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Svar på "Remiss avseende förslag till förändring av befintliga 
kanalplaner för fast radio (radiolänk)” 

1. Införa bredare kanaler enligt harmoniserad kanalplan 

1.1. Förslag om bredare kanaler i högre frekvensband 

Teracom har inga invändningar mot PTS förslag om bredare kanaler i högre frekvensband. Att 23 GHz 
bör exkluderas tillsvidare instämmer vi i. Hur leverantörerna kommer implementera 220 MHz-
bandbredd är inte helt givet. Det kan ju ske i form av ”två carriers”. Då är det ju möjligt att söka 
tillstånd för två kanaler istället. 

1.2. Behov av bredare kanaler i lägre frekvensband 

I lägre frekvensband är det inte realistiskt att införa 112 MHz-kanaler då det är alltför lite bandbredd 
tillgängligt i respektive frekvensband. Man bör behålla max 56 MHz vilket medger bra räckvidder i de 
lägre frekvenserna. Högre bandbredder ökar risken för selektiv fädning i kanalen vilket troligen 
försämrar kvaliteten med kortare räckvidd som följd. Det är viktigt att ha tillgång till spektrum som 
kan medge bra hopplängder. Risken finns att låga frekvenser med hög bandbredd i slutänden nyttjas 
till onödigt korta hopp och blockerar användning för längre mer smalbandiga hopp. 

En kombination av lågt frekvensband med ”garanterad bandbredd” och ett högre frekvensband för 
”högre kapacitet” eller multi band booster kan vara ett bättre alternativ om man vill uppnå mer 
bandbredd. 

2. Överlappande kanalplan 

2.1. Förslag om överlappande kanalplan 

Teracom tror att flexibiliteten ökar om överlappande kanalplaner införs. Det blir sannolikt möjligt att 
enklare packa ihop kanalerna i frekvensbandet och hitta fler lösningar i redan trånga frekvensband. 
Det innebär å andra sidan att frekvensplaneringen kan bli mer komplicerad och att mer risk för 



  

 

  
 

interferens kan uppstå. Den risken bör ju kunna hanteras av myndigheten och Teracom är positiv till 
förslaget. 

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

3.1. Förslag om utökning av frekvensområde i E-bandet 

Teracom håller med om att frekvensbandet borde utökas. Bandbredd på 2 GHz eller mer medger 
kapaciteter på över 10 Gbps vilket kan vara viktigt att kunna erbjuda. 

4. Mer noggranna koordinater för E-bandets antennplatser 

4.1. Förslag på hantering av koordinater för E-bandets siter 

Teracom vill framhålla att hanteringen av koordinater måste ske på ett sätt som uppfyller krav på 
sekretess enligt Säkerhetsskyddslagen. Det är då rimligt att hantera mer noggranna koordinater, vilket 
sannolikt kan krävas om större utbyggnad av E-bandslänkar sker. 

5. Alternativ för att motverka spektrumhamstring 

5.1. Tekniska krav 

Teracom bedömer att det kan det vara svårt att följa upp att operatör lever upp till detaljerade tekniska 
krav. De krav som PTS sätter upp kanske heller inte matcher de interna kvalitetskraven operatören har.  

Modern radiolänkutrustning kan automatiskt anpassa bandbredd, (både Mbit/s och ibland MHz) och 
uteffekt till de förhållanden som råder för stunden. Det skulle sannolikt vara möjligt att tilldela mer 
frekvenser om PTS kunde hantera t ex automatisk effektreglering i sina analyser. Över 10 GHz t ex 
kan kanske ge tillstånd för en ”nominell” effekt som är lägre än max effekt, men att man vid regn kan 
öka effekten.    

5.2. Differentiering i geografi 

Behovet av breda kanaler kommer sannolikt vara stort även i tätorter.  

5.3. Differentiering i frekvens 

PTS kan ha en inriktning hur och i vilken ordning breda frekvenskanaler ska fördelas. Det kanske inte 
behöver vara strikt reglerat. 



  

 

  
 

5.4. Anpassad avgift beroende av kanalbandbredd 

Det är inte orimligt att differentiera kostnaden för spektrum baserat på kanalbandbredd. Samtidigt ser 
vi gärna att PTS bibehåller en prismodell som är enkel. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Krister Munters 

Teracom AB 


