpassat, med 
applikationstäckning där man normalt befinner sig.  

I den nya bredbandsstrategin specificeras att de allra flesta hushåll och företag 
(98 %) bör ha tillgång till en anslutning som medger en hastighet om 1 Gbit/s 
år 2025, medan en mindre del, 2 %, kommer ha tillgång till lägre hastigheter. 
Målet för 1,9 % är att de bör ha tillgång till 100 Mbit/s och resterande 0,1 % 
bör ha tillgång till 30 Mbit/s vid samma tidpunkt. Detta gör att näst intill alla 
åtminstone bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s i hushåll och fasta 
verksamhetsställen år 2025. Endast i ett fåtal fall handlar det om tillgång till 
SOT på det sätt som fastslås i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; 
tillgång till grundläggande tjänsterna telefoni samt funktionellt tillträde till 
internet.  

Regeringens uppdrag för funktionellt tillträde till internet 

Tilldelningen påverkas också av regeringens uppdrag den 23 februari 2017 till 
PTS att se över den statligt garanterade nivån för tillgång till internet. 
Uppdraget innebär att PTS ska genomföra en bedömning av den 
överföringshastighet som krävs för att säkerställa det minimiutbud av tjänster 
som ska finnas tillgängliga för hushåll och företag i Sverige.  

Uppdraget kan komma att påverka några av de förslag som presenteras nedan. 
PTS rapport ska slutredovisas till regeringskansliet senast den 30 april 2017 och 
först därefter kan mer definitiva förslag avseende bland annat lägsta bud och 
kapacitetskrav läggas fram.  

Förslag inför tilldelningen 

1 Tilldelningsförslag 

I frekvensutrymmet 452,5–457,5/462,5–467,5 MHz finns idag ett nationellt 
tillstånd om 2x5 MHz för elektronisk kommunikation. Enligt PTS 
spektrumstrategi bör blockstorlek samt kanalplan möjliggöra både nu aktuella 
och framtida potentiella användningar. PTS föreslår därför att ett nationellt 
tillstånd om 2x5 MHz tilldelas i frekvensutrymmet 452,5–457,5/462,5–467,5 
MHz.  

2 Tillståndstid 

PTS ser inte skäl att frångå praxis om 20-25 år vad gäller tillståndstid. PTS 
föreslår därför att tillståndstiden sätts till 24 år och 10 månader, från 5:e mars 
2020 till 31:a december 2044.  
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3 Tillståndsvillkor 

Det nu gällande tillståndet i frekvensutrymmet 452,5–457,5/462,5–467,5 MHz 
är förenat med vissa villkor. PTS föreslår att följande villkor som återfinns i nu 
gällande tillstånd förenas med det nya tillståndet:  

1. Tillståndet gäller för frekvensbandet 452,5–457,5 MHz och 462,5–467,5 
MHz 

2. Frekvensbandet ska användas för radiosändning med FDD som 
duplexmetod. Radiosändare som använder frekvensutrymmet  
452,5–457,5 MHz, nedan benämnda terminaler, ska sända i 
upplänksriktningen. Radiosändare som använder frekvensutrymmet 
462,5–467,5 MHz, nedan benämnda basstationssändare eller repeater, 
ska sända i nedlänksriktningen. 

3. Effekten från basstationssändare/repeater ska hållas inom den 
spektrummask som ges i tabell 6.6.3.3.1-3, i 3GPP TS 36.104V12.7.0 
(2015-03) Release 12.  

4. Maxgränsen för oavsiktlig utsändning (spurious emission) enligt ITU-R 
SM.329 måste också uppfyllas. 

5. Den maximala antennförstärkningen som får användas är 18 dBi. 

Förslag om villkor för skydd av marksänd tv 
De villkor i nu gällande tillstånd som avser att skydda användning av marksänd 
tv föreslås kompletteras i PTS förslag till tillståndsvillkor i kommande 
tilldelning enligt nedan. 

Användningen i 452,5–457,5 MHz (UL)/462,5–467,5 MHz (NL) får inte störa 
mottagningen av marksänd tv för fastboende befolkning.  

Villkor som gäller trafikområden2 för marksänd tv redovisas i tabellen. 

 Kanal 21  
(470–478 MHz) 

Kanal 22-48 
(478–694 MHz) 

Signalnivådifferens 
(dB) 

≤ 31  ≤ 43  

Gränsvärde för 
överstyrning (dBm) 

– 9 – 3 

Not 1: Signalnivådifferensen indikerar hur mycket starkare BS-
signalen in-block (462,5–467,5 MHz) får vara än tv-signalen i aktuell 
kanal, vid mätning vid tv-mottagarantennen. 

                                                 

2 Med trafikområde för tv avses allotment-område där fältstyrkan från tv som minst är 
44+20*log10(f/500), där f är tv-kanalens centerfrekvens given i MHz. 
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Not 2: Gränsvärdet för överstyrning, ger maxvärdet för effekt från 
BS in-block (462,5–467,5 MHz) vid mätning vid tv-
mottagarantennen. 

Not 3: Mätning görs med riktantenn, med antennvinst på 10 dBd och 
förlustfri kabel, placerad 10 m över marken nära stört hushåll. 
Riktantennens polarisationsriktning ska vara samma som för tv-
utsändningen. Egenskaper för riktningsdiskriminering ska baseras på 
ITU-R Rekommendation BT.419. 

          Tabell 1. Villkor för skydd av marksänd tv. 

Förslag om villkor för skydd av PMR/PAMR 
Villkor för skydd av private mobile radio (PMR)/public access mobile radio (PAMR) 
följer nuvarande tillståndsvillkor för 450 MHz-bandet3, bortsett från att 
polarisation inte längre beaktas.  

4 Täckningskrav  

I nu gällande tillstånd finns krav på täckning om 80 % yttäckning för taltjänst. 
PTS föreslår att täckningskravet också bör omfatta datatjänst och att 
yttäckningskravet kompletteras med kapacitetskrav.  

PTS bedömer att ett rimligt krav för den nya tillståndshavaren är att se till att 
det finns funktionell täckning för datatjänst på 80 % av ytan i varje län. Genom 
kravet säkerställs kontinuitet av användningen i frekvensutrymmet  
452,5–457,5/462,5–467,5 MHz och bidrar också till att tillgodose behovet av 
samhällsomfattande tjänster (SOT). PTS föreslår vidare att ställa krav på 
hastighet i båda sändningsriktningarna för att möjliggöra både telefoni 
(inklusive nödsamtal) och datatjänst. Förslaget är y kbit/s i upplänk och 5 
Mbit/s i nedlänk. Förslaget om 5 Mbit/s i nedlänkshastighet baseras på en 
bedömning av vad som kan vara en rimlig last med 5 MHz bandbredd samtidigt 
som ett alltför ekonomiskt betungande krav avseende förtätning i nätet bör 
undvikas.   

Funktionell täckning anses föreligga om det, med en terminal, är möjligt att ta 
emot och skicka data med viss överföringshastighet. Utgångspunkten är de 
antaganden som görs i samband med mobiltäckningskartläggningen, bl.a. 
terminalens placering och maximala uteffekt, antennförstärkning för terminal 
(router) och basstationens känslighet samt utan påverkan av kroppsdämpning 
(nivå 1).  

                                                 

3 http://www.pts.se/upload/Beslut/Radio/2015/beslut-tekniska-villkor-450-mhz-15_1514.pdf 
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5 Förslag på omprövning 2027 

Villkoren gällande yttäckning, datahastigheter, duplexmetod, delning och skydd 
av tjänster i närliggande frekvensband kommer att ses över i syfte att möta den 
eventuella osäkerhet kring framtida användningar som identifieras för 
frekvensbandet. Omprövningen av villkoren kommer att leda till oförändrade 
krav eller lättnader i kraven som förenas med tillståndet. 

Förslag på tidpunkt för omprövning görs med utgångspunkt från de politiska 
målen i den nya bredbandsstrategin (som gäller fram till år 2025) samt den 
tidpunkt när annan användning än marksänd tv i 470–694 MHz kan vara 
aktuell, dvs. närmare år 2030.  

6 Auktion 

PTS förslår att tillståndet i 450 MHz-bandet tilldelas genom en auktion.  

Auktionen föreslås bestå av en runda med slutna bud med en andrapris-regel. 
Formatet föreslås i syfte att få en enkel och kostnadseffektiv tilldelning. 
Tilldelningen avser endast ett tillstånd. Det innebär att den intresserade 
deltagaren i auktionen får lämna endast ett skriftligt bud (i SEK) till PTS senast 
ett visst datum. Efter det datumet öppnas ansökningarna och sedan buden. 
Den budgivare som lagt det högsta budet vinner tillståndet men behöver bara 
betala det näst högsta budet.  

Med det föreslagna auktionsformatet erhåller budgivaren med högst värdering 
tillståndet. Eventuella konsekvenser på grund av överskattning av frekvenserna 
minskas. Den skillnad som eventuellt uppstår mellan bud och auktionslikvid 
kan tillståndshavaren, om denne så önskar, använda för utveckling av tjänster 
och investering av utrustning i frekvensbandet. Dessutom ges förutsättningar 
för att uppfylla täckningskravet och bidra till att tillgodose behovet av SOT. 

7 Lägsta bud 

PTS föreslår att ett lägsta bud om x miljoner SEK används i auktionen. Det 
innebär att PTS inte accepterar något bud under x miljoner SEK och att en 
ensam budgivare kommer att få betala x miljoner SEK, dvs. det av PTS 
bestämda lägsta budet.  

PTS föreslår också att budgivaren ska inkomma med en bankgaranti om 5 
miljoner SEK tillsammans med ansökan om att delta i auktionen. 

Information för konsultation 

Intressenter ges möjlighet att komma in med skriftliga synpunkter på PTS 
förslag till 450MHzbandet@pts.se dock senast den 27 mars.  

mailto:450MHzbandet@pts.se
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Utöver ovanstående information finns även en hemsida med material om 450 
MHz-tilldelningen, inklusive en videolänk till informationsmötet den 6:e mars 
2017 (www.pts.se/450MHz). 

http://www.pts.se/450MHz

