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Remissvar över PTS förslag till förändring av befintliga kanalplaner i frekvensband för fast radio 

(radiolänk) 

HI3G Access AB (Tre) har beretts tillfälle att lämna remissvar över Post- och telestyrelsens (PTS) 

förslag till förändring av befintliga kanalplaner i frekvensband för fast radio (radiolänk), 

fortsättningsvis kallad remissen. Tre får med anledning härav lämna följande synpunkter på förslagen 

i remissen.  

Sammanfattningsvis välkomnar Tre merparten av PTS förslag i remissen, enligt vad som beskrivs 

närmare nedan. Tre delar PTS uppfattning att mer spektrum behöver tillgängliggöras genom enskilda 

sändartillstånd för fast radio (radiolänk) och att tillstånden bör avse bredare kanaler, detta för att möta 

behoven av hög överföringshastighet och ökad kapacitet som kommer följa av framförallt 5G.    

Avsnitt 1.1 i remissen, Förslag om bredare kanaler i högre frekvensband 

Tre tillstyrker PTS förslag att ett antal 220/224 MHz-kanaler görs tillgängliga, i enlighet med 

CEPT/ECC-kanalplaner i 18, 32 och 38 GHz-banden. Det kommer finnas hårdvara med support för 

220/224 MHz-kanaler redan under 2020, så ett tillgängliggörande av bredare kanaler för att möta 

växande trafikvolymer är mycket välkommet. 

Avsnitt 1.2 i remissen, Behov av bredare kanaler i lägre frekvensband 

Tre anser att det finns behov av bredare kanaler än 56 MHz i 6-15 GHz-banden, då kapacitetsbehovet 

ökar över tid även i dessa band. Tre är således positiv till bredare kanaler även i 6-15 GHz-banden.  
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För 6-13 GHz-banden finns det idag, i enlighet med nationell kanalplan, ett begränsat hårdvarustöd för 

112 MHz-kanaler. Detta beror på sub-bandindelningen i den nationella kanalplanen, vilket begränsar 

tillgången på hårdvara för 112 MHz-kanaler. Med utvecklad hårdvara och en harmoniserad 112 MHz-

kanalplan inom dessa band hoppas och tror Tre att 112 MHz-kanaler kan realiseras.  

I 15 GHz-bandet finns det idag hårdvarustöd från åtminstone en leverantör att åstadkomma 112 

MHz-kanaler, trots avsaknaden av en harmoniserad CEPT/ECC-kanalplan.  

Tre anser att det bör vara möjligt att öppna upp 112 MHz-kanaler i detta frekvensband, se Tres 

förslag i nedanstående tabell. Sådana tillstånd kan möjliggöra högre kapacitet när hopplängderna 

ökar och tillgången på spektrum i 18 GHz-banden är begränsad.  

Duplex 420 MHz    

56 MHz 112 MHz 

Fq Ch Fq Ch Fq´ 

14529 1 
14557 1 14977 

14585 2 

14641 3 
14669 2 15089 

14697 4 

14753 5 N/A (?) N/A (?) N/A (?) 

 

Avsnitt 2.1 i remissen, Förslag om överlappande kanalplan 

Tre tillstyrker PTS förslag om överlappande kanalplan för de bredaste kanalbandbredderna i 

respektive frekvensband, i enlighet med tabell 2 i avsnitt 2.1 i remissen. 

Avsnitt 3.1 i remissen, Förslag om utökning av frekvensområdet i E-bandet 

Tre tillstyrker PTS förslag om att öppna upp även 73-76 GHz/83-86 GHz för tilldelning, så att hela E-

bandet (71-76/81-86 GHz) tillgängliggörs. 

Tre tillstyrker även PTS förslag om att kanaler om 2500 MHz införs i E-bandet, i enlighet med den 

harmoniserade kanalplanen CEPT/ERC/REC (05)-07. Därigenom kan den höga kapacitet som E-bandet 

möjliggör med dagens teknik nyttjas ännu mera och ännu bättre. 

Tre tillstyrker PTS förslag att också fortsättningsvis använda enskild tillståndsgivning i E-bandet, dvs. 

hela 71-76/81-86 GHz. Därmed kan PTS koordinera olika tillståndshavare i förhållande till varandra 

och erhålla ett mer effektivt spektrumutnyttjande i bandet än vid en tilldelning genom blocktillstånd. 
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Avsnitt 4.1 i remissen, Förslag på hantering av koordinater för E-bandets siter 

Tre tillstyrker PTS förslag om att förbättra noggrannheten för positionering av antennbärare för E-

bands länkar. Detta bör leda till ökad spektrumeffektivitet hos alla befintliga och framtida 

tillståndshavare i bandet, framförallt i stadsmiljöer där antennbärare ofta kan vara utspridda över en 

vid yta på en specifik adress.  

Avsnitt 5 i remissen, Alternativ för att motverka spektrumhamstring 

Tre anser att PTS tillståndsgivning, med enskilda sändartillstånd för radiolänk, fungerar 

tillfredsställande och ser en viss risk men långt ifrån en självklar konsekvens i spektrumhamstring 

eller reell spektrumbrist om bredare kanaler införs. Fiber ersätter successivt radiolänk i tätort och Tre 

ser också en diversifiering i fler frekvensband, där E-band och framtida D-band avlastar traditionella 

frekvensband. Då det är fråga om ett potentiellt framtida problem, och det inte finns något 

konstaterat behov av åtgärder, anser Tre att tillståndsgivningen inte i nuläget bör tyngas med 

begränsande åtgärder, som riskerar att komplicera och/eller fördröja förfarandet. Tre anser att 

frågan kan utvärderas på nytt framöver, eller om reella problem påtalas av dem som ansöker om 

tillstånd. 

Om PTS avser att gå vidare med något eller några av de förslag som presenterats i remissen för att 

motverka hamstring (avsnitten 5.1-5.4) tar Tre gärna del av detta förslag inom ramen för ett andra 

samråd. 

 

Stockholm som ovan 

 
 
Josefine Jonsson 

 

  
 


