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Vår referens: dnr 21-5384  

Remiss avseende förslag till villkor för lokala tillstånd 
i 3,5 GHz- och 26 GHz-banden  

Kommentarer från Cisco Systems, Inc. 

 

Introduktion och sammanfattning 

Cisco Systems, Inc. välkomnar att Post- och telestyrelsen (PTS) beslutat att göra 3720-3800 

MHz och 24,25-25,1 GHz tillgängliga för lokal licensiering.1 Lokal licensiering är ett viktigt 

alternativ för företag som har behov av att distribuera mycket deterministiska 

spektrumbaserade tekniker som en del av sin nätverksdrift i sina lokaler. Som en global 

företagsleverantör för IP-baserade produkter, lösningar och tjänster kan Cisco bekräfta att 

behovet av lokalt licensierat spektrum är starkt och att företag är entusiastiska över de 

möjligheter som lokal licensiering ger. Cisco stöder PTS-förslaget med mindre justeringar 

som anges nedan och uppmanar därefter till att regerlverket omedelbart antas. 

Cisco stödjer den föreslagna övergången till lokalt licensierat spektrum, med en föreslagen 

ändring för att göra det möjligt för företag att få tillgång till hela 80 MHz om de har 

samtycke från dominerande aktörer att göra det. Vi stödjer också de föreslagna allmänna 

kraven för tillstånd, men föreslår att PTS överväger att specificera att licensinnehavare med 

gott anseende kommer att ha en förväntan om förnyelse när deras licensperiod är avslutad. 

Cisco stödjer också de föreslagna tekniska reglerna. Vi uppmanar PTS att överväga fall där 

högre effekt kan krävas för företag som har stora geografiska fotavtryck. Vi föreslår att 

radioapparater ska aktiveras för hela 80 MHz så att företag inte behöver byta utrustning när 

ytterligare spektrum har gjorts tillgängliga. Vi föreslår också att PTS förmedlar skyldigheten 

att synkronisera som ett krav och en del av den löpande skyldigheten för alla licenstagare. 

Cisco stödjer förslaget att använda MCC 999- och MCC 240-numreringskoder och noterar att 

företag kommer att ha användningsfall för E.164-nummer. Slutligen bör stödet för 112-

nödsamtal särskilt begränsas till röstapplikationer som är sammankopplade med offentliga 

kommunikationsnät.  

 

Övergång till lokalt licensierat spektrum 

Som diskuterats i samrådsdokumentet finns det befintliga licensinnehavare i 3720-3800 

MHz-bandet som måste skyddas genom avslutandet av deras licensperiod i slutet av 2022. 

När lokal licensiering öppnas i september 2021 föreslår PTS att öppna 40 MHz (3760-3800 

                                                           
1 Den 18 september 2018 beslutade PTS att det skulle göra lokala tillstånd tillgängliga i frekvensområdet 3720-
3800 MHz. Dessutom har PTS meddelat sin avsikt att öppna 850 MHz från början möjligt för 5G i 
frekvensområdet 24,25-25,0 GHz för lokala tillståndstillstånd, begränsat till inomhusbruk till slutet av 2025. 
Både 3,5 GHz-bandet och 26 GHz-bandet är banbrytande frekvensband för 5G i Europa. Detta förfarande 
föreslår nu specifika villkor och behörighet för lokala licenser. 
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MHz) som ett första steg. Licensinnehavare får använda spektrumet för inomhus- och 

utomhusbruk förutsatt att de följer de tekniska reglerna. 2023 kommer PTS att överväga att 

öppna ytterligare 40 MHz i 3 GHz-bandet. 

För 26 GHz-bandet öppnas 850 MHz (24,5-25,1 GHz) för inomhusbruk i hela Sverige. År 2022 

kommer PTS att överväga om ytterligare användning vid 26 GHz ska tillåtas. I intervallet 

2025-2026 kommer PTS att överväga att öppna mer spektrum vid 26 GHz. 

Cisco stödjer den föreslagna övergången till lokalt licensierad spektrumtillgänglighet, med 

en föreslagen ändring. Enligt Ciscos uppfattning bör företag som har ett behov av mer än 40 

MHz spektrum för sin verksamhet kunna nå överenskommelser med närliggande befintliga 

licenstagare för användning av ytterligare spektrum i hela 3720-3800 MHz-bandet. 

Exempelvis är användning av avancerad filtreringsteknik, små celler med lägre effekt och 

stråldämpningstekniker några av de sätt som ett företagsnätverk kan använda för att 

undvika störningar till etablerade företag. Företagen bör åläggas att bevisa sådana avtal när 

de lämnar in en ansökan till PTS om tillstånd. Företagen bör i dessa fall påvisa att deras 

ansökan om tillstånd har gjorts tillgänglig för befintliga licenstagare. Medan befintliga 

licensinnehavare har flera tjänsteområden är antalet juridiska enheter som innehar dessa 

licenser litet. Detta gör det enkelt för ett företag att engagera dessa enheter för att söka 

tillstånd för att använda lokalt spektrum, för att meddela om tillståndsansökan och göra det 

möjligt att invända om de anser att den föreslagna användningen skapar risk för skadlig 

störning. Om den villkorliga möjligheten att använda hela 80 megahertz är tillåten, kommer 

det att säkerställa att spektrumet kan migrera till den nya 5G-användningen snabbare när 

det inte finns några befintliga invändningar. Denna flexibilitet kan också hjälpa till att 

informera PTS om företagens efterfrågan på spektrum inom 3,5 GHz-området. 

 

Allmänna krav för tillstånd 

Samrådsdokumentet rekommenderar flera allmänna krav på lokalt tillstånd. Cisco stödjer 

förslagen, inklusive: 

- Förmågan att använda angränsande spektrum som kommer att resultera i effektiv 

användning av radioresurser när det gäller att styra omkostnader (t.ex. flera 

individuella bärare som krävs för icke-sammanhängande spektrum genererar fler 

omkostnader än en enda bärare); 

- Geografiska begränsningar; 

- En femårsperiod för tillståndet, med möjlighet till en förlängning med totalt tio år, 

men inte längre än den 31 december 2032. För denna bestämmelse rekommenderar 

Cisco att PTS uttrycker att från och med slutet av 2032 tillåter innehavare med god 

ställning kommer att förvänta sig förnyelse. Vi anser att detta är viktigt för 5G-

teknologin som används för industriell Internet of Things-applikationer utvecklas för 

att stödja tillverkningsutrustning som ofta har 20-30 års livslängd. 

- Tillträde till servicekrav på sex månader. 
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- Uppfyllelse av tekniska villkor. 

- Som krävs enligt lag, att få ett säkerhetstillstånd från den svenska säkerhetspolisen 

och den svenska försvarsmakten och att följa alla villkor eller krav kopplat till 

tillståndet. 

Dessutom rekommenderar Cisco att PTS också anger att licensinnehavare har flexibiliteten 

att utveckla sin teknik från 5G till framtida 6G och fortsatt, förutsatt att de fortsätter att 

följa PTS tekniska krav. 

 

Tekniska regler 

Merparten av användningen av lokalt licensierat spektrum kommer att vara inomhus, eller 

kommer att betjäna anläggningar där låga effektnivåer ger tillräcklig lokaltäckning. Men det  

finns företag som har stora geografiska fotavtryck, såsom jordbruksintressen eller företag 

som bedriver naturresursutvinning. Därför rekommenderar Cisco att tillåta 3 GHz-

spektrumet att arbeta med högre effekt. PTS skulle då möjliggöra en utomhusmakrocell som 

kommer att möjliggöra bättre täckning för företag som behöver täcka en större geografi. 

Detta bidrar också till att göra utbyggnaden kostnadseffektiv när det gäller geografiskt 

täckning. Dessutom är högre effektnivåer mer lämpade för att dra full nytta av mMIMO 

(Massive Multiple Input and Multiple Output) -teknik för täckning och kapacitet för ett stort 

antal enheter. 5G nya radioapparater förväntas stödja upp till 16DL och 8UL MU-MIMO-drift 

vilket ger bättre spektraleffektivitet och total kapacitet. 

Radiocertifieringsprocessen bör också ta hänsyn till ”framtida korrektur” -radio så att när 

ytterligare spektrum görs tillgängligt kan radioapparater som ursprungligen distribueras för 

40 MHz tillgängligt spektrum fungera på hela 80 MHz. Omedelbar bandbredd (iBW), 

ockuperad bandbredd (oBW) för radio och radiostyrka är nyckeln till framtidssäker radio för 

att utnyttja användningen av ytterligare spektrum och antal kanaler inom bandet när de blir 

tillgängliga vid framtida beviljande. Cisco anser att radioenheterna för 3,5 GHz-bandet bör 

vara framtidsskyddade för att använda ytterligare spektrum som planeras för distribution av 

privata företag så att de kan ha oBW / iBW på minst 80MHz. Liknande överväganden bör 

utvärderas för 26 GHz-spektrumradioenheter. 

När det gäller synkronisering av intilliggande nätverk uppmuntrar de föreslagna tekniska 

reglerna, men kräver inte, synkronisering av operationer om licenstagaren fastställer att 

frånvaron av synkronisering inte kommer att orsaka störningar på grund av effekterna av 

förlust av byggnad, geografisk isolering eller andra faktorer . Cisco rekommenderar i 

allmänhet synkronisering som ett krav. För företag kan nätverksoperationer inledas när som 

helst. Enterprise A som har haft en licens under en viss tid kan plötsligt befinna sig i 

grannskap till ett nytt Enterprise B-nätverk. Det bör inte finnas någon förvirring över 

behovet av att synkronisera med angränsande nätverk eller den pågående skyldigheten att 

synkronisera när nya nätverk initieras i närheten. Det här problemet hanteras enklare med 

ett krav på att synkronisera operationer. De föreslagna reglerna placerar denna skyldighet 

korrekt på licenstagarna. 
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Användning av numreringsresurser 

PTS har ställt flera frågor i sitt samråd om ämnet nummerresurser. 

1. Om du tänker upprätta privata nätverk kommer det att finnas helt stängda nätverk 

eller kommer privata nät att kunna utbyta trafik med allmänna kommunikationsnät? 

Enligt Ciscos uppfattning vill våra kunder ha flexibilitet för att kunna distribuera båda. Till 

exempel är industriella Internet of Things-nätverk mycket mindre benägna att vara 

sammankopplade med offentliga kommunikationsnät. Det finns dock många 

användningsfall där samtrafik med offentliga kommunikationsnät skulle vara fördelaktigt för 

röst, data och video. Dessutom är företag starkt beroende av kommunikation mellan företag 

för applikationer och fortsätter att migrera några av applikationerna till en 

hybridmolnstrategi som kräver företagstrafik för att korsa offentliga kommunikationsnät för 

den dagliga verksamheten i sin bransch. Valet är mycket beroende av företaget och de 

fördelar som företaget försöker få från det lokalt licensierade nätverket. 

 

2. Om dina privata nät ska utbyta tjänster med offentliga kommunikationsnät, i vilken 

form tänker du att det ska hända? Genom sammankoppling / sammankoppling med 

allmänna kommunikationsnät eller via roaming? 

Cisco rekommenderar att varje företag hanterar sin sammankoppling med allmänna 

kommunikationsnätverk på ett annat sätt än vad som görs idag för befintliga 

företagsnätverk. Idag anskaffar företag anslutning från en leverantör av offentliga 

kommunikationsnätverk som i allmänhet kommer att ge en stor kapacitetsanslutning till en 

sammankopplingspunkt på eller i närheten av företagets lokaler. Förekomsten av 5G-trådlös 

kapacitet i ett företag skiljer sig inte från andra trådlösa tekniker, såsom Wi-Fi, som redan 

används inom företag. Företaget kan sedan bestämma vilken trafik som kräver samtrafik. 

Företaget kan också bestämma om "gästnätverk" ska stödjas precis som det görs idag för 

besökare som vill använda Wi-Fi. 

 
3. Har du för avsikt att använda mobil landskod (MCC) 999 (som ITU tilldelad för privata 
nät) med vilken mobilnätkod som helst (MNC) 00-99 och / eller MNC 65 och 66 (tilldelad 
av PTS för privata nät) under Sveriges MCC 240 för dina privata nätverk? 
 
Cisco rekommenderar att man stödjer användningen av både MCC 999 och MCC 240 för 
privata nätverk för att möjliggöra olika användningsfall. Med hjälp av MCC 240 och MNC 65 
och 66 kan företagskunder använda en standardtjänstprofil inom enhetsidentiteten med 
begränsad börda för specifika användningsfall. Det finns dock specifika scenarier och 
användningsfall som kräver en MCC 999 som beskrivs i svaret nedan. 
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A) Om du ser ett behov av att använda en annan mobil landskod än MCC 999 och 
mobilnätverkskod än MNC 65 och 66 under MCC 240 för dina privata nätverk, 
beskriv varför och i vilka specifika fall du behöver det. 
 
Cisco håller med om att det är rätt val att använda MCC 999 och MCC 240. Baserat 
på diskussioner med företagskunder och vissa tjänsteleverantörspartners förstår 
Cisco att det finns specifika användningsfall som kräver sömlös mobilitet och 
roamingfunktioner för företagsenheter från ett privat nätverk till ett offentligt 
nätverk eller täckning i ett privat nätverk som ägs av samma företag i ett annat land. 
Till exempel kan ett företag behöva spåra lager eller en tillgång som flyttar från en 
anläggning där sändaren är ansluten till det privata nätverket, sedan migrerar till ett 
offentligt nätverk när det är i transit och så småningom ansluter till det privata 
nätverket i samma företag men på en annan plats. 
 
I det här exemplet, om den initiala och nya privata nätverksplatsen finns i Sverige, 
kan användning av MCC 240 vara ett bra alternativ, eftersom företaget kan 
förhandla om ett roamingavtal med en svensk operatör. Men om radion rör sig 
mellan länder är det mindre önskvärt att använda MCC 240 och MCC 999 blir ett 
bättre alternativ. Med MCC 999 kan problemet lösas med ett enhetligt roamingavtal 
över makronätverk och stöd för privata nätverk i andra länder utanför Sverige. 
 
Baserat på diskussioner med olika företag, anser Cisco att företagets anläggningar 
tenderar att distribueras utöver ett enda land och därmed stöd för MCC 999 som 
kommer att möjliggöra mindre besvärliga sätt att hantera enheter. Generellt 
rekommenderar Cisco att man tillåter både MCC 999 och MCC 240-stöd för privata 
nätverk och valet kan drivas av specifika företagsanvändningsfall. 

 
 

4. Tänker du använda icke-offentliga nummer för användare i dina privata nätverk? 
a) Om du ser behovet av att använda offentliga E.164-nummer i ditt privata 
nätverk, beskriv i så fall varför och i vilka specifika fall du behöver det och vilken 
typ av offentligt E.164-nummer du behöver och hur många nummer du behöver. 
 
Baserat på diskussioner med företagskunder och förståelse för användningsfall 
rekommenderar Cisco att man möjliggör stöd för E.164-nummerdirigering i privata 
nätverk. Enheter som ansluter till det privata nätverket förväntas roama och ansluta 
till offentliga nätverk i vissa fall. Till exempel kan en surfplatta eller en smart enhet 
aktiveras med en ” “dual persona” för att kommunicera med både ett privat nätverk 
och ett offentligt nätverk samtidigt. Att behöva aktivera en annan identitet för 
enheten i privata och offentliga nätverk innebär operativa utmaningar. Cisco tror att 
företagskunder kommer att dra nytta av tilldelning av E.164-nummer när det behövs 
för att kunna utföra enhetshanteringsåtgärder eller specifika användningsfall som 
kräver privat och offentlig samverkan och kommunikation. 
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Roaming för 112 

Som föreslagits i samrådet är roaming inte en skyldighet för lokala licenser. Lokala 

licensinnehavare kan välja att ingå ett avtal för roaming med andra nätverk. Förslaget kräver 

dock att lokala licensinnehavare stödjer roaming för 112 nödsamtal. 

För företagsanvändning kan lokala licenser i vissa fall användas för röst. Många av de 

användningsfall företag är intresserade av med avseende på lokalt licensierade 5G är att 

stödja industriella Internet of Things-applikationer eller annan affärsverksamhet som inte 

involverar röst. Som ett resultat kanske en terminalenhet som används av en lokal 

licensinnehavare inte stöder röstanvändning alls, eller den kan stödja röstanvändning som 

ett program som är begränsat till kommunikation inom företaget självt. Dessutom kan 

företag välja att ansluta sitt lokalt licensierade nätverk till ett offentligt 

kommunikationsnätverk, eller de kan välja att behålla all trafik i sitt lokalt licensierade 

nätverk inom företaget. Cisco rekommenderar att PTS ändrar något kravet på att stödja 

roaming för 112 för att specificera att där den lokala licensen används för att stödja 

röstsamtal till ett offentligt kommunikationsnätverk och där en lokal licensinnehavare har 

en sammankoppling med ett offentligt kommunikationsnätverk som stöder rösttrafik , då 

bör lokala licensinnehavare stödja 112. Om ett roamingavtal är på plats och anger att ett 

röstsamtal kan göras till ett offentligt kommunikationsnät kan stödjas, bör 112 stödjas 

genom värdnätets allmänna nätverksanslutning. 

 

Slutsats 

Cisco uppskattar möjligheten att kommentera de föreslagna reglerna för lokalt licensierat 

spektrum. Vi är överens om att marknaden är mogen för lokal licensiering och att 

företagskunder kommer att röra sig snabbt för att dra nytta av dessa nya möjligheter. 

 

Vänliga hälsningar, 

Cisco Systems, Inc. 

 

Avsändare: 

Monica Sylvander 
Cisco Government Affairs 
Stockholm, Sweden 
msylvand@cisco.com 
Mobil: 073 505 77 22 
 
15 juni 2021 - Stockholm 
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