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Synpunkter på förstudie inför framtida tilldelning av frekvenser 
för 5G 
(3,4 – 3,8 GHz och 24,25 – 27,5 GHz) 
 

Inledning 
Svenska rymdaktiebolaget (SSC) har deltagit i de enskilda samtal som 

organiserades under hösten 2017. Synpunkter från dessa samtal finns också med i 

rapporten från förstudien. Vi vill med det här dokumentet komplettera tidigare 

synpunkter. 

SSC syn på situationen för satellittjänster generellt 
De tjänster som SSC tillhandahåller är inom områden SPACE OPERATION, 

EARTH EXPLORATION-SATELLITE och SPACE RESEARCH enligt 

terminologi som används inom Radio Regulations. Den tjänsten som kräver mest 

bandbredd är EARTH EXPLORATION-SATELLITE (space-to-Earth), där de 

vanligaste tilldelade frekvensbanden för datamottagning är, 2 200 – 2 290 MHz, 

8 025 – 8 400 MHz och 25.5 – 27.0 GHz, som överlappas av den förstudiens 

frekvenstilldelning för 5G.  

Fram till och med 2015 så användes i praktiken frekvensbandet 8 025 – 8 400 MHz 

uteslutande för EARTH EXPLORATION-SATELLITE tjänster. Sedan dess så har 

dels krav på högre datahastigheter och den ökande mängden av stora 

satellitkonstellationer såsom Planet medfört att satellitoperatörer flyttat sitt intresse 

till frekvensbandet 25.5 – 27.0 GHz för planerade satellitsystem. SSC har idag två 

antennsystem installerade för tjänster till satelliter i detta frekvensband, och flera 

uppdrag som är under förhandling och kan medföra ytterligare etableringar. 
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Utvecklingen av publicerade icke geostationära satellitsystem inom 
frekvensbandet 25.5 – 27.0 GHz 
SSC har idag två kontrakterade uppdrag inom frekvensbandet 25.5 – 27.0 GHz och 

med kombinationen av antenner med hög förstärkning och låga brusnivåer är 

verksamheten känslig för interferenser från en kommande 5G etablering inom 

bandet 24.25 – 27.5 GHz. De antenner som idag är installerade är parabolantenner 

med 7.0 – 12.0 m diameter, vilket ger en förstärkning av 63 – 67 dBi. Detta innebär 

att de acceptabla interferensnivåerna från markbunden kommunikation är låga i 

jämförelse med generell användning. 

För att få en uppfattning om trenden att som satellitoperatör etablera 

satellitkommunikation i bandet 25.5 – 27.0 GHz, kan man undersöka antalet 

publiserade satellitsystem av ITU. 

År ≤ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal publiserad satellitsystem 7 2 6 7 11 11 

Tabell 1. Satellitsystem i bandet 25.5 – 27.0 GHz publiserade av ITU 

Studerar man sedan också vilka länder som publiserat satellitsystemen så är det 

övervägande Europa med europeiska organisationer, Nordamerika och Asien, 

områden där SSC har etablerade affärsrelationer och antalet uppdrag väntas öka. 

Dessa satellitsystem omfattar enstaka satelliter, konstellationer med 50 – 100 och 

även enstaka system med fler än 1 000 satelliter.  

Majoriteten av satellitsystemen avser att kommunicera med jordstationer, övriga 

med reläsatelliter.  
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Synpunkter på förstudien och kompletterande information 
SSC noterar att förstudien konstarerar att det finns behov att införa restriktioner för 

att skydda nuvarnde användning under 24.25 GHz, men oklart vilka. Andra fakta 

som gäller bandet 24.25 – 27.5 GHz ser vi är: 

- Det förväntas att bandet kommer att användas för trådlöst bredband för 

företagsösningar utanför större städer. 

 

- Att delbandet 26.5 – 27.5 GHz tilldelas först. 

 

- I större städer förväntas frekvensbandet främst användas för att komplettera 

5G täckning i hot spots. 

 

Kompletterande synpunkter 
Som förstudien presenterar så efterfrågar SSC skydd för satellittjänsterna i 24.25 – 

27.5 GHz bandet, och mer specifikt för EARTH EXPLORATION-SATELLITE 

(space-to-Earth) och SPACE RESEARCH (space-to-Earth) tillämpningar som har 

primär status i frekvensbandet. Detta omfattar också tillräckligt skyddsband under 

25.5 GHz och över 27.0 GHz för att undvika interferens från grannbanden då dessa 

används för 5G.  

SSC anser även nu att ett lämpligt sätt att uppnå skydd är att införa en geografisk 

exkluderingszon kring Esrange Space Center, och att även inkludera Salmijärvi 

Satellite Station (7 km från Esrange). Storleken och utbredningen av denna 

föreslagna exkluderingszon bestäms i ett senare skede av etableringen av 5G. 

Då dessa platser ligger avsides från tätorter bör detta inte i praktiken inskränka 5G 

etableringen generellt. 
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