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Yttrande beträffande: PTS inriktning för tilldelning av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-

banden - samrådsdokument 

 

Onsala rymdobservatorium (OSO) har tagit del av dokumentet ”PTS inriktning för 

tilldelning av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden - samrådsdokument” och vill anföra 

följande. 

 

För en samhällsekonomisk analys av exkluderingsområde kring OSO hänvisas till 

PTS rapporten ”Förstudierapport 2,3 GHz del 2. Kompletterande analys inför 

tilldelning.” I sammanfattningen skrivs: ”Analysen visar även att Onsala 

rymdobservatoriums användning i frekvensbandet 2200–2290 MHz är värd att 

skyddas, vilket skulle innebära begränsningar för utbyggnaden av mobilt bredband 

i 2,3 GHz-bandet i Göteborgsområdet. Dock med för båda användningarna stora 

samhällsekonomiska värden varför det skulle vara mest samhällsekonomiskt effektivt 

att hitta en lösning som möjliggör utbyggnad av mobilt bredband i 

Göteborgsområdet utan att störa Onsala rymdobservatorium. För att möjliggöra 

detta föreslår PTS att tillståndshavarna i 2,3 GHz-bandet i Göteborgsområdet 

åläggs ett kollektivt ansvar att användningen i 2,2 GHz-bandet vid Onsala 

rymdobservatorium skyddas.” I vårt yttrande till ”Konsultation inför planerad 

tilldelning av frekvensutrymme i 2,3- och 3,5 GHz-banden samt tilldelning av 

frekvensutrymme för lokala tillstånd” anfördes följande beträffande 2,3 GHz bandet: 

De två tekniska villkor som PTS avser att sätta för att skydda OSO:s verksamhet bör 

vara tillräckliga för att skydda den geodetiska VLBI verksamheten.  

 

De tekniska villkoren bör gälla även i aktuellt fall med 2.1 GHz bandet. 

 

 

 

 

 

 



         

                                                      
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

OSO har även verksamhet i 2,6 GHz bandet (2655–2690 MHz [se ITU-R fotnot 

5.149], 2690–2700 MHz [se ITU-R fotnot 5.340]) och har varit i kontakt med PTS 

vid tidigare tillfällen, exempelvis där följande tillståndsvillkor (se punkt 11) 

upprättades: 

 

https://www.pts.se/contentassets/14c920895c754c58b453f5b981152813/08-417-

beslut-tilldelning-2500-2690.pdf.  

 

OSO föreslår att villkoret förändras så att det blir enhetligt med de tekniska villkoren 

för 2,1 GHz bandet ovan.  
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