
 

Telenor Sverige AB, Box 3081, 169 03 Solna. Besök: Garvis Carlssons gata 3. Telefon: +46 455 33 10 00. www.telenor.se 

Säte: Stockholm. Företaget innehar F-skattesedel. Org. nr: 556421-0309 

Sensitivity: Internal 

 

 

 

 

 
 
 

 

              Post- och telestyrelsen 

               

              Enbart via e-post: 

              pts@pts.se  

 

 

 

 

 

 
 

 
Stockholm 2021-04-26 
 

 

 
PTS inriktning för tilldelning av 2100 och 2600 MHz-
banden, Dnr 21-1698 
 

Telenor Sverige AB (”Telenor”) yttrar sig över samråd om PTS inriktning för 

tilldelning av 2100 och 2600 MHz-banden enligt följande. 

 

En samordnad tilldelning av 2100 och 2600 MHz-banden 
Telenor samtycker till PTS inriktning att tillstånden i 2600 MHz-bandet förlängs 
efter det att en ny lag om elektronisk kommunikation har antagits och trätt i 

kraft, fram till och med 31 december 2025 då tillstånden i 2100 MHz-bandet går 
ut. Att tillstånden går ut samtidigt är en förutsättning för att samordna tilldelning 

av dessa band i tid. 

Det är både en teknisk och ekonomisk fördel för enskilda operatörer att kunna 
verka i hela eller större delar av ett färre antal band som är substituerbara, 

jämfört med att operera i små delar av flera band. Telenor förordar därför att 
PTS möjliggör flytträtt mellan 2100 MHz-bandet och 2600 MHz-bandet då detta 
ökar handlingsutrymme och valfrihet samt möjliggör en effektivare användning 

av frekvensresurser på sikt.  

Telenor förordar vidare att TDD- och FDD-delen i 2600 MHz-bandet hanteras 
som separata tillståndsobjekt i ett kommande urvalsförfarande då ett val mellan 

dessa innefattar ett teknikval. En tilldelning av 2600 MHz-bandet bör därför 
designas så att valet av FDD- eller TDD-delen (teknologivalet) inte avgörs i en 
placeringsrunda.  

Telenor anser vidare att 40 MHz TDD-spektrum generellt kan likställas med 2x20 
MHz FDD-spektrum t ex i fråga om mängd spektrum även om de olika 
varianterna har olika egenskaper. Detta då TDD 1x40 MHz kan anses ha minst 
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samma värde som FDD 2x20 MHz i och med möjlighet att utnyttja hela eller 
delar av TDD-delen för nedlänkskapacitet. TDD-delen kan då användas som 

100% nedlänk (dvs SDL) för att maximera tillskottet av tillförd kapacitet och 
därmed värdet på TDD-delen.  

PTS måste dessutom ta stor hänsyn till risk för uppkomst av störningar mellan 

FDD och TDD. Telenor rekommenderar därför att TDD-spektrum i 2600 MHz-
bandet tilldelas som en enhet då delar av bandet måste användas som s.k. 

guardband. Det rör sig om restriktioner för flankerna i TDD-blocket alternativt 
att man endast tilldelar 1x40 MHz (som dessutom är max kanalbandbredd i 5G 
för band n38) av TDD-delens totala 1x50 MHz och därmed erhåller ett 

guardband. Om en operatör köper både TDD- och FDD-spektrum så bör dennes 
FDD-del enbart gå att placera intill dennes TDD-del. 

 

Slutligen samtycker Telenor till PTS inriktning att frekvensområdet 1900–1920 

MHz inte vara föremål för kommande tilldelning.  

 

Behovsprövning för tillhandahållande av samhällsviktiga tjänster 
Telenor samtycker till PTS inriktning att det inte finns anledning att avsätta 
någon del av 2100 och 2600 MHz-banden för samhällsviktiga tjänster och 

konstaterar att PTS samtal med intressenter har visat på en ökad efterfrågan av 
spektrum i 2100 och 2600 MHz-banden och att PTS därmed har identifierat en 

tydlig överefterfrågan i bandet.  

Dessutom vann Teracom 80 MHz i 2300 MHz-bandet i senaste auktionen och har 
därmed redan oproportionerligt mycket spektrum i mellan/höga frekvensband 
jämfört med de kommersiella mobiloperatörerna. Teracoms roll i ett framtida 

blåljusnät är oklar, men de kommer sannolikt få en central roll i ett framtida 
blåljusnät.  

 

Tidpunkt för tilldelning 
Telenor samtycker också till PTS inriktning att preliminär tidpunkt för tilldelning 
av 2100 och 2600 MHz-banden är kvartal tre år 2023. Det är av yttersta vikt för 

Telenor att veta vilka förutsättningar som gäller vid tilldelningen i god tid innan 
giltigheten för de nuvarande tillstånden i 2100 och 2600 MHz-banden upphör. 

 

Samordning med tilldelning av 900 MHz-bandet 
Telenor förordar PTS alternativ där alla tre banden (900, 2100 och 2600 MHz-
banden) görs tillgängliga parallellt, och där det, som ett minimum, kan finnas 

möjlighet till flytträtt mellan 2100 och 2600 MHz-banden.  

Detta skulle skapa möjligheter för att minska administrativ belastning för 
deltagande i tilldelningsprocessen både före auktionen (t ex ansökningar och 

säkerhetsprövningar) och även under auktionen (t ex minska genomförandetid 
för själva auktionsmomentet och därigenom minska behov av att låsa upp för 
deltagarna kritiska resurser). 
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Tillståndstid 
Telenor samtycker till PTS inriktning att det inte finns anledning att föreslå en 

kortare tillståndstid än 20 år för tillstånd i 2100 och 2600 MHz-bandet. 

 

Geografisk omfattning 
Telenor samtycker till PTS inriktning att nationella tillstånd i 2100 och 2600 MHz-

banden är lämpligast. 

 

Behov av krav på täckning och utbyggnad 
Telenor anser generellt att krav på täckning, om det anses nödvändigt, endast 

skall ställas på ett (1) tillstånd i ett (1) lågt frekvensband under 1 GHz. 

I dagsläget finns krav på täckning och utbyggnad i ett tillstånd i 800 MHz-bandet 
och i ett tillstånd i 700 MHz-bandet. Dessutom finns krav på taltäckning i 

samtliga tillstånd i 900 MHz-bandet. Telenor kan inte se att det finns behov för 
ytterligare krav på täckning och utbyggnad.  

Telenor förordar vidare att kommande tillståndsvillkor i 2100 och 2600 MHz-

banden är teknikneutrala och att inga krav ställs på att bygga med föråldrad 
teknik när Sverige redan ligger efter andra länder i omställning till modernare 
5G-teknik.  

 

Auktionslikvid 
Slutligen vill Telenor framföra att en auktionslikvid vid förnyelse av 
spektrumband bör förfalla till betalning i samband med att de nya tillstånden 

börjar gälla.  

 

 

 

Som ovan 
 

 
 

Stefan Wahlstedt 
Telenor Sverige AB 


