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Remiss avseende förslag till förändring av befintliga kanalplaner 
för fast radio (radiolänk) 
 

Telenor Sverige AB (”Telenor”) yttrar sig över remiss avseende förslag till 

förändring av befintliga kanalplaner för fast radio (radiolänk) enligt följande. 

 

 

Förslag om bredare kanaler i högre frekvensband 

Telenor samtycker till PTS förslag att införa bredare kanaler i enlighet med de 

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

 

Enligt förslaget avser PTS inte att utöka kanalbandbredd i 23 Hz frekvensbandet 
(CEPT/ERC/REC T/R 13-02) då det idag tillgängliga frekvensutrymmet i 

frekvensbandet endast medger en enda 224 MHz kanal för civil användning i 
Sverige. Som Telenor påpekat i samrådet om 26 GHz-bandet anser Telenor det 

problematiskt att både 26 och 28 GHz-banden stängs ner för 
radiolänkanvändning framöver. Radiolänk med hög kapacitet är en viktig 
komponent för utbyggnaden av 5G utanför tätort och tätortsnära både av 

kapacitetsskäl som redundansskäl. Det är därför av yttersta vikt att PTS snarast 
möjliggör utökad radiolänkanvändning i de alternativa frekvensbanden 15, 18 

och 23 GHz. 
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Sensitivity: Open 

Behov av bredare kanaler i lägre frekvensband 

I remissen vänder sig PTS till intressenter med ett antal frågor som Telenor 
besvarar nedan. 

 

• Finns det behov av kanaler bredare än 56 MHz i frekvensband mellan 6 
GHz och 15 GHz? och hur stor är efterfrågan av bredare kanaler och i så 
fall i vilket (eller vilka) frekvensband? 

o Ja, det finns ett behov av 112 MHz kanaler i 8, 13 och 15 GHz-
banden för att tillgodose behov av mer kapacitet på längre sträckor 
utanför tätort. I 8 GHz-bandet bör 112 MHz kanaler begränsas till 

de delar av bandet som är minst utnyttjade, för att fortsatt även 
kunna tilldela 56 MHz kanaler. 

 

• Kommer det att finnas radioutrustning som stödjer breda kanaler vilka 

inte ingår i en harmoniserad CEPT/ECC-kanalplan eller är inkluderade i 
teknisk standard ETSI EN 302217? 

o Telenor har varit i kontakt med leverantörer av radioutrustning. 

Enligt uppgifter kommer det att finnas radioutrustning som stödjer 
breda kanaler vilka inte ingår i harmoniserad CEPT/ECC-kanalplan.   

 

 

Överlappande kanalplan 

Telenor samtycker till PTS förslag att införa överlappande kanalplan för de 

bredaste kanalbandbredderna i respektive frekvensband. 

 

 

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

Telenor samtycker till PTS förslag att öppna frekvensområdet 73-76/83-86 GHz 
för enskild tillståndsgivning, samt införa en kanalbandbredd upp till 2500 MHz i 

enlighet med harmoniserad kanalplan CEPT/ERC/REC (05)-07. 

 

 

Mer noggranna koordinater för E-bandets antennplatser 

Telenor samtycker i stort till PTS förslag att när tillståndshavare ansöker om 
tillstånd för radiolänk i E-bandet så ska antennplatsens position anges med hög 

koordinatnoggrannhet som ska vara kontrollerad av den sökande. Telenor anser 
dock att det bör finnas möjlighet, om det inte påverkar andra tillstånd negativt, 

att i efterhand uppdatera tillståndet med exakta koordinater i det fall det inte 
varit möjligt att installera antenner enligt tillståndets koordinater.     

 

Telenor samtycker också till att position ska anges för antennplatsen och inte för 

teknikutrymmet eller siterummet då det kan skilja många meter mellan dessa 
positioner i det fall det är frågan om ett större hustak. 
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Alternativ för att motverka spektrumhamstring 

Telenor är mycket positiva till PTS förslag att motverka så kallad 
spektrumhamstring. Nedan redogör Telenor för sin syn på de olika metoder som 

PTS listat i remissen.  

 

• Tekniska krav 

o Telenor är positiva till PTS förslag att utveckla tekniska krav för 

användning av 112 MHz eller bredare kanaler. Telenor samtycker 

till att XPIC skall vara ett krav, dock med undantag för E-bands 

länkar samt BCA lösningar, då detta kräver en effektfördelare som i 

förlängningen reducerar hopplängden och även introducerar onödig 

komplexitet vilket i sin tur leder till en kostnadsineffektiv lösning.  

o Telenor samtycker också till AMR och ATPC som tekniska krav. 

o MIMO som tekniskt krav avstyrker Telenor då vi ser att denna 

lösning är svår att realisera med en optimal antennseparation i 

många gånger överfulla master. 

o  Telenor föreslår att PTS som huvudregel tillämpar en metod där en 
sökande stegvis måste söka och använda en viss konfiguration 

innan en ännu bredare kanal får användas. Dock måste det vara 
möjligt, om behov kan påvisas, att göra undantag från 

huvudregeln.  

o Telenor samtycker till PTS förslag att använda en kombination av 
kanalbandbredd och minsta modulation med koppling till 

sträcklängd. 

 

• Differentiering i geografi 

o Telenor avstyrker PTS förslag till restriktioner för 224 MHz kanaler 
inom tätort annat än de tekniska kraven. 

 

• Differentiering i frekvens 

o Telenor är positiva till PTS förslag att enbart medge 224 MHz kanaler 

i de delband som för närvarande har låg användning även inom 
tätort. 

 

• Anpassad avgift beroende av kanalbandbredd 

o Telenor är positiva till PTS förslag att i syfte att uppmuntra 

användande av spektrumeffektiva metoder kan det finnas skäl att 
differentiera årsavgiften för enskilda radiosändare utifrån den 

kanalbandbredd som tas i anspråk. 

 

 

 Som ovan 
 

 
 
Stefan Wahlstedt 

Telenor Sverige AB 
 


