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Yttrande över samråd om Post- och 
telestyrelsen inriktning för tilldelning av 
900 MHz-bandet 

Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar i samrådsdokumentet ett antal 

utredningspunkter inom ramen för arbetet med inriktning för tilldelning av 

900 MHz-bandet. Transportstyrelsen vill särskilt betona vikten av 

samexistens mellan kommersiella mobilnät och järnvägens nuvarande och 

framtida kommunikationssystem. 

Transportstyrelsen vill även tydliggöra att det saknas möjligheter inom 

järnvägsregleringens ramar att ställa nationella särkrav på 

järnvägsfordonens radioutrustning. En förutsättning i det fortsatta arbetet är 

därför att framtida licensvillkor för mobiloperatörer utgår från 

harmoniserade tekniska villkor i enlighet med det kommande 

kommissionsbeslutet för tågkommunikation 1. 

Bakgrund 

Järnvägen har de senaste decennierna genomgått en omvandling från att 

vara nationellt reglerad till en långtgående europeisk harmonisering för att 

uppnå s.k. driftskompatibilitet och ett gemensamt europeiskt 

järnvägsområde. Med driftskompatibilitet avses att järnvägsfordon ska 

kunna röra sig obehindrat över landsgränser, utan tekniska eller 

administrativa barriärer. I ett sådant harmoniserat system är det inte tillåtet 

med nationella särkrav som äventyrar driftskompatibiliteten. 

För att uppnå driftskompatibilitet inom unionens järnvägssystem anger bl.a. 

driftskompatibilitetsdirektivet2 (2016/797), underliggande EU-förordningar 

om Tekniska Specifikationer för Driftskompatibilitet (TSD) och den 

                                                 
1 Draft Commission Implementing Decision on the harmonised use of the paired frequency 

bands 874.4-880.0 MHz and 919.4-925.0 MHz and of the unpaired frequency band 1900-

1910 MHz for Railway Mobile Radio 
2 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 om driftskompatibiliteten hos 

järnvägssystemet inom Europeiska unionen 
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svenska järnvägslagen (2004:519) krav på utformning av järnvägsfordon, 

delsystem och komponenter i järnvägssystemet. 

Som nämns i samrådsdokumentet så sker tal- och datakommunikation på 

järnväg idag via en utveckling av GSM-standarden som kallas GSM-R. 

Utveckling av nästa generations tågradio pågår och går under arbetsnamnet 

Future Railway Mobile Communication System, FRMCS. Harmonisering 

av frekvenser och tekniska villkor för tågradio (både GSM-R och FRMCS) 

kommer i närtid att fastställas i ett kommissionsbeslut. Föreslagna 

mottagarprestanda hos tågradion kan innebära effektbegräsningar för 

publika mobiloperatörer i frekvensområdet 925-960 MHz längs svenska 

järnvägsnätet. 

Krav på mottagarprestanda i utkastet till kommissionsbeslut är dock de 

samma som dagens krav för GSM-R-mottagare i TSD Trafikstyrning och 

signalering3. Dessa strängare krav på radioprestanda infördes 2015 i TSD 

och innebar en väsentligt ökad motståndskraft mot störande signaler jämfört 

med tidigare tågradio. De strängare kraven gäller emellertid enbart för nya, 

moderniserade eller ombyggda järnvägsfordon. Det finns alltså inget 

eftermonteringskrav för järnvägsfordon med äldre radioutrustning. 

De tillståndsvillkor och den lösningen för samexistens som gäller i Sverige 

sedan 1 juli 2016 byggde därför på att den svenska fordonsflottan via en 

statlig finansieringslösning utrustades med externa filter eller nya 

radiomoduler med förbättrad prestanda mot störningar. Detta möjliggjorde 

en väsentligt högre signalstyrka i kommersiella mobilnät jämfört med 

situationen med den äldre tågradion. 

Däremot saknas ett nationellt krav som säkerställer att utländska fordon som 

kommer till Sverige faktiskt har tågradio med externt filter eller tågradio 

med förbättrad prestanda. Ett sådant nationellt krav är dock inte förenligt 

med EU-lagstiftningen. Det kan därför inte garanteras att järnvägsfordon är 

utrustade med tågradio med prestanda som motsvarar mobiloperatörernas 

tillståndsvillkor i Sverige. Störd eller utebliven tal- och datakommunikation 

riskerar att allvarligt påverka både säkerhet och tillgänglighet i 

järnvägssystemet. En riskanalys4 utförd av Trafikverket och 

järnvägsföretagen visar att kollisioner och olyckor är möjliga konsekvenser 

vid störd eller utebliven kommunikation. Dessutom får det oacceptabla 

konsekvenser för tillgängligheten med det nya signalsystemet ERTMS 

                                                 
3 Kommissionens förordning (EU) 2016/919 om teknisk specifikation för 

driftskompatibilitet avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering i 

järnvägssystemet i Europeiska unionen 
4 Riskanalys Mobiloperatörernas förändrade 

tillståndsvillkors påverkan på GSM-R, 2015-02-10, ver. 1.0  

https://www.trafikverket.se/contentassets/33c32c2e03a8403584a7c001f992e87a/riskanalys_gsm-r.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/33c32c2e03a8403584a7c001f992e87a/riskanalys_gsm-r.pdf
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(European Rail Traffic Management System) som håller på att införas på det 

svenska järnvägsnätet. 

Tågradio för tal- och datakommunikation ombord på fordonen utgör s.k. 

driftskompatibilitetskomponenter i den europeiska 

genomförandeförordningen TSD Trafikstyrning och signalering. En 

medlemsstat får inte förbjuda, begränsa eller förhindra användning av 

godkända fordon eller driftskompatibilitetskomponenter i unionens 

järnvägssystem. 

Det är alltså inte tillåtet att utfärda tillståndsvillkor som i praktiken innebär 

att det i Sverige krävs radioutrustning på fordonen med bättre prestanda än 

de harmoniserade kraven i TSD. Nuvarande ”filterlösning” innebär ett dolt 

och indirekt tekniskt krav som kan förhindra järnvägsföretagen att använda 

godkända järnvägsfordon, vilket strider mot EU-lagstiftningen inom 

järnvägsområdet. 

Samrådshandlingen upplyser om att både CEPT-rapport 765 och ECC-beslut 

(20)026 nämner att externa filter på tågmottagarna kan vara en möjlighet för 

att förbättra deras selektivitet, men att detta inte återfinns i utkast till 

kommissionsbeslut. Eftersom det saknas förutsättningar för att ställa 

nationella krav inom järnvägsregleringen som svarar upp mot nationella 

särkrav på spektrumsidan är en nationell samexistenslösning som bygger på 

externa filter inte en tekniskt hållbar eller rättssäker lösning ur ett 

järnvägsperspektiv. 

För att säkerställa driftskompatibilitet, säkerhet och tillgänglighet i 

järnvägssystemet måste framtida licensvillkor för mobiloperatörer utgå från 

harmoniserade tekniska villkor i enlighet med det kommande 

kommissionsbeslutet för tågkommunikation. 

_____ 

Yttrande i detta ärende har fattats av ställföreträdande enhetschef spårtrafik 

Petra Särefjord. I den slutliga handläggningen deltog handläggare 

Robert Hellström, föredragande. 

 

Petra Särefjord, stf. enhetschef spårtrafik 

Borlänge, 2021-04-23 

                                                 
5 EU-harmonised technical conditions for the future railway mobile radio communications 

system 
6 Harmonised use of the paired frequency bands 874.4-880.0 MHz and 919.4-925.0 MHz 

and of the unpaired frequency band 1900-1910 MHz for Railway Mobile Radio (RMR) 


