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PTS inriktning för tilldelning av 900 MHz-bandet, Dnr 21-
1827 
 

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

tilldelning av 900 MHz-bandet enligt följande. 

 

Behovsprövning för tillhandahållande av samhällsviktiga tjänster 
Telenor samtycker till PTS inriktning att det inte finns anledning att avsätta 
någon del av 900 MHz-bandet för samhällsviktiga tjänster och konstaterar att 

PTS samtal med intressenter har visat på en ökad efterfrågan av spektrum i 900 
MHz-bandet och att PTS därmed har identifierat en tydlig överefterfrågan i 

bandet.  

Dessutom har regeringen sedan flera år tillbaka ”reserverat” 2x10 MHz i 700 
MHz-bandet för ett framtida blåljusnät, vilket orsakat en frekvensbrist i låga 

band för kommersiella mobiloperatörer.  

 

Tidpunkt för tilldelning 
Telenor samtycker också till PTS inriktning att preliminär tidpunkt för tilldelning 

av 900 MHz-bandet 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 900 MHz-bandet upphör. 
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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 2,1 GHz- och 2,6 GHz-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). 

 

Tillståndstid 
Telenor samtycker till PTS inriktning att det inte finns anledning att föreslå en 
kortare tillståndstid än 20 år för tillstånd i 900 MHz-bandet. 

 

Geografisk omfattning 
Telenor samtycker till PTS inriktning att nationella tillstånd i 900 MHz-bandet 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. 

Telenor förordar vidare att kommande tillståndsvillkor i 900 MHz-bandet 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.  

Om PTS ändå väljer att införa täckningskrav i 900 MHz-bandet förordar Telenor 
att dessa krav uttrycks för taltäckning i procentuell yttäckning per län och 

baseras på att upprätthålla minst den procentuella yttäckning som erbjuds den 1 
jan 2026, dvs det datumet som de nya tillstånden börjar gälla.  

 

Samexistens med GSM-R 
Telenor vill börja med att påpeka att den nuvarande lösningen för skydd av 
GSM-R tog många år att uppnå och åstadkoms först efter att representanter från 
Regeringen, Transportstyrelsen, Trafikverket, PTS, Tågoperatörerna och 

Mobiloperatörerna tillsammans arbetat fram en lösning som medgav skydd av 
GSM-R, lättnader för mobiloperatörernas restriktioner längs med järnvägsspåren 

samt interoperabilitet där utländska tågset kan trafikera spår i Sverige. Allt detta 
åstadkoms genom att montera filter på tåg, något som bekostades av staten.  

Telenor förutsätter att denna överenskommelse om lösning fortfarande gäller 

och att denna utgör grund för kommande arbete med de nya tillstånden som 
skall gälla från 1 jan 2026.  

 

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.  
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Stefan Wahlstedt 
Telenor Sverige AB 


