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Post- och telestyrelsen 

Box 5398 

102 49 Stockholm 

 

Insänt via e-post till följande adress: 

harri.mossmyr@pts.se 

 

Yttrande över samråd av förslag på förändring av befintliga 
kanalplaner för fast radio (radiolänk) 

Tele2 Sverige AB (”Tele2”) har tagit del av förslaget på förändring av befintliga kanalplaner för 

fast radio (radiolänk), som Post- och telestyrelsen (”PTS”) remitterade den 22 januari 2020 

(”Förslaget”). Tele2 får härmed inkomma med följande yttrande.  
 

 

1. Bredare kanaler i högre frekvensband 

Tele2 tillstyrker PTS:s förslag på införande av bredare kanaler i enlighet med de 

harmoniserade CEPT/ECC-kanalplanerna i 18 GHz, 32 GHz och 38 GHz-

frekvensbanden enligt Tabell 1 i Förslaget. 

 

Tele2 noterar samtidigt att PTS inte föreslår något införande av bredare kanaler i 23 

GHz- frekvensbandet. Detta eftersom utrymmet för civil användning i detta band enligt 

PTS är begränsat. Härvidlag upprepar och hänvisar Tele2 till bolagets yttrande över 

förstudien ”PTS inriktning för 26 GHz-bandet” och Tele2:s uppmaning däri att PTS 

snarast ska verka för att 15, 18 och/eller 23 GHz-banden öppnas upp för civil 

radiolänkanvändning. Detta mot bakgrund av att radiolänk utgör ett grundfundament 

för snabb och bred 5G-utrullning, särskilt utanför tätort. 

 

2. Behov av bredare kanaler i lägre frekvensband 

Tele2 framför det följande i anledning av de frågor som PTS ställer i samrådet om 

behovet av bredare kanaler i lägre frekvensband: 

 

a) Det finns behov av 112 MHz-kanaler i 8, 13 och 15 GHz-banden. 

b) Tele2:s dialog med radioutrustningstillverkare ger vid handen att det kommer 

att finnas radioutrustning som stödjer breda kanaler i frekvensband utan 

harmoniserad CEPT/ECC-kanalplan.   

 

3. Överlappande kanalplan 

Tele2 tillstyrker PTS:s förslag på införande av överlappande kanalplan för de största 

kanalbandbredderna. 

 

4. Utökning av frekvensområde i E-bandet (70/80 GHz-bandet) 

Tele2 tillstyrker PTS:s förslag på att öppna frekvensområdet 73-76/83-86 GHz för 

enskild tillståndsgivning, samt på att införa en kanalbandbredd upp till 2500 MHz i 

enlighet med den harmoniserade kanalplanen CEPT/ERC/REC (05)-07. 
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5. Koordinater för E-bandets antennplatser 

Tele2 tillstyrker PTS:s förslag på att tillståndshavare, som ansöker om tillstånd för 

radiolänk i E-bandet, ska ange antennplatsens position med hög koordinat-

noggrannhet som ska vara kontrollerad av den sökande, och att position ska anges för 

antennplatsen och inte för teknikutrymmet eller siterummet, med tillägget att det bör 

vara möjligt att ändra en antennplats position för det fall installation inte har kunnat 

genomföras i enlighet med tillståndet.    

 

6. Alternativ för att motverka spektrumhamstring 

Tele2 framför det följande i anledning av de frågor som PTS ställer i samrådet om 

alternativ för att motverka spektrumhamstring: 

 

a) Tele2 tillstyrker förslaget att använda en ”trappa” med kanalbredd och 

konfiguration som parametrar för kanalbredder på 112 MHz och över med 

tillägget att det bör vara möjligt för en tillståndssökande att hoppa över vissa 

”trappsteg” om det kan visas att ett större behov föreligger som motiverar ett 

sådant undantag. 

b) Tele2 tillstyrker att AMR, ATPC, XPIC används som konfigurationsparametrar, 

dock med undantag för tillämpning av XPIC i E-bandet. 

c) Tele2 avstyrker att BCA och MIMO används som konfigurationsparametrar. 

d) Tele2 avstyrker PTS:s förslag på geografisk differentiering. 

e) Tele2 tillstyrker PTS:s förslag på differentiering i frekvens. 

f) Tele2 tillstyrker PTS:s förslag på anpassad avgift beroende av 

kanalbandbredd. 

  

 

* * * 
 

Kontaktperson på Tele2 

Carl-Johan Rydén 

Regleringschef 


