
 

 

 

1 

 ©2017 Global mobile Suppliers Association 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Global mobile Suppliers Association 

 

Remiss avseende förslag till villkor för lokala tillstånd i 

3,5 GHz- och 26 GHz-banden   

(Er referens: dnr 21-5384)  

 

 

 

Datum: 2021-06-15 

Post och Telestyrelsen  

pts@pts.se 

115 31 Stockholm  

mailto:pts@pts.se


gsacom.com   

  

2 

 

Remiss avseende förslag till villkor för lokala tillstånd i  

3,5 GHz- och 26 GHz-banden 

GSA välkomnar möjligheten att yttra sig och ge sina synpunkter på PTS Remiss 

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

delger nedan sina synpunkter på detta dokument, såväl från ett generellt som ett 

detaljerat perspektiv.   

Övergripande kommentarer  

Tilldelning av spektrumresurser i mellanbands- och högbandsområden  

GSA förstår att PTS avser att tilldela frekvensutrymmena 3720–3800 MHz och 24,25–

25,1 GHz för lokala tillstånd enligt resultat från tidigare gjorda förstudier. GSA vill i 

detta sammanhang tydligt klargöra behovet av spektrum för nationella licenser i både 

mellanbands- och högbandsområden för att uppnå full 5G-kapabilitet. GSA anser att 

det initiala behovet för spektrum i mellanbandsregionen är cirka 100 MHz per nätverk 

och att det i framtiden kommer vara större än så. Behovet i mmWave är enligt GSA 

cirka 1000 MHz per nätverk (kontinuerligt spektrum). Se även följande paragraf 

angående 3.8 – 4.2 GHz. GSA vill vidare trycka på att vertikalers kommunikationsbehov 

också kan hanteras mha spektrum allokerat för nationella licenser, exempelvis olika 

sorters leasing eller slicing. GSA vill vidare trycka på behovet av att få återstående 

spektrum i frekvensbandet 24.25 – 27.5 GHz tilldelat till mobiloperatörer, helst redan 

under 2021.  

Frekvensområdet 3.8 – 4.2 GHz (Sektion 3.2) 

GSA noterar med intresse att PTS nämner frekvensområdet 3.8 – 4.2 GHz som ett 

möjligt utvidgningsband, och föreslår att PTS ser över möjligheten att använda en del 

av detta spektrum för lokala licenser istället för att använda 3.72 – 3.8 GHz. Detta skulle 

möjliggöra tillgång till 400 MHz av kontinuerligt spektrum för nationella licenser, med 

stora fördelar för kommersiella operatör samt slutanvändare.  

Oberoende av beslut om allokering av spektrum till lokala licenser enligt ovan anser 

GSA att frekvensbandet 3.8 – 4.2 GHz kan vara av stor vikt för framtida mobil 

användning och uppmuntrar PTS till vidare studier. GSA ser dock att fokus inte bör vara 
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enbart på lokala licenser enligt nuvarande förslag, utan att nationella eller lokala 

yttäckande mobilenät också bör studeras, givetvis med insikten att detta handlar om 

allokering på något längre sikt. GSA skulle uppskatta fortsatta diskussioner med PTS 

och andra intressenter om detta frekvensband för att finna en spektrumeffektiv lösning 

som frigör ytterligare spektrum för 5G.  

Detaljerade kommentarer  

Principer för tilldelning av lokala licenser (Sektion 3.1) 

GSA stödjer principen att prioritet för allokering av lokala licenser ska baseras på 

ägande av fastighet men anser att tilldelningsmekanismen för dom lokala licenserna 

bör klargöras i fråga om andra intressenters möjighet att få tillgång till dom lokala 

licenserna. GSA anser exempelvis att kommersiella operatörer bör kunna få tillgång till 

lokala licenser i det fall fastighetsägare inte är intresserade.  

Effektbegränsningar och block-edge-masker (Sektion 3.4.2)  

3.72 – 3.8 GHz  

För basstationer som använder AAS föreslår PTS en effektgräns på 38 dBm TRP. GSA 

ser inte att det finns nån grund för detta i ECC- och EU-beslut och ser ingen anledning 

att introducera en sådan begränsning. GSA skulle uppskatta ett klargörande, speciellt 

som ingen effektgräns sätts för basstationer som inte använder AAS.  

GSA förstår att PTS i övrigt använder sig av den s.k. BEM som specificerats i ECC- och 

EU-beslut och stödjer detta förslag. Dock anser GSA att ett förtydligande bör införas 

under punkt 9 i bilaga A. Enligt punkt 18 är synkronisering inte ett krav om interferens 

går att undvika med andra medel. Dock kvarstår kravet under punkt 9 på striktare BEM 

om en annan metod än synkronisering används. GSA antar att en striktare BEM ej ska 

appliceras i dessa fall, och anser att detta behöver klargöras under punkt 9.  

GSA noterar också pågående arbete i ECC angående relaxering av kravställning på 

inomhussystem för skydd av radaranvändning nedanför 3400 MHz och anser att dessa 

resultat bör inkluderas i licensieringen.  

24.25 – 25.1 GHz 

Den övre gränsen för uteffekt från basstationer har satts till 23 dBm TRP. GSA kan inte 

se någon motivation till en sådan begränsning och anser att den i onödan skulle 

begränsa möjligheten att bygga effektiva system. ECC- och EC-beslut indikerar ingen 

sådan effektbegränsning.  
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Synkronisering (Sektion 3.4.1, 3.4.2)  

Synkronisering mellan lokala nät och kommersiella mobilnät nedanför 3720 MHz  

GSA stödjer åsikten att lokala nät i 3720 – 3800 MHz ska skydda dom kommersiella 

nätverken nedanför 3720 MHz. GSA anser vidare att ägare av nationella licenser 

(nedanför 3720 MHz) och lokala licenser skall uppmuntras att komma överens om 

interferenskoordinering och acceptabla interferensnivåer, men observerar också att 

ägare av nationella licenser inte ska vara tvungna att förhandla med ägare av lokala 

licenser. I händelse av interferens mellan synkroniserade nätverk (nationella eller lokala) 

och osynkroniserade nätverk ska interferenshanteringen åligga operatören för det 

osynkroniserade nätet, tex genom att anpassa upplänk/nedlänk till dom 

synkroniserade näten. Synkronisering ska sålunda tillämpas vid behov för att undvika 

interferens, men ska ej ska krävas ifall interferensskydd kan garanteras på annat sätt. 

När synkronisering tillämpas ska parametrar vara in linje med det som gäller för 

nationella licenser nedanför 3720 MHz. GSA anser att ytterligare detaljer för denna 

process bör göras tillgängliga för att garantera att inte interferens uppstår. 

Synkronisering mellan olika lokala nät  

GSA anser liksom PTS att det för ett lokal nät kan finnas behov av anpassning till andra 

lokala tillståndshavare. GSA anser dock att det behövs ytterligare klargörande för hur 

en sådan process skall fungera, tex i fråga om denna anpassning ska vara baserad på 

den turordning som näten rullas ut eller om det är frågan om en ömsesidig anpassning 

samt vilka regler som gäller i händelse av meningsskiljaktligheter.  

Övriga interferensaspekter  

Dom gränsvärden för fältstyrka utanför tillståndsytan som anges under punkt 12 i 

bilaga A anser GSA är rimliga, men skulle uppskatta ytterligare information om hur 

dom har beräknats.   

Vad gäller gränsvärden för fältstyrka relativt befintliga kommunala tillstånd, -112 

dBW/m2/MHz, observerar GSA att detta är jämförbart med brusgolvet. GSA önskar 

uppskatta information om hur detta gränsvärde beräknats, samt övervägande om en 

eventuell relaxering är möjlig utan att för den skulle skapa interferens i närliggande 

system.   
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