
PTS inriktning för 3,8 – 4,2 GHz-bandet, efter samråd 

Post- och telestyrelsen (PTS) har i form av Förstudierapporten 3,8 – 4,2 GHz (PTS-ER-2019:16), 
som publicerades den 12 juni 2019, redogjort för myndighetens bedömningar om hur  en 
förändring som möter behoven av frekvenser för nya radioanvändningar i 3,8 – 4,2 GHz-bandet 
och som leder till en samhällsekonomiskt effektiv användning av bandet kan möjliggöras. I 
samband med publiceringen gavs intressenter möjlighet att komma in med kompletterande 
information och synpunkter på PTS bedömningar. Sista dag att inkomma med svar var den 19 
augusti 2019.   

PTS välkomnar och tackar för de synpunkter som inkommit. PTS konstaterar att slutsatserna 
föreslagna i förstudien står fast.  

• 3,8 – 4,2 GHz-bandet bedöms på sikt vara intressant som möjligt 5G-expansionsband. 
3,8 – 4,2 GHz-bandet finns med i 3GPP-specifikationen för 5G men är inte harmoniserat för 
5G i Europa. På längre sikt finns en möjlighet att bandet harmoniseras för 5G-användning 
även i Europa men tidslinjen för en sådan harmonisering är mycket osäker. Hur stor 
efterfrågan på mid band för 5G kommer att vara efter tilldelningen av 3,5 GHz-bandet och 
26 GHz-bandet kan idag inte med säkerhet fastställas. 
 

• Försvarsmakten har användning i 3,8 – 4,2 GHz-bandet i form av satellitmottagning och 
radiolänk. En delning mellan Försvarsmaktens radiolänkanvändning och ny 5G-baserad 
användning är inte möjlig i frekvensbandet 3,8 – 4,2 GHz om inte Försvarsmaktens 
användning förändras eller flyttas. En lämplig väg framåt vore därför att inleda en 
diskussion mellan PTS och Försvarsmakten om förutsättningar, finansiering och 
tidslinjer för en framtida migration ut ur bandet. 

 
• Att använda delar av 3,8 – 4,2 GHz-bandet till video-PMSE måste anses vara såväl 

spektrumeffektivt som samhällsekonomiskt effektivt. PTS bedömning är att 3,8 – 
4,2 GHz-bandet inte kan möjliggöras för någon annan användning än video-PMSE innan 
Försvarsmaktens befintliga användning migrerats ut ur bandet. Delning mellan video-PMSE 
och Försvarsmaktens befintliga användning skulle vara möjlig redan idag. Det finns ett behov 
av att tillgängliggöra ett nytt frekvensband för video-PMSE för att avlasta användningen i 
2 GHz-bandet och att finna en långsiktig lösning för denna tillämpning. PTS planerar att 
video-PMSE möjliggörs i 3,8 – 3,9 GHz fram till år 2030. Tillstånden bör tilldelas som 
enskilda tillstånd och tillståndstiden föreslås vara t.o.m. 31 december 2029, med reviderbara 
tillståndsvillkor. Tilldelningen bör kunna påbörjas omgående, eftersom frekvensområdet är 
näst intill oanvänt idag. 

Resultat av samråd 
PTS har tagit emot samrådssvar från följande aktörer: Förvarets Radioanstalt (FRA), Ericsson 
AB, HI3G Access (Tre), Telenor AB, Svenska Rymdaktiebolaget och Onsala Space Observatory. 
Svaren finns publicerade i sin helhet på PTS hemsida: 
https://pts.se/sv/dokument/remisser/radio/2019/samrad-av-forstudierapport-38--42-ghz-
3800--4200-mhz/.  

Ericsson  
Ericsson uppmuntrar till transparens och ytterligare dialog mellan PTS och marknadsaktörerna 
med syftet att skapa förutsättningar för introduktionen och utbyggnaden av 5G i Sverige.  

https://pts.se/sv/dokument/remisser/radio/2019/samrad-av-forstudierapport-38--42-ghz-3800--4200-mhz/
https://pts.se/sv/dokument/remisser/radio/2019/samrad-av-forstudierapport-38--42-ghz-3800--4200-mhz/


Ericsson menar att frekvensbandet 3,8 – 4,2 GHz bör användas för fast eller mobil användning, till 
exempel för 5G och frekvensbandet bör inte tilldelas för video-PMSE. Ytterligare fragmentering 
inom frekvensutrymmet 3,4 – 4,2 GHz bör undvikas. Video-PMSE skulle kunna finnas i 
exempelvis 4,4 – 5 GHz. Vidare konstaterar Ericsson att PMSE redan är en integrerad tillämpning 
i 4G- och 5G-näten. 

Ericsson anser att förstudien saknar ett globalt perspektiv. Bandet är redan specificerat av 3GPP 
(n77). Specifikationen för frekvensbandet 3,8 – 4,2 GHz kan mycket väl inkluderas för 
användning i Sverige, och Europa utan ytterligare eftersläpningar. Mobila bredbandssystem finns 
och levereras i frekvensbandet 3,8 – 4,1 GHz.  

Ericsson lyfter fram att de starka drivkrafterna för 5G fortsätter på global nivå och att existerande 
frekvensutrymme för mobilt bredband inte bidrar till extra kapacitet som behövs. Mobil 
datatrafik förväntas uppnå 14 EB per månad i Nordamerika liksom i Västeuropa före år 2024, 
enligt Ericsson Mobility Report. 

Ericsson menar att Sveriges ambitioner om en genomgripande digitalisering för alla i samhället 
riskerar missa målet om de beskrivna intentionerna i förstudien genomförs. 

FRA 
Enligt FRA:s samrådssvar bedöms inte delning mellan 5G-tillämpningar och Försvarsmaktens 
nuvarande radiolänkanvändning i frekvensbandet 3,8 – 4,2 GHz möjlig. 

Global mobile Suppliers Association (GSA) 
GSA menar att det är positivt att möjligheterna för annan användning av frekvensbandet 3,8 – 
4,2 GHz studeras. GSA konstaterar att frekvensbandet för närvarande är kraftigt underutnyttjat. 
GSA poängterar att frekvensbandet har goda egenskaper för mobil kommunikation när det 
kommer till bandbredd och vågutbredning. GSA stödjer inte förslaget om att avsätta 100 MHz av 
detta frekvensband för video PMSE med hänvisning till att detta skulle leda till fragmentering av 
bandet och fortsatt underutnyttjande. GSA tycker att militär användning i frekvensbandet 3,8 – 
4,2 GHz bör migreras till andra frekvensband och frekvensbandet 3,8 – 4,2 GHz bör göras 
tillgängligt för kommersiella system för mobil och fast kommunikation på nationell basis. Därtill 
bör tillgång till en del av frekvensbandet för lokala licenser studeras som ett alternativ till 3720 – 
3800 MHz. 

HI3G (Tre) 
Tre är positivt till att PTS verkar för att 5G-tillämpningar ska kunna användas i 3,8 – 4,2 GHz-
bandet. Företaget är också positivt till att PTS inleder en dialog med Försvarsmakten avseende en 
framtida migration av Försvarsmaktens användning ur 3,8 – 4,2 GHz-bandet i syfte att 
möjliggöra 5G där.  

Tre beklagar att 3,8 – 4,2 GHz-bandet inte kan tas i anspråk för lokala blocktillstånd för 5G, 
eftersom detta hade möjliggjort tilldelning av hela 3,5 GHz-bandet som nationella blocktillstånd, 
vilket hade inneburit större samhällsekonomiskt värde och en högre grad av spektrumeffektivitet. 
Med hänsyn till den osäkerhet som råder rörande PTS tilldelningar av nytt spektrum för 5G, 
främst pionjärbanden 700 MHz, 3,5 GHz och 26 GHz, finner Tre skäl att ifrågasätta Förstudiens 
slutsats att tillgången på spektrum via 3,5 GHz- och 26 GHz-banden är god och kommer 
tillfredsställa användarnas behov av kapacitet för 5G-tjänster. Utöver nyssnämnda frekvensband, 
kommer det sannolikt krävas mer spektrum för ökad kapacitet för 5G. Tre anser att 3,8 – 4,2  
GHz-bandet på sikt kan utgöra ett betydelsefullt kapacitetstillskott, som komplement till bl.a. 3,5 
GHz-bandet.  



Telenor 
Telenor delar PTS syn att 3,8 – 4,2 GHz -bandet är intressant som 5G-expansionsband på sikt och 
att det finns goda möjligheter att bandet kommer harmoniseras för 5G i Europa. Telenor 
samtycker också till PTS förslag att inleda en diskussion mellan PTS och Försvarsmakten om 
förutsättningar, finansiering och tidslinjer för en framtida migration ut ur bandet. 

Telenor delar dock inte PTS syn att 26 GHz-bandet kommer vara ett utbrett alternativ för att 
hantera kapacitetsbehov framöver, då detta bands egenskaper gör det mest lämpligt att använda 
för kapacitetsbehov i t.ex. arenor. Telenor ser istället att fler mid band såsom 3,8 – 4,2 GHz är ett 
mer användbart alternativ för att hantera kapacitetsbehov ur ett bredare perspektiv. 

Svenska Rymdaktiebolaget (SSC) 
SSC har idag ingen användning i frekvensbandet 3,8 – 4,2 GHz -bandet, och har inga 
invändningar mot förändringar av användningen i detta band. SSC har dock VSAT-länkar mot 
geostationära satelliter i angränsande band 3,6 – 3,8 GHz, och följer där utveckling med intresse. 

Onsala Space Observatory (OSO) 
OSO ger en detaljerad beskrivning av behov av att använda frekvenserna i områdena 3–4 GHz, 
5–6 GHz, 7–8 GHz samt 9–10 GHz, i syfte av att möjliggöra internationella 
långbasradiointerferometriobservationer, VLBI (Very Long Baseline Interferometry). OSO:s nya 
tvillingteleskop ingår i ett växande internationellt nätverk av liknande teleskop. OSO genomför 
tillsammans med ett internationellt nät av likartade observatorier mätningar på samma frekvenser. 
VLBI-tekniken förutsätter att alla observatorier observerar samma frekvensband samtidigt. 
Observationerna används bl.a. för mycket noggranna mätningar av den globala geodetiska 
referensramen. Referensramen lägger grunden för noggrann positionering och navigering, ett 
tema som har stor betydelse för samhället, inte minst p.g.a. framtida autonoma fordon. De lägsta 
och högsta frekvensbanden är särskilt viktiga för att kunna kompensera för jonosfärspåverkan. 
Därmed blir 3–4 GHz av speciell betydelse för VGOS och det finns ett starkt önskemål att få så 
lite störningar som möjligt. 

OSO föreslår att ett likadant skydd som PTS föreslagit för 3,4 – 3,8 GHz bandet införs för 3,8 – 
4,2 MHz-bandet. 
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