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Remissvar avseende förslag till förändring av befintliga kanalplaner 

för fast radio 
 
Telia Sverige AB (Telia) lämnar följande synpunkter på Post- och telestyrelsens (PTS) 

remiss angående förändringar i kanalplanerna för fast radio (radiolänk). 

Telia instämmer i PTS uppfattning att kapacitetsbehovet för radiolänk kommer öka i 

kommande tillämpningar, och ser positivt på åtgärder för att möjliggöra dessa högre 

kapaciteter. 

Nedan följer förslagen i remissen med Telias kommentarer kring respektive förslag. 

1.1 Förslag om bredare kanaler i högre frekvensband 

 

Telia stödjer förslaget om införande av bredare kanaler i 18, 32 och 38 GHz 

banden. 

 

Telia ser i samband med detta ett behov av uppdatering av PTS ”Riktlinjer för 

spektrumeffektiv tilldelning”, där rekommenderade minsta hopplängder finns 

angivna (för bl.a. 18 GHz bandet). 

Angivna hopplängder blir svårare att uppnå med bredare kanaler och ökande 

modulationsnivåer. 

 

1.2 Behov av bredare kanaler i lägre frekvensband 

 

Telia ser ett behov av bredare kanaler även i lägre frekvensband (under 18 GHz). 

Behovet av högre kapaciteter är inte begränsat till enbart de korta eller medellånga 

radiolänkstråken, och en ansenlig del av framtida hög-kapacitetstjänster förväntas 

transporteras i de lägre frekvensbanden p.g.a. hopplängder och tillgänglig 

infrastruktur. 

 

Telia ser en möjlig användning av bredare kanaler i 8 GHz samt 15 GHz bandet 

som intressant. 
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Enligt information Telia har fått från utrustningstillverkare så finns redan idag 

möjlighet att aktivera bredare kanaler i de lägre frekvensbanden. 

 

2.1 Förslag om överlappande kanalplan 

 

Telia stödjer förslaget om överlappande kanalplaner. 

 

3.1 Förslag om utökning av frekvensområde i E-bandet 

 

Telia stödjer förslaget om utökning av frekvensområdet i E-bandet. 

 

4.1 Förslag på hantering av koordinater för E-bandets siter 

 

Telia stödjer förslaget. Telia arbetar kontinuerligt med att höja noggrannheten på 

positionsangivelserna i ansökningar samt med korrigeringar av äldre 

positionsangivelser. 

 

Telia ser dock ett behov av att PTS definierar ”hög koordinatnoggrannhet” för att 

sökande ska kunna uppfylla kraven. 

 

5 Alternativ för att motverka spektrumhamstring 
 

5.1 Tekniska krav 

 

Telia invänder mot förslaget om Tekniska krav. Förslaget leder till begränsningar i 

möjligheterna att bygga kostnadseffektiva lösningar samt till ökad komplexitet i 

planerings och ansökningsarbetet. 

 

Krav på XPIC leder till högre utrustningskostnader och ökad administration utan att 

spektrumutnyttjandet egentligen har minskats. 

 

Att begränsa kanalbandbredd på korta sträckor leder till att de högsta 

kapaciteterna som systemen medger inte kan realiseras. 

 

5.2 Differentiering i geografi 

 

Telia invänder mot förslaget om geografisk differentiering. Förslaget riskerar skapa 

problematik med gränsdragningar och onödig administration. 

 

Behovet av högre kapaciteter kan förväntas vara större i tätort varför en 

begränsning av kanalbandbredder i dessa områden motverkar syftet med 

införandet av bredare kanaler. 
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5.3 Differentiering i frekvens 

 

Telia ser en möjlighet för att förslaget kan vara effektivt. Även om förslaget ger en 

minskad möjlighet för tilldelning av bredare kanaler så bör risken för total 

frekvensbrist bli mindre. 

 

5.4 Anpassad avgift beroende av kanalbandbredd 

 

Telia stödjer förslaget. Telia anser att anpassad avgift är den effektivaste åtgärden 

för att motverka spektrumhamstring, samt den åtgärd som ger minst påverkan på 

möjligheterna för en utbyggnad av högre kapaciteter i radiolänknäten. 

 

Av de åtgärder som föreslås för att motverka spektrumhamstring är detta den 

åtgärd Telia förordar i första hand. 

 

5.5 Förslag på metod för att motverka spektrumhamstring 

 

Telia har inga ytterligare förslag än de som listats under kapitel 5 i remissen. 

 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Elin Ersson 


