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Invändningar avseende PTS Remiss dnr 21-5384 

Bakgrund, 

PTS har utkommit med en remiss för licensierade band för privata nätverk med 5G teknik. 

Marknaden ser med stor tillförsikt fram emot att få ta del av detta licensierade spektrum för att 

kunna bygga ut 5G täckningen i Sverige på ett förtjänstfullt sätt. Detta spektrum, rätt använt kommer 

att öka samhällsnyttan, innovation, företagsamhet och entreprenörsskap. 

Marknaden svarar med synpunkter för att reglerna och förutsättningarna ska kunna utformas så att 

alla parter på ett tillfredställande sätt kan utnyttja denna möjlighet. 

Påpekanden, svar och förslag. 

Stycken från PTS dokument i kursiv text. 

 

1, Punkten 3.2 Tillståndstid. 

Att bygga ett nät är kostsamt och 5 år är alldeles för kort tid. Det står visserligen att det kan förlängas 

till 10 år. Förslaget är att det ska vara på 10 år och sedan kunna förlängas ytterligare 5 år. Om 

tillståndstiden är för kort kommer ekonomin i dessa nät bli så dålig att många inte kommer att 

realiseras. Normal avskrivningstid för kommersiella mobilnät är långt längre än 10 år. Det måste ses 

som ett tillskott till samhällsnyttan att dessa nät byggs ut för att underlätta kommunikation. Det finns 

dock tankar om detta i stycket; 

PTS ska därför påbörja utvärdering av användningen av lokala tillstånd i god tid innan 

tillståndstiden löper ut för att säkerställa förutsebarhet för tillståndshavarna. 

Detta talar för att tillstånden ska kunna fortgå i någon form och att näten ska kunna användas en 

längre tid för att på så sätt bli kommersiellt realiserbara. Det är viktigt att marknaden vet att det finns 

en fortsättning efter 2032. Det viktiga är att det finns möjlighet för fortlevnad av spektrum för 

licensiering även om bandet flyttas. 

2, Punkten 4 Publika nummerserier 

Frågor till marknaden avseende publika nummerresurser för privata nät  

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?  

 

För privata nät för fastighetsägare är det väsentligt att man kan kommunicera både genom 

samtrafik och roaming. Detta för att uppnå en godtagbar kommunikation för hyresgäster och 

besökare. För industriella applikationer kan det vara en designparameter att nätet ska vara helt 

isolerat från övriga nätverk. 

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?  
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Både och, se ovan och vidare beskrivning under punkt 3 Roaming 

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? 

 

Här bör man kunna använda det som är lämpligt beroende på nätets utformning, krav och behov. 

 

 

3, Punkten 5 Roaming 

I bakgrund och syfte i remissen anförs klart och tydligt att lokala tillstånd för dessa ‘mellan höga 

band’ kan utnyttjas för att gynna konkurrensen. 

Utdrag ur remissen; 

…Post- och telestyrelsen Lokala tillstånd kan utgöra ett komplement till sådan utbyggnad och 

täckning utanför de geografiska områden som normalt byggs ut till följd av kommersiella intressen 

i mellanhöga frekvensband. PTS anser att lokala tillstånd gynnar konkurrensen och skapar 

förutsättningar för många olika tillämpningar som ges möjlighet att etableras. Lokala tillstånd 

möjliggör även etablering av specialanpassande lösningar med möjlighet till eget corenät och 

rådighet över data på självständig platform… 

…PTS har sedan tidigare identifierat behov av lokala tillstånd för bland annat följande 

användningar: 

 • Inomhusanvändning  

o Industrier, sjukhus, gallerior, sportarenor, flygplatser, evenemang 

Hur ska marknaden hitta en affärsmodell för dessa lokala nät? 

Privata nät handlar om, som ni mycket riktigt beskriver, olika vertikaler, industrier, offentliga 

byggnder, fastigeter, etc. Alla dessa har olika egenskaper, fördelar och nackdelar. Om vi bortser 

ett tag från industrier och tar exemplet fastigheter där sjukhus, gallerior, sportarenor, flygplatser, 

kontor och bostäder ingår, som alla har i princip samma behov. De behöver täckning och 

koppling till det reguljära nätet. 

Det är ingen hemlighet idag att fastigheter som byggs blir tätare och tätare radiomässigt då 

metalliserade fönster och folierad isolering ger byggnaderna karaktären av en ‘Faradays cage’ 

och således är mer eller mindre radiotäta. Detta gör att makronätet får svårt eller mer eller mindre 

omöjligt att nå in i byggnaderna. Det försvåras dessutom ytterligare av de allt kortare 

våglängerna. 

Affärsmodeller handlar inte bara om pris och prestanda. Digitaliseringen med säker uppkoppling 

inomhus ökar i betydelse i samhället – i takt med att mobildatamängderna ökar. Hyresgästerna 

kommer att förvänta sig en bra och säker uppkoppling även då 2G och 3G avvecklas om några 

år. 

 

På ett eller annat sätt måste hyresvärdar kunna erbjuda den kapacitet och säkerhet i 

inomhustäckning som en hyresgäst kan komma att förvänta sig inom fem år. Behoven av 

uppkoppling kommer att variera. Hyresvärden måste därför kunna erbjuda sina hyresgäster 
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lösningar som gör att de vill och kan stanna kvar som hyresgäster. Det visar utvecklingen i USA. 

Mobil uppkoppling med hög cybersäkerhet kommer att likställas med vattenledningar och 

elledningar i en byggnad. 

 

Konkurrensutsatta fastighetsbolag måste därför ha rådighet och kontroll över utvecklingen av de 

inomhusnät som byggs i de egna fastigheterna. De finansiella riskerna är betydande, exempelvis 

att en framtida värdering av en fastighet påverkas av att hyresgäster inte kan få sina behov 

tillgodosedda när det gäller en cybersäker mobiluppkoppling. 

Idag måste en fastighetsägare, om han inte äger ett prestige bygge som t.ex Globen, bygga sitt 

eget nät eftersom operatörerna inte har varken CAPEX, intresse eller tid för deras projekt. Det 

innebär att fastighetsägaren måste betala för att operatörerna ska sätta dit basstationer och pss 

möjliggöra en etablering. Det fungerar givetvis men är en dyr och omständig lösning eftersom 

fastighetsägaren har hela ansvaret och kostnaden men operatören fortfarande har makt över 

nätverket. 

Privata nät med egna frekvensband skulle kunna ändra på detta. Fastighetsägaren skulle kunna 

äga och förvalta hela nätverket själv eller genom en systementreprenör, och bli en spelare på 

marknaden. Dock finns det hinder på vägen. Dessa hinder stavas, samtrafik och roaming. I 

remissen har PTS gjort det extremt enkelt för sig själv genom att säga att detta får marknaden 

lösa. Som jag ser det är det flera problem som måste klargöras. 

För att det ska vara kommersiellt intressant för en fastighetsägare att bygga ett privat nät måste 

det finnas möjlighet för; 

A, samtrafik 

Samtrafik är en absolut nödvändighet för att göra detta kommersiellt möjligt. PTS hart tagit beslut 

i frågan rörande vanliga operatörer i Sverige och bör/måste även lägga till privata operatörer för 

att detta ska ha en kommersiell möjlighet. Detta gör det möjligt för en kommersiell mobil att ta 

emot och placera samtal till abbonenter i det privata nätverket samt vice versa. Om man har 

kunnat lagstifta om att samtrafik ska råda mellan alla operatörer så ska/bör det även gälla privata 

nät. Privata nät måste således ingå i denna grupp. Detta torde vara enkelt att genomföra. 

Samtrafik | PTS 

B, roaming 

Roaming kan delas upp i två delar varav den ena är viktig och den andra mycket känslig. 

1, att tillåta roaming från en kommersiell mobil i det privata nätet. Denna funktion borde även den 

kunna lagstiftas för att underlätta för privata nät. Detta innebär att en kommersiell mobil kan ta 

emot och placera externa samtal i det privata nätverket. Detta är en win-win då fastighetsägaren kan 

erbjuda täckning för alla i sitt nätverk och de kommersiella operatörerna kan erbjuda en utökad 

täckning för sina kunder i dessa fastigheter.  

2, att tillåta roaming åt andra hållet är däremot mycket känsligt* och inte heller så intressant för 

fastghetsägaren. Fastighetsägaren är intresserad av att ha fasta installationer och sensorer på sitt 

nätverk samt att besökande kommersiella mobiler ska kunna ha täckning men det kräver inte 

roaming åt detta håll. Vissa mobila enheter kan självfallet behövas för kommunikation inom området 

men dessa ska inte ha möjlighet till roaming, endast samtrafik. Således bör roaming kunna tillåtas åt 

ena hållet med kravet att det inte tillåts åt andra hållet. Detta bör PTS kunna rekommendera och 

kanske styra för att förenkla processen. 

*fastighetsägaren kan då bli en kommersiell operatör och börja sälja abbonemang till vem som helst. 

https://pts.se/sv/bransch/telefoni/konkurrensreglering-smp/fast-samtrafik/
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3, En intressant tanke är att fastighetsägarna skulle kunna tillåta roaming för RAKEL 2. Detta skulle 

kunna underlätta utbyggnaden av RAKEL 2 om alla nya privata fastighetsnät upplåter den 

möjligheten. Då 5G NR tillåter betydligt bättre kontroll mha CP/UP split så kan dessa UE enkelt 

prioriteras vid behov. 

 

Mvh, 

Peter Thorander 

Styrelseordförande, MIC Nordic 

 


