
  
 Handläggare: Jonas Tiger 
 Tel: 070-574 16 55 
 Epost: Jonas.tiger@itnorrbotten.se 
 

IT NORRBOTTEN AB 

Boden Business Park • Teknikvägen 3-13 • 961 50 Boden 

Tel.0921-690 10 • info@itnorrbotten.se • www.itnorrbotten.se 

  

           REMISSVAR   

2018-04-20 

     PTS Diarienummer: 18-1573 

 

     PTS Spektrumavdelningen 

      

 

Remissvar angående PTS rapport PTS-ER-2018:4, Förstudie inför 
framtida tilldelning av frekvenser för 5G. 
 
Inledning 
5G-tekniken kan innebära stora möjligheter för att förbättra tillgången på snabbt 
bredband i samhället i stort och därigenom möjliggöra en fortsatt framgångsrik 
digitaliseringsutveckling. Men för att även glesbygden ska kunna ta del av denna 
utveckling krävs att regulatoriska förutsättningar finns för en kostnadseffektiv 
nätutbyggnad, och som inte är beroende av någon enstaka aktörs kommersiella 
beslut och investeringsvilja. Ska man dessutom kunna uppnå god konkurrens på 
tjänsteerbjudanden gentemot både privatkunder, företag och offentlig sektor 
behövs möjlighet att etablera öppna nät utan vertikal integration. Det sistnämnda 
gäller i synnerhet för IoT där risken finns att för samhällstjänster attraktiva 
tjänster blir bundna till de nät som leverantörerna själva opererar. 
 
ITN ser att främst följande användningsområden är möjliga och intressanta i 3,4 – 
3,8 GHz bandet, på regional eller lokal basis: 
 

• Fast trådlös bredbandsaccess baserat på 5G-teknik med hög 
överföringshastighet, som komplement till fiberutbyggnad utanför 
tätort. 

• Mobila inomhuslösningar för 5G. 
• IoT-lösningar via NB-IoT och andra tekniker som nyttjar 5G-nät. 

 
För att kunna etablera fasta bredbandsaccesser med tillräcklig 
överföringshastighet utanför tätort, som uppfyller både marknadens krav samt 
möjliggör regeringens bredbandsmål för 2025, anser vi att minst 80-100 MHz bör 
göras tillgängligt inom 3,4-3,8 GHz-bandet utan urvalsförfarande. 
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ITN ser således positivt på PTS intention att avdela bandet 3,4–3,5 GHz för 
tilldelning utan urvalsförfarande. Vi ser helst att tilldelning bör ske antingen 
genom traditionell ansökanstilldelning per sändare (”first come, first serve”) 
alternativt en ”Light licensing”-modell liknande CBRS i USA. 
 
För att inte hämma bredbandsutvecklingen i glesbygd bör licenskostnaderna inom 
bandet dessutom hållas på en så låg nivå att de är försumbara räknat per 
användare. T.ex. kan licenskostnaderna baseras på befolkningstäthet. 
 
En tilldelning utan urvalsförfarande möjliggör även etablering av 
operatörsneutrala inomhusnät för mobila/semi-mobila tjänster inom tätort. För 
detta ändamål bör även åtminstone en del av 24,25–27,5 GHz-bandet göras 
tillgängligt utan urvalsförfarande. Om möjligt bör delar av det bandet göras helt 
licensfritt med anmälningsplikt vid inomhusanvändning, om man genom 
tillståndsbegränsningar skapar rimliga fältstyrkenivåer utanför byggnaden och i 
närliggande våningsplan för en relativt störningsfri miljö. 
 
ITN anser vidare att en tilldelning av hela 3,4–3,8 GHz och 24,25–27,5 GHz-bandet 
genom ett urvalsförfarande med nationella blocktillstånd riskerar att resultera i 
att stora delar av banden kommer att vara outnyttjade över ett stort geografiskt 
område under en lång tid framöver. Detta tydliggörs inte minst av 2,6 GHz-bandet 
för 4G, som i huvudsak bara används inom större tätorter idag och därmed är 
närmast helt outnyttjat sett ur ett geografiskt perspektiv. Spektrumeffektiviteten i 
det bandet är synnerligen svag om man tar hänsyn till ytan, och motsvarande 
skulle sannolikt gälla även dessa nya band om tilldelning skulle ske endast genom 
nationella blocktillstånd. 
 
Vidare skulle en sådan tilldelning verka konkurrenshämmande på det lokala planet 
i och med att lokala aktörer så som enskilda stadsnät helt utestängs från 5G-
marknaden, med endast ett fåtal nationella operatörer tillgängliga. Det saknas 
idag helt tillgängliga frekvensband för mobila system för lokala aktörer, utöver de 
licensfria ISM/UNII-banden i 2,4/5 GHz vilka är starkt begränsade till 
användningen. 
 
För IoT skulle möjligheten att dessa band även kan nyttjas av mindre, regionala 
aktörer möjliggöra ökad konkurrens och andra tjänstealternativ. I dagsläget är 
dessa aktörer i praktiken bunden till 868 MHz-bandet för yttäckande radiobaserad 
IoT vilket har väldigt låg bandbredd. 5G i 3,4–3,8 GHz möjliggör användandet av 
andra typer av IoT-lösningar som baseras på högre datahastigheter. 
 
ITN tror inte heller att en ”andrahandsmarknad” genom uthyrning av outnyttjade 
frekvenser av nationella operatörer till lokala intressenter är en bra metod för att 
möjliggöra ett kostnadseffektivt nyttjande då det enbart skapar onödiga 
mellanhänder som inte tillför något mervärde till affären. Dessutom är vi 
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tveksamma till att de nationella operatörerna skulle ha något egentligt intresse i 
att underlätta för sådan uthyrning, eller göra det till ett pris som motsvarar vad 
traditionell tillståndsgivning via PTS skulle innebära. Det faktiska marknadsvärdet 
för dessa frekvenser utanför tätort borde vara väldigt lågt och spektrum som 
operatören inte avser att nyttja riskerar helt enkelt att överprissättas. 
 
Gällande utredningens förslag att tilldela 3,5–3,8 GHz inom mindre geografiska 
områden utanför tätort ser vi principiellt positivt på. Dock uppstår 
koordineringsbehov mellan geografiskt närliggande operatörer, ev. även behov av 
tidssynkronisering mellan näten. Ur en ren kostnadseffektiv synvinkel kan det vara 
så att en sådan tilldelningsmetod därför rentav kan verka hämmande på 
utbyggnaden och denna koordineringsaspekt bör utredas innan ett sådant förslag 
slutligen beslutas. 
 
Vi kan även rent allmänt konstatera att de licensfria ISM/UNII-banden i 2,4 resp. 5 
GHz är kraftigt utnyttjade och speciellt inom tätort svårutnyttjade p.g.a. 
interferens. Dessutom är banden kraftigt begränsade avseende uteffekt (EIRP) 
vilket begränsar räckvidden och därmed möjligheterna att bygga 
bredbandsaccesser i glesbygd på ett kostnadseffektivt sätt. Samtidigt är dessa 
band i praktiken de enda som idag är tillgängligt för fast trådlös bredbandsaccess 
utan någon investeringshämmande tidsbegränsning på frekvenstillstånd, samt 
med bandbredd som medger överföringshastigheter på 100 Mbit/s och mer. ITN 
har idag ett befintligt tillstånd i 3,5 GHz men då detta går ut 2023 samt endast 
omfattar 40 MHz innebär det att en investering i fast trådlös teknik idag dels får 
en alltför begränsad teknisk livslängd för att vara ekonomiskt försvarbar, dels inte 
medger tillräckligt höga hastigheter för att klara de krav som finns på NGA-nät. Av 
den anledningen ser vi ett akut behov av alternativ till ISM-banden för fast 
trådlöst bredband, helst då med en bättre kontroll av nyttjandet utan att 
samtidigt låsa sig fast vid en licensieringsmodell som endast medger en enda 
aktör inom ett större geografiskt område. 
 
Följande gäller inte förstudien i sig men ansluter till ovanstående resonemang: 
Vi förespråkar samtidigt även att PTS skyndsamt antar rekommendationerna i 
ECC/REC/(06)04 för 5725-5875 GHz och beslutar om en förändring i PTSFS 2015:4 
i enlighet med dessa, vilket skulle medge högre EIRP för fasta trådlösa 
bredbandssystem och därmed betydligt bättre förutsättningar för 
kostnadseffektivt nyttjande av dessa frekvenser i främst glesbygdsmiljö. 
Rekommendationen följs i flera EU-länder bl.a. Finland och Tyskland, men inte i 
Sverige. 
 
Om IT Norrbotten 
IT Norrbotten har sedan 2001 samordnat bredbandsutbyggnaden för samtliga 14 
kommuner i Norrbotten. IT Norrbotten är även Norrbottens kompetenscentrum 
för frågor gällande utbyggnad av både fast och trådlöst bredband, mobiltelefoni 
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m.m. Vi koordinerar även de kommunala stadsnätens verksamhet, genom 
samverkan i det s.k. Stadsnätsforum  
 
Vi förvaltar och utvecklar det öppna länsgemensamma fiberbaserade 
höghastighetsnätet i Norrbotten. Företaget ägs av samtliga 14 kommuner och 
Norrbottens läns landsting. Vi verkar i de mest glesbefolkade delarna i Europa och 
lämnar våra synpunkter utifrån ett stads- och glesbygdsperspektiv. 
 
 
Med vänliga hälsningar, 

 
 
 
Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten 


