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Synpunkter i Samråd om PTS inriktning för tilldelning av 900 MHz-bandet 
 
Combitech lämnar följande synpunkter i samråd om PTS inriktning för tilldelning av 900 MHz-bandet. 
 
Combitechs enhet Private Networks, som en del av Industri 4.0-initiativet, är involverad med 
flertalet kundaktiviteter både med privata aktörer, kommuner och olika myndigheter nationellt, där 
flertalet av våra intressenter har visat ett starkt intresse för privata nätverk. Av dessa intressenter 
finns det ett flertal skulle se 900 MHz som ett behövligt komplement till det lokala tillståndet som 
planeras för 3720-3800 MHz, nedan refererad som industribandet. 
 
Inom tillverkningsindustrin har vi redan idag kunder som har inte bara behov av att nyttja det lokala 
tillståndet om tillståndet blir beviljat, men också täcka in andra siter inom samma region eller 
utanför regionen med bibehållen säkerhet, garanterad bandbredd och låg svarstid som ett slutet 
nätverk. Kunder med speciella behov av total kontroll, eller rådighet, över sitt privata nätverk från 
säkerhet- och stabilitetssynpunkt har idag en utmaning att samarbeta med en nationell operatör för 
att tillgodose sina specifika krav inte minst i områden där traditionella operatörer inte har fullgod 
täckning.. 
 
Det finns också många andra industrier som inte kan nyttja ”industribandet” lokalt på samma sätt 
som tillverkningsindustrin. Vi har skogsbruk och jordbruk som är väldigt beroende av en yttäckning 
som 900 MHz-bandet kan erbjuda, där både autonomi och sensorer kommer att spela en stor roll. 
 
Ett annat område där säkra, stabila nät med god yttäckning efterfrågas är kommuner och regioner. 
De har i våra kontakter framhållit deras stora behov att kunna via mobilnätet nå sina vårdnadstagare 
och brukare för en b la en uppkopplad sjukvård och ökad trygghet. 
 
När det gäller en eventuell framtida tilldelning av delar av 900 MHZ-bandet, så ser vi ett par olika 
vägar att gå för att uppnå ett likande syfte. Ett alternativ vore att skap en lokal tillståndsprocess där 
kommunerna kan söka om frekvenser för sin egen kommun för att på det sätt få tillgång till de 
frekvenser de behöver för sina behov av yttäckning, säkerhet, stabilitet och egen rådighet. 
Kommunerna skulle sedan i sin tur kunna bevilja lokala, geografiskt begränsade tillstånd till de 
verksamheter som är i behov av dessa frekvenser för sin uppkopplade verksamhet, och där 3720-
3800 bandet inte är tillämpbart pga. geografiska och fysiska begränsningar. 
 
Ett alternativ förhållningssätt vore att kopiera tilldelningsprocessen för de lokala tillstånden för 
3720-3800 MHz-bandet (som i skrivande stund inte är formellt beslutat), för att få en likvärdighet i 
hanteringen. 
 
Gemensamt för de båda förslagen är att dessa lokala tillstånd ska tilldelas till mindre aktörer på 
marknaden, och att operatörerna inte ska beredas möjlighet att ansöka om dessa frekvenser. 
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Exempel på användningsområden som kan dra nytta av 900 MHz-bandet för 5G följer nedan. 
 
Skogsindustrin 
 
Skogsindustrin går igenom en evolution där utvecklingen av fjärrstyrda skogsmaskiner får en 
betydande roll. Fjärrstyrda maskiner som ska verka inom skogsbruket, behöver följande krav 
tillgodosedda: 
 

 Räckvidd 

 Bandbredd 

 Låga Svarstider 

 Ökad säkerhet 
 
Ifall lokala tillstånd möjliggjordes på 900 Mhz bandet, så skulle skogsbruket kunna effektiviseras och 
samtidigt höja säkerheten för sina anställda när man kan fjärrstyra skogsmaskiner med hjälp av 5G. 
Nästa steg i utvecklingen kan bli autonoma skogsmaskiner som inte behöver fjärrstyras med måste 
kunna arbeta i grupp för att ytterligare effektivisera avverkningen. 
 
De typer av skogsmaskiner som eventuellt kan fjärrstyras, är bland annat markberedningsmaskiner. 
Men i takt med att autonomin utvecklas, blir tekniken applicerbar på allt fler maskiner och 
arbetsmoment. 
 
Redan nu pågår utvecklingen av nästa generations skogsmaskiner, och precis som 
anläggningsmasker så testas skogsmaskiner för autonom tillämpning där till exempel skotare 
planerar sin körning och kan upptäcka människor och där låga svarstider är kritiskt. Vidare så måste 
en skogsmaskin prediktera vilken typ av mark den har framför sig, skogsmaskinen måste lära sig 
skilja mellan en buske, som maskinen kan köra över, och en sten, som den måste köra runt, vilket 
ställer höga krav på datamängderna som skickas. 
 
Hittills, så har det testats fjärrstyrda skogsmaskiner, som har styrts med 4G och Wi-Fi. Men detta har 
skett på relativt korta avstånd, och med fri sikt mellan operatörsstation och maskin. Så, om nu ett 
skogsbolag får ett lokalt tillstånd på ”industribandet”, så kan det fortfarande bara fjärrstyras lokalt 
men inte på långt avstånd. Med ett 900 MHz band tillgängligt för 5G, så skulle skogsbolaget få 
tillgång till större täckning att arbeta från längre avstånd, högre överföringshastighet och lägre 
svarstid samt inbyggd säkerhet. 
 
Idag finns möjligheten att ansöka om lokala tillstånd i frekvensområdet 3720-3800 MHz (än så länge 
bara som testtillstånd), men för skogsbruk skulle denna lösning inte vara kostnadseffektiv pga. av 
den korta räckvidden och behov av ”line-of-sight”. Här skulle lokala tillstånd i 900 MHz-bandet skapa 
en helt annan yttäckning och kostnadseffektivitet. 
 
Jordbruksindustrin 
 
Jordbruket är ett annat område som kan stärka sin konkurrenskraft med hjälp av 5G i kombination 
med 900 MHz-bandet, främst genom bättre räckvidd och större datamängder. Utöver generella 
applikationer, som exempelvis big data analysis och optimerade produktionsflöden, så finns inom 
jordbruket även potential för självkörande jordbruksmaskiner, uppkopplade mjölkkor och 
precisionsodling mm. Det pågår flertalet forskningsprojekt i olika storlek i Sverige, där såväl 
kommersiella aktörer som forsknings- och utbildningsinstitut samarbetar. 
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Högre hastigheter ger att man i realtid kan övervaka stora sensornätverk och tillgodose enskilda 
plantors behov av bland annat vatten och näring med hjälp av autonoma drönare. Det finns även 
användningsområden för högupplösta 5G-kameror, som kan analysera marken och hitta ogräs. 
Dessa typer av lösningar har inte nödvändigtvis direkt behov av låg svarstid. 
 
När det kommer till mjölkkor så kan biometrisk data samlas in, som exempelvis position, rörelser, 
puls, blodtryck, och så vidare. För kor kan dessutom inte bara deras produktivitet komma att 
förbättras, utan även deras livskvalitet kan höjas, exempelvis genom automatiserade borstmaskiner, 
mer responsiv behandling och individualiserad kost. Dock genererar dessa sensornätverk stora 
mängder data, så för att dessa lösningar ska vara tillämpbara i realtid så behövs kapaciteten och 
yttäckningen som erbjuds av 900 MHz-bandet. 
 
Landsbygden står – likt skogsbruket – inför utmaningen att det saknas infrastruktur för trådbunden 
fiber eller liknande lösningar då det inte är lönsamt att bygga ut detta till alla platser behoven finns. 
Detta medför att 5G inom 900 MHz-bandet erbjuder stor potential. 
 
En fördel som jordbruket har när det gäller lokala 5G-lösningar är att de inte nödvändigtvis kräver 
god uppkoppling mot externa nätverk eller internet, utan kan fungera isolerade som slutna system i 
områden med dålig uppkoppling, så länge som systemets interna behov kan tillgodoses. 
 

Regioner och kommuner 
 
Regioner och kommuner brottas idag med problematiken hur man kan nå ut till sina 
brukare, och vårdtagare på platser där traditionella operatörsnät inte ger fullgod täckning 
eller där bredband inte är utbyggt. 
 
I Sverige har vi en stor andel av befolkning som är äldre och som fortfarande bor hemma. 
Genom att skapa förutsättningar för att stötta vården genom att via ett utbyggt, dedikerat, 
säkert och yttäckande nät, så finns det oerhörda vinster att göra för regioner och landsting. 
 
Regionerna och kommunerna efterfrågar samtidigt egen rådighet av deras connectivites-
lösning, vilket idag inte är möjlig att erbjuda av de kommersiella aktörerna, men som kan 
erbjudas av leverantörer av privata nät som tar sin utgångspunkt i de lokala tillstånd som är 
på väg att realiseras, och som ger användarna full rådighet inte bara över hårdvara, 
mjukvara och data i nätet, utan även egen rådighet över frekvensbandet. 
 
En förutsättning för detta är lokala tillstånd i 900 MHZ-bandet som ett komplement till 
3720-3800-bandet, och för lokala aktörer ej knutna till de kommersiella operatörerna. 
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