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Ericsson välkomnar möjligheten att yttra sig och ge sina synpunkter i anslutning 
till Post- och telestyrelsens remiss avseende förslag till villkor för lokala tillstånd i 
3,5 GHz- och 26 GHz-bandensamråd av förstudie PTS inriktning för tilldelning av 
26 GHz-bandet. 

Ericsson önskar därtill uppmuntra till transparens och fortsatt dialog mellan 
Post- och telestyrelsen och marknadsaktörerna med syftet att skapa nydanade 
förutsättningar för att påskynda introduktionen och utbyggnaden av 5G i 
Sverige. Ericsson menar att en sådan dialog skulle kunna bidra till och gynna 
Sveriges inriktning mot en tydlig digitaliseringen och även bidra till en starkare 
innovationskraft för samhälle, industrier och individer. 

Yttranden  

Ericsson önskar lyfta fram följande kommentarer och synpunkter, avseende 
remissdokument.  

1. Bakgrund och syfte  

”PTS har sedan tidigare identifierat behov av lokala tillstånd för bland annat 
följande användningar: 

• Inomhusanvändning 
• Utomhusanvändning 
• Lokala yttäckande mobilnät (stadsnät och FWA) 

PTS avsikt är att tillgodose en mångfald av ovan användningar. I nuläget 
kommer dock inte tillstånd för lokala yttäckande mobilnät medges tillstånd då 
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störningsrisken är stor och mängden spektrum är begränsad. Enbart lokala 
tillämpningar som etableras på en mindre geografiskt sammanhängande yta kan 
medges tillstånd. Detta kan komma att omvärderas i framtiden om ytterligare 
frekvenser tillgängliggörs för lokala tillstånd.” 

(mindre geografiskt sammanhängande yta = lokala sändartillstånd på hel eller 
del av en fastighet.) 

Ericsson noterar att med föreslagna områdesdefinition kommer test och 
demonstration av lokala yttäckande 5G-nät att omöjliggöras. 

3.2 Tillståndstid  

”...3,8–4,2 GHz. Bandet är inte harmoniserat för 5G i Europa idag, men på sikt 
finns möjlighet att detta sker i någon form som kan innebära delning med 
befintlig användning. Beroende på utvecklingen av 5G, om datavolymerna i 
mobilnäten fortsätter växa eller nya tjänster med andra krav slår igenom kan 
3,8–4,2 GHz-bandet komma att bli aktuellt som utökningsband. PTS ska därför 
påbörja utvärdering av användningen av lokala tillstånd i god tid innan 
tillståndstiden löper ut för att säkerställa förutsebarhet för tillståndshavarna.” 

Ericsson är starkt positivt till PTS planer på att göra bandet 3.8-4.2 GHz till 
utökningsband för mobil trafik. Ericsson uppmuntrar PTS till vidare studier av 
detta frekvensband vad gäller nationella, lokala yttäckande och lokala 
kommersiella licenser, för att finna en spektrumeffektiv lösning som frigör 
ytterligare spektrum för 5G. 

3.4.1 Allmänt 

”Koordinering mellan tillståndshavare i geografiskt angränsande nät kan vara 
fördelaktigt för samexistens mellan lokala tillämpningar. Tillståndshavarna har 
därför skyldighet att genom rimliga åtgärder samordna användningen.” 

Ericsson stöder detta förfarande. Ericsson noterar att för 3.5 GHz-bandet 
kommer bilaterala överenskommelser sannolikt att krävas för utomhusdrift.  

3.4.2 Typiska förutsättningar och parametrar för tänkta användarfall 

”Synkronisering: Anpassning kommer sannolikt behöva göras till andra 
tillståndshavare, dels till makronäten, dels befintliga tillståndshavare samt andra 
lokala tillståndshavare.” 

Ericsson anser villkoren otydliga i fallet när nya tillståndshavare får en allokering 
och grannarna har planerat sina nät. Hur ser PTS på en sådan situation, t ex 
behöver existerande tillståndstagare anpassa med det nya nätet? 
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4. Publika nummerresurser för privata nät  

”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? ” 

Ericsson anser att det finns behov av att etablera såväl helt isolerade/slutna nät 
som privata nät där kommunikation med allmänna kommunikationsnät och/eller 
internet access efterfrågas. 

”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?” 

Ericsson anser att det kan komma att finnas behov av stöd för roaming såväl 
som sammankoppling och delning i privata nät. Hur lösningen för detta ser ut 
kommer att bero på kravbild samt tillgängliga alternativ 

”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? 

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.” 

Ericsson ser behov av möjligheten att använda såväl internationella landskoder 
så som t.ex. MCC 999, MCC 901, MCC 902, men även Sveriges MCC 240 i 
kombination med nätkoderna 65, 66, samt publika PLMN id i kombination med 
olika identitetslösningar för att säkerställa privat access. Kraven på att utbyta 
trafik med andra allmänna kommunikationsnät samt möjligheten till unik 
identifiering av privata såväl som publika nät kommer avgöra lösning. 

Ericsson undrar i samband med detta om PTS har för avsikt att på något sätt 
utöva koordinering av identiteter inom de nationella koderna 240 65 och 240 66? 

Bilaga A Tillståndsvillkor för 3760–3800 MHz 

”9. För osynkroniserade och halvsynkroniserade basstationer5 ska begränsa 
basvärde uppfyllas: 

• Maximal utstrålad medeleffekt utan AAS: -34 dBm/5 MHz e.i.r.p. per cell 
• Maximal utstrålad medeleffekt med AAS: -43 dBm/5 MHz TRP per cell 

Det begränsade basvärdet gäller direkt utanför tillståndshavarens eget 
frekvensutrymme utan övergångsområde. För basstationer med flera sektorer 
gäller villkoren per sektor.” 

Ericsson anser att det behöver förtydligas under vilka förutsättningar dessa krav 
gäller och att de inte bör gälla vid geografisk separation eller vid inomhus till 
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utomhus separation där dämpningar är tillräckliga för att tillfredsställa kravet i 
punkt 12.  

”21. Frekvensutrymmet kan komma att delas med annan användning under 
förutsättning att tillståndshavaren enligt detta tillstånd inte utsätts för skadlig 
störning.”.  

Ericsson stöder punkt 21 i Bilaga A 

Bilaga B Tillståndsvillkor för 24,25–25,1 GHz 

”6. Inom tillståndshavarens eget frekvensutrymme får utstrålad medeleffekt från 
basstationer inte överstiga 23 dBm/200 MHz TRP per cell. För basstationer med 
flera sektorer gäller villkoret per sektor.” 

Ericsson noterar att uteffekten i 26 GHz-bandet (23 dBm/200 MHz TRP per cell) 
är låg och kommer att påverka möjliga installationer.  

 

Ericssons kontaktperson i saken är: 

Thomas Johansen 
Head of Marketing, Communications, Government & Industry Relations 
Northern & Central Europe 

E-postadress: thomas.johansen@ericsson.com 
Postadress 164 83 Stockholm 
Mobilnummer +46709861791 
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Head of Spectrum and Technical regulation 
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E-postadress: sverker.magnusson@ericsson.com 
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