
 
 

 

 

Remissvar avseende förslag till villkor för lokala 

tillstånd i 3,5 GHz- och 26 GHz-banden - dnr 21-5384 

 
 

 

 

1 Allmänna synpunkter 

 

Combitech välkomnar möjliggörandet av ett frekvensutrymme för lokal tillstånd 

(industriband), då detta är grundläggande för att kunna bygga kundspecifika, 

privata nät som i många fall kommer att bli grunden i ett Industri 4.0-

genomförande hos många företag och verksamheter (kommunala och regioner). 

Vi vet att detta är något som är starkt efterfrågat på marknaden, inte minst för 

verksamheter där man har högt ställda krav på säkerhet och egen rådighet i sina 

trådlösa datakommunikationslösningar. Dock ser vi ett stort problem i det 

remitterade förslaget när det gäller den erbjudna bandbredden på 40 MHz fram 

till utgången av 2022, och den osäkerhet som råder kring möjligheten att 

ytterligare 40 MHz erbjuds därefter. 

 

Combitech har idag ett flertal kunddiskussioner där deras behov bygger på en 

trådlös datakommunikationslösning som innehåller autonoma och remotestyrda 

maskiner och operationer, och till detta så kommer inte 40 MHz att vara 

tillräckligt utan hela den möjliga bandbredden om 80 MHz kommer att krävas. 

Utan 80 MHz så kommer inte dessa applikationer att vara möjliga inom 

industrin. 

 

Utvecklingen inom industriproduktion, hamnar, logistikverksamheter m.fl. går 

mot att addera fler och fler autonoma och remotestyrda processer, så detta behov 

kommer att accelerera inom en snar framtid, och den osäkerhet som denna 

remiss ger uttryck för kommer att minska investeringsviljan hos många företag 

kring privata nät, vilket är kontraproduktivt mot intentionen i denna remiss. Alla 

företag och verksamheter kommer inte att behöva 80 MHz för sin 

datakommunikation, men det är viktigt att hela frekvensutrymmet möjliggörs 

vid behov. 

 

Combitech ser även en sammanblandning av olika användningsområden för 

lokala tillstånd i denna remiss, där vi primärt ser ett behov för trådlösa 

datakommunikationsnätverk för Industri 4.0, där inga behov eller krav på 

roaming till makronät finns, eller önskas. Det är detta behov som borde 

behandlas i denna remiss. Detta är i enlighet med den tyska modellen som helt 

har ett fokus på industriella tillämpningar. 

 

Remissen tar även upp ett framtida behov av att bygga ut 5G i byggnader -  

kommersiella eller regionägda (sjukhus mm.), s.k. neutral host koncept, där inte 

enbart datakommunikation är i fokus och därmed inte några behov av 80 MHz 



bandbredd. För denna typ av tillämpning så är roaming till makronäten av 

största vikt för att kunna realiseras fullt ut. Vi anser att det är olyckligt att 

försöka lösa båda dessa frågor i samma remiss, då det finns ett uppdämt behov 

av autonoma, privata 4G och 5G-nät hos många företag och verksamheter som 

inte kunnat realiseras pga. att frekvenser inte har funnits tillgängliga, medan 

neutral host konceptet är i sin linda och kräver att marknadens parter kommer 

överens innan detta behov kan realiseras. Att försöka lösa hela denna 

problematik på en och samma gång riskerar att försena beslutet kring lokala 

tillstånd ytterligare, vilken inte gagnar de företag och verksamheter som idag är i 

starkt behov lokala tillstånd för att bygga upp sin verksamhet kring 4G eller 5G 

teknik för sin datakommunikation. 

 

I kommersiella operatörers makronät så är fördelningen mellan UL/DL 

fokuseras på DL, dvs. nedladdning till, användarna (20% UL och 80% DL). För 

ett industriband så är det motsatta förhållandet som gäller (80% UL och 20% 

DL). För autonoma/remotestyrda processer så är höga krav på UL en 

förutsättning. 

 

I ett industriellt datakommunikationsnät kommer data främst att laddas upp och 

ej ned, varför det är viktigt att användaren själv kan sätta sin UL/DL-fördelning 

utan att behöva ta hänsyn till den rådande fördelningen i de kommersiella 

operatörernas makronät. 

 

Tillståndstiden är satt till maximalt 5 + 5 år, vilket vi anser vara alltför kort, men 

vi återkommer till det under 3.2 nedan. 

 

Combitech saknar även en kostnadsmodell för de lokala tillstånden, detta då det 

är av vikt att hitta en förutsägbar modell som inte utesluter mindre verksamheter 

pga. av höga licenskostnader. 

 

Combitech anser även att dessa lokala tillstånd ska tilldelas till mindre aktörer 

på marknaden, och att de aktörer som redan innehar landsomfattande spektrum 

inte ska beredas möjlighet att ansöka om dessa frekvenser. 

 

Combitech skulle även vilja lyfta fram att remissen refererar endast till 5G, där 

tidigare kommunikation kring lokala tillstånd har framhållit att frekvensbandet 

ska vara teknikagnostiskt, vilket vi förutsätter är PTS hållning även framöver. 

 

Combitech ser idag inget omedelbart behov av frekvenser i 26 GHz-banden, och 

där är dessutom det föreslagna frekvensområdet väl tilltaget. Dock så är det av 

vikt att frihet kring utformningen av förhållandet mellan UL/DL blir fritt för 

användaren på samma sätt som beskrivits ovan, då motsvarande behov av 

dataflöden UL kommer att råda här – troligen i ännu större omfattning.  

 

Combitech ifrågasätter dock att licensiering av 26 GHz-bandet krävs , då detta 

frekvensband primärt är för inomhusanvändning och räckvidden är minimal. 

 

Slutligen vill vi lyfta fram ett industrisegment vars behov inte beaktas i denna 

remiss – skog- och jordbruksindustrin. När det kommer till 5G så kommer 

skogsbruk och jordbruk att vara väldigt beroende av yttäckning snarare än 

bandbredd och höga överföringshastigheter. Även skogsbruk och jordbruk har 

att ha ett behov av säkra privata nät med låg latency för att utvecklas mot 

industri 4.0 med uppkopplade sensorer och maskiner, och där kommer 5G att 

spela en stor roll. 



De höga frekvensband som hanteras i denna remiss är i mångt och mycket inte 

lämpliga i dessa fall, utan här ser vi att PTS även behöver undersöka 

möjligheterna att öppna upp för lokala tillstånd i betydligt lägre frekvensband.  

 

2 Tilldelningsprocess 

Combitech anser att det är av stor vikt att det öppnas upp för tilldelning av 

lokala tillstånd senast under september 2021, då processen för tilldelning av 

lokala tillstånd redan är starkt försenad mot tidigare angivna tidplaner. Skjuts 

tilldelningen ytterligare på framtiden, så kommer det att innebära att flera 

företag och verksamheter som redan är i behov av datakommunikation baserat 

på 5G (och även 4G) för deras verksamheter inte kan komma igång med den 

automatisering och införande av Industri 4.0. Detta skulle leda till minskad 

konkurrenskraft och att investeringar i nödvändiga, kritiska, lösningar som är 

beroende av egen rådighet och hög säkerhet skjuts på framtiden för svensk 

industri. 

 

Som tidigare nämnts så ser vi ett allvarligt problem med förslaget att endast 

tilldela 40 MHz maximalt under perioden fram tom utgången av 2022. Vissa 

tillämpningar kommer att behöva hela utrymmet av 80 MHz för att  möjliggöras 

(autonomitet/remotestyrning av fordon och processer t ex.). Lägger man därtill 

även kravet på synkronisering till närliggande nät (3720-2760) och dess 

förhållande mellan UL/DL, så blir ytterst lite bandbredd kvar för att den 

nödvändiga UL för denna typ av applikationer. Försöker man lösa detta genom 

att introducera ett guard band, för att förändra förhållandet mellan UL/DL, så 

blir den tillgängliga bandbredd obefintlig och i praktiken oanvändbar. 

 

Sammantaget så omöjliggör detta införandet av autonomitet/remotestyrning med 

hjälp av lokala tillstånd inom de närmaste två åren. Lägg därtill osäkerheten som 

är inbyggd i remissen att man eventuellt öppnar upp för 40 MHz ytterligare from 

2023. Detta måste vara klargjort redan vid införandet av lokala tillstånd för att 

företag och verksamheter ska våga investera i lösningar som kräver detta. 

 

Tanken med lokala tillstånd inom det s.k. Industribandet borde trots allt vara att 

främja svensk industri och dess konkurrenskraft. 

 

Att inte möjliggöra för 80 MHz redan ifrån början tolkar vi som att det beror på 

de nationella testtillstånd som har utdelats till Tele2 och Telenor som har 20 

MHz var för detta ändamål i hela landet! Dessa båda operatörer har inom sitt 

samarbete som Net4Mobility därmed tillgång till 40 MHz i hela landet – dock 

endast som testtillstånd, och ej för kommersiell användning. De har dessutom 

redan tillgång till ytterligare 100 MHz för kommersiell användning i det 

angränsande frekvensområdet. 

 

Det finns en princip kring sekundär användning i tidigare skrivelser ifrån PTS, 

som vi anser bör användas även här. Combitech anser att det är orimligt att en 

kommersiell operatör låser upp halva industribandet för 5G, där dessutom 

förbehållet är att de endast får använda dessa frekvenser för test. Företag och 

verksamheter som har behov av mer än 40 MHz för sin datakommunikation ska 

kunna få tillgång till ytterligare frekvenser ifall dessa frekvenser inte används 

inom ett specifikt avgränsat geografiskt område. Speciellt då det rör sig om en 

väldigt begränsad tidsperiod (maximalt 15 månader). Om inte, så blir detta ett 

effektivt konkurrenshinder, vilket strider med intentionerna ifrån PTS i denna 

remiss. 



3 Utformning av tillstånd 

 

3.1 Lokala sändartillstånd 

Combitech stödjer PTS förslag för en tilldelning baserad på en geografisk plats 

med ett antal radiosändare. En geografisk plats som utgörs av en 

sammanhängande geografisk yta bestående av hela fastigheter, eller delar av. 

 

Dock saknar vi en definition av ägare och hyrestagare för ansökan, detta för att 

undvika att man ansöker utan en fastighetsägares vetskap och godkännande ur 

rent spekulativt syfte eller i syfte att låsa ute konkurrenter ifrån att få 

nödvändiga tillstånd. 

 

3.2 Tillståndstid 

Den föreslagna tillståndstiden på 5+5 år anser vi är alltför kort, då företag och 

verksamheter som vi är i kontakt med anser att det är alldeles för kort tid för den 

typ av investering som krävs för 5G (eller 4G)-teknik. I Tyskland är den möjliga 

perioden satt till det dubbla, vilket är mer i linje med marknadens 

investeringshorisont. 

3.3 Krav på ibruktagande 

Det föreslagna kravet på användning och ibruktagande inom 6 mån, inkl. 

licensåterkallelse om frekvenserna ej används, anser vi vara rimliga och bör 

utesluta tillståndsansökan baserat på spekulation/blockering, vilket bör vara PTS 

ansats med skrivelsen. 

3.4 Tekniska villkor 

För industriella tillämpningar så kommer datatrafiken att vara främst beroende av UL, 

till skillnad mot de kommersiella operatörernas makronät som främst fokuserade på DL 

för konsumenter. På grund av detta så kommer man vid industriella tillämpningar att ha 

ett annat behov av fördelningen mellan UL/DL jämfört med operatörernas 

kommersiella makronät, där förhållet UL/DL praktiskt taget kommer att vara det 

omvända. (80/20 i industriella nät och 20/80 i kommersiella operatörsnät) 

 

Combitech har sett ett tydligt behov av denna fördelning med fokus på UL både hos 

kunder inom Sverige och utomlands redan idag, baserat på behovet av 

autonoma/remotestyrda processer och mängden data som genereras i de privata näten. 

 

Detta behov av UL kommer i sin tur att orsaka störningar gentemot det närliggande 

operatörsägda makronätet, där den närmaste aktören innehar frekvensutrymmet 3620 – 

3720. En industri eller verksamhet är enligt förslaget i remissen tvingad att följa den 

struktur för UL/DL som det angränsade kommersiella nätet har för att inte orsaka för 

mycket störningar. Om inte, så skapar man störningar mot det närliggande 

kommersiella makronätet. För att undvika detta så skulle innehavaren av det lokala 

tillståndet behöva använda sig av ett s.k. guardband på 30 MHZ mellan näten, vilket 

effektivt skulle minska bandbredden ifrån maximalt möjliga 80 MHz till endast 50 

MHz. 

 

Denna situation kunde ha undvikits genom att vid fördelningen av frekvenserna till de 

kommersiella operatörerna ha fördelat 100 MHz till varje operatör och sparat 20 MHz 

(3700-3720 MHz) som ett mindre guardband mellan de kommersiella operatörsnäten 

och de lokala tillstånden. Detta då dessutom 100 MHz är mest spektrumeffektivt 

överföringsmässigt. 

 



Combitech anser att remissen utgår ifrån antagandet att de kommersiella operatörernas 

makronät kommer att etableras före de privata näten i hela landet på frekvenserna i 3,5 

GHz-bandet, dock tror vi inte att detta i många fall kommer att vara rätt antagande, då 

detta blir väldigt kostsamt beroende på den lägre täckningsytan per basstation. I många 

delar av landet är det troligare scenariot att de kommersiella operatörerna kommer att 

använda sig av deras lägre frekvenser istället. 

 

 I de fall en industri eller verksamhet etablerar ett privat nät innan det kommersiella 

operatörsnätet är utbyggt inom samma geografiska område, så kommer man att behöva 

ta hänsyn till att synkronisera mot ett kommersiellt operatörsnät som inte existerar på 

den geografiska platsen, och därmed inte kunna utnyttja de 80 MHz man är beroende 

av, eller löpa risken att ifall den kommersiella operatören väljer att bygga ut sitt nät på 

den geografiska platsen, behöva bygga om sin lösning (om möjligt), eller minska ned på 

bandbredden till 50 MHz och inte längre kunna använda sitt privata nät till de redan 

implementerade autonoma/remotestyrda processerna. Detta kommer att hämma 

industrins vilja att investera i privata nät, vilket strider med intentionerna ifrån PTS i 

denna remiss. 

 

4 Publika nummerresurser för privata nät 

 

Svar på frågor till marknaden avseende publika nummerresurser för privata nät 

 

Frågor till marknaden avseende publika nummerresurser för privata nät 

(PTS) 

 

1. Om ni avser att etablera privata nät, kommer det i så fall vara helt slutna 

nät eller avser ni att de privata näten ska kunna utbyta trafik med 

allmänna  

kommunikationsnät? 

Svar: Combitech avser att endast arbeta med helt slutna nät för 

datakommunikation initialt. Roaming till makronäten blir endast tillämpligt i 

samband med neutral host koncept, som bör särskiljas ifrån 

datakommunikationsnät i denna remiss. 

 

2. Om era privata nät ska utbyta trafik med allmänna kommunikationsnät, 

i vilken form avser ni att det ska ske? Genom sammankoppling/samtrafik 

med de allmänna kommunikationsnäten eller via roaming? 

Svar: Detta är en diskussion som är i  ett mycket tidigt skede, men vi stänger 

inte för någon tillämpning som löser kundens framtida behov. 

 

3. Avser ni att använda mobil landskod (MCC) 999 (som ITU allokerat för 

privata nät) med valfri mobil nätkod (MNC) 00-99 och/eller MNC 65 och 

66 (som PTS allokerat för privata nät) under Sveriges MCC 240 för era 

privata nät?  
Svar: I Sverige använder sig Combitech idag av MNC240//MCC 065/066. 

 

a. Om ni ser behov av att använda annan mobil landskod än MCC 999  

och annan mobil nätkod än MNC 65 och 66 under MCC 240 för era  

privata nät, beskriv i så fall varför och i vilka specifika fall ni är i behov  

av det. 

Svar: I Sverige ser Combitech inget behov att använda någon annan MNC/MCC 

kombination än ovan. 

 



4. Avser ni att använda icke-publika nummer för användarna i era privata 

nät? 

Svar: Återigen så vill vi skilja på privata datakommunikationsnät för industriellt 

bruk och neutral host-nät. För privata datakommunikationsnät är inte roaming 

aktuellt. För neutral host-nät ser vi idag inget behov av att använda icke-publika 

nummer. 

 

a. Om ni ser behov av att använda publika E.164-nummer i era privata  

nät, beskriv i så fall varför och i vilka specifika fall ni är i behov av det  

samt dels vilken typ av publika E.164-nu 

Svar: Nej, se ovan. 

5 Information om roaming för innehavare av lokala 

tillstånd 

Skyldighet att möjliggöra 112-samtal anser Combitech inte vara relevant i 

sammanband med lokala tillstånd för privata datakommunikationsnät utan 

roaming. Vi förutsätter att PTS endast avser nät med roaming och voice-tjänster 

(neutral host). 

 

Hans Thorin 

CEO Combitech AB 

Linköping 2021-06-11 

 


