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Förstudie om framtida frekvenstilldelning för 5G 
 

Telenor Sverige AB (”Telenor”) yttrar sig över förstudie om framtida 

frekvenstilldelning för 5G enligt följande. 

 

 

5G-täckning i ett svenskt perspektiv 

 

PTS förutsätter i förstudien att redan befintliga lågband kan användas för 5G-

täckning utanför tätorter. Detta antagande är bara korrekt på längre sikt. På 

kort och medellång sikt – fram till 2030 – är 700 MHz-bandet det enda reella 
alternativet då befintligt spektrum i lågband behövs för att hantera en förväntat 

kraftig kapacitetstillväxt inom 4G enligt Telenors detaljerade 

kapacitetsprognoser.  

 

PTS förutsätter vidare i förstudien att redan använda frekvensband i stort 

bedöms kunna uppgraderas till att stödja 5G-tjänster. Detta är även det korrekt 

bara på längre sikt. På kort och medellång sikt behöver befintliga frekvensband 

fortsatt användas för att hantera den förväntat kraftiga kapacitetstillväxten inom 

4G. Det är därför inte en vinst utan en nödvändighet att det tillförs nya 
frekvensresurser som medger en kraftig kapacitetsexpansion i samband med 

utbyggnad av 5G.   
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Lämplig tilldelningsmetod för 3,4-3,8 GHz-bandet 

 

Blocktillstånd i 3,5-3,8 GHz-bandet 

 

PTS föreslår att blocktillstånd tilldelas inom två olika typer av områden: 

1) Fördefinierade geografiska områden med hög befolkningstäthet och/eller 

hög efterfrågan. 

2) Mindre geografiska områden som är belägna utanför de fördefinierade 

områdena. 

 

Det är enligt Telenors uppfattning olämpligt att dela upp blocktillstånden i två 

olika typer av områden enligt PTS förslag. Detta då det begränsar en 
tillståndshavares möjlighet att själv avgöra vart det är lämpligt att bygga ut och 

möjliggöra en hög kapacitet. Vårt samhälle förändras kontinuerligt. Det finns 

idag en trend att dels förtäta genom att bygga ihop städer och dels bygga upp   

t ex nya stora logistikcenter och datacenter på olika platser i landet. Ingen vet 

idag heller med säkerhet vilka nya tillämpningar som kommer möjliggöras i och 
med införandet av 5G och dessa tillämpningars behov av kapacitet i olika 

geografiska områden. Inte heller kan det uteslutas att framtida affärsmodeller 

medger möjlighet att nuvarande mobilnät förtätas för att tillgodose behov av 

högre kapacitet längre ut i näten än vad som är brukligt i dag. Det går med 

andra ord inte idag att förutsäga exakt i vilka geografiska områden det kommer 

finnas ett behov för hög kapacitet. Telenor föreslå därför att PTS istället tilldelar 

med nationella blocktillstånd.  

 

PTS föreslår också att om en tillståndshavare efter en viss tid, förslagsvis mellan 
fem och åtta år, inte använder eller inte planerar att använda frekvenser, som är 

tilldelade genom blocktillstånd i fördefinierade geografiska områden med hög 

befolkningstäthet och/eller efterfrågan, föreslås det vara möjligt för andra 

aktörer att ansöka om tillstånd för mindre geografiska områden inom dessa 

områden. Telenor anser det direkt olämpligt att begränsa en tillståndshavares 
möjlighet att i egen takt och utefter förändrade kapacitetsbehov själv bestämma 

vart det är lämpligt att bygga ut sitt nät. Kapacitetsbrist uppstår inte i hela nätet 

på en och samma gång. Investeringar i kapacitetsutökningar genomförs därför 

oftast efterhand som kapacitetsbrist uppstår under ett frekvenstillstånds 

livslängd. Dessutom har tillståndshavarna redan möjlighet att hyra ut oanvänt 

spektrum till andra aktörer genom nuvarande regelverk.    

 

Telenor samtycker till PTS förslag att tilldela frekvensbandet under 2019 och att 

hela bandet tilldelas vid ett och samma tillfälle. 

 

 

Blocktillstånd i 3,4-3,5 GHz-bandet 

 

PTS föreslår att blocktillstånd tilldelas utan urvalsförfarande inom mindre 

geografiska områden i hela landet. Telenor är tveksamt till att undanta delar av 

3,4-3,6 GHz-bandet (band 42, 3GPP) från ett urvalsförfarande med nationella 

blocktillstånd då denna del av bandet har bäst täckningsegenskaper och därmed 

är bäst lämpat för att bygga större sammanhängande täckning.  Telenor föreslår 
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därför att PTS i första hand tilldelar hela 3,4-3,8 GHz-bandet med nationella 

blocktillstånd genom ett urvalsförfarande och i andra hand dels tilldelar 3,4-3,7 

GHz-bandet med nationella blocktillstånd genom ett urvalsförfarande och dels 
att en mindre del av 3,7-3,8 GHz-bandet tilldelas utan ett urvalsförfarande inom 

mindre geografiska områden. Anledningen till att Telenor föreslår att endast en 

mindre del av 3,7-3,8 GHz-bandet tilldelas att användas för mindre geografiska 

områden är att PTS föreslår ett skyddsband för radar om 20 MHz. PTS bör därför 

kompensera för detta genom att delar av 3,7-3,8 GHz-bandet tilldelas med 
nationella blocktillstånd genom ett urvalsförfarande tillsammans med 3,4-3,7 

GHz-bandet.  

 

Telenor samtycker till PTS förslag att tilldela frekvensbandet under 2019. 

 

Blockstorlek 

 

Telenor samtycker med PTS att en lämplig blockstorlek är 80-100 MHz.  

 

 

Lämplig tilldelningsmetod för 24,25-27,5 GHz-bandet 

 

Telenor föreslår att PTS, i enlighet med sitt alternativa förslag, väntar med att 

påbörja det aktiva arbetet med tilldelning av hela 24,25-27,5 GHz-bandet tills 

det internationella arbetet som ska fastställa tillgänglig frekvensmängd och 

tekniska villkor i bandet kommit i mål.  

 

 

 

 

 

 

Som ovan 

 

 
 

Stefan Wahlstedt 

Telenor Sverige AB 
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