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

Summering 
Scania välkomnar möjligheten att få svara på PTS "Remiss 
avseende förslag till villkor för lokala tillstånd i 3,5 GHz- och 26 
GHz-banden" (dnr: 21-5384). Vi tror lokala tillstånd har en stor 
potential att möjliggöra tillförlitliga kostnadseffektiva trådlösa 
anslutningar med 5G eftersom interferensen från andra 
radiosystem i samma band kommer vara obefintlig. Vi ser därför 
mycket positivt på PTS remissförslag. 

Scania 
Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar med 
50 000 anställda i cirka 100 länder. Tillsammans med våra 
partners och kunder driver vi övergången mot ett hållbart 
transportsystem. 
 
17 000 av Scanias anställda är verksamma i Sverige med 
huvudkontor i Södertälje. I Sverige har vi industriell verksamhet i 
Södertälje, Oskarshamn och Luleå samt nästan 100 
serviceverkstäder spridda över landet. 

Scanias behov av lokala 5G-tillstånd 
För Scania är frågan om lokala tillstånd för 5G viktigt då dessa 
tillstånd möjliggör framtagning av nya typer av lösningar där det 
ställs höga krav på kapacitet, nätverkskvalitet, tidsfördröjning, 
kommunikationssäkerhet och robusthet. Fler och fler delar av vår 
industriella verksamhet blir uppkopplade och vi behöver flexibilitet 
att kunna konfigurera dem på ett optimalt sätt. 
 
Det finns applikationer som kräver t ex låg latenstid framför hög 
kapacitet och vice versa . Här kan 5G med alla 
konfigureringsmöjligheter spela en nyckelroll. 5G är för oss en 
obeprövad teknik och tester behöver komma igång snarast pga. 
långa investeringscykler. Lokala tillstånd ger oss möjligheten att 
optimera de trådlösa näten efter våra specifika lokala behov och 
applikationer. Vidare så kommer en ny marknad för leverantörer 
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av utrustning till privata nätverk att dyka upp som kommer skapa 
en bättre konkurrenssituation och komplettera utbudet som 
tillhandahålls av de klassiska operatörerna, även om de säkert 
också kan komma att bli tjänsteleverantörer.  

Kommentarer till remissförslaget 
Nedanstående punkter tycker vi är viktiga att ta i beaktande när 
den slutgiltiga versionen för tillståndsgivningen fastläggs: 
 

• Prissättningen är en viktig fråga som inte nämns i 
remissen. Prissättningen kommer att ha stor inverkan på 
införandetakten och bör därför hållas på en skälig nivå. Det 
är viktigt för Scania, men kanske ännu viktigare för våra 
leverantörer som ofta är små och medelstora företag med 
begränsade resurser som även de måste kunna nyttja 
möjligheten att kunna effektivisera t ex sin produktion med 
hjälp av  5G-teknik och lokala tillstånd. 

 

• Tillståndsgivningen måste ha en kort handläggningstid för 
att vi inte ska tappa tempo i test och införande. Detta bör 
särskilt beaktas i början av perioden då det kan förväntas 
ett högt söktryck. 

 

• Det måste finnas mekanismer för att förhindra spekulation 
i frekvenser och detta behöver beskrivas noggrannare. Det 
behöver klargöras tydligt vem som har möjlighet att söka 
tillstånd för privata nätverk. Om detta utreds så blir inte 
ibruktagande ett problem. Scania kommer inte att bygga ut 
hela nätet på en gång utan det kommer att ske successivt 
under ett antal år. Det är därför viktigt att frekvenserna 
inte behöver ”bevakas” eller mutas in från början (se även 
föregående punkt ang handläggningstid)  

 

• Tillståndstiden på 5 år plus 5 års förlängning är i kortaste 
laget givet de långa investeringscykler (15–30 år) som 
återfinns i industrin. I Tyskland använder man sig av 10 
plus 10 år vilket skulle även vara adekvat för svensk 
industri. 
 
Lokala tillstånd för privata nätverk har en enorm fördel i 
komplexa miljöer som fabriker eftersom interferens från 
andra radiosystem är obefintlig i jämförelse med att 
använda licensfria band (t ex 2.4GHz och 5GHz). Om 
möjligheten med lokala tillstånd försvinner om 10 år så är 
ju investeringen från vår sida värdelös. Diskussioner om 
6G-teknik har startat och en cellulär generation lever i ca 
10 år på marknaden. Utrustning uppgraderas över tid och 
en övergång till 6G kan göras i de lokala näten på sikt. Vad 
är PTS långsiktiga plan med lokala tillstånd? Är det något 
som kommer finnas för framtiden?   

 

• Det är viktigt att  tillgängliggöra ytterligare 40MHz till 
2023. Ytterligare 40 MHz möjliggör tester av högre 
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hastigheter och komplexare nät samt cellplanering över 
större ytor för att inte tappa prestanda. 

 

• Under punkten utomhusanvändning nämns gruvor, 
jordbruk, hamnar, evenemang som platser där tillstånd kan 
ges. Vi anser att den definitionen bör utvidgas till att gälla 
även testområden eller testbanor som finns på 
begränsade områden utomhus samt områden i nära 
anslutning till de lokaler där lokala nät har satts upp (t ex 
logistikytor utomhus för lagring av skrymmande gods). Vi 
förordar att istället för att ange vad som räknas till 
utomhusanvändning istället beskriva var någonstans det 
inte är tillåtet. Det skulle underlätta tolkningen var 
utomhusanvändning är möjlig. 
 
Privata nätverk kan spela en avgörande roll för autonoma 
fordon i avgränsade miljöer såsom fabriksområden, gruvor, 
dagbrott, testbanor och rangergårdar. Förflyttning av 
autonoma fordon utan förare inom avgränsade miljöer 
skulle kunna möjliggöras med hjälp av privata nätverk. 
Detta är intressant både under produktion av fordon men 
även ute hos kund. Därför behöver utomhusanvändning 
klargöras. Privata nätverk är ett komplement till publika 
5G-nätverk som tillhandahålls av operatörer och båda 
behövs för att koppla upp fordon säkert och tillförlitligt för 
olika tillämpningar. Vi ser att fordon som återfinns ute hos 
kund ska kunna dra nytta av privata nätverk också på 
avgränsade ytor som kunden har tillstånd för att använda 
privata nätverk på. 

 

Svar på explicita frågor från PTS 
När det gäller PTS frågor avseende publika nummerresurser för 
privata nät så lämnar vi endast svar på fråga 1 eftersom vi inte har 
för avsikt att använda de lokala 5G-näten för rösttelefoni. 
 

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? 
 
Ja, vi vill kunna ha möjligheter att kunna utbyta trafik med 
allmänna kommunikationsnät. Vi anser dock att den frågan 
ska hanteras separat eftersom behovet just nu är att 
komma igång med de privata näten utan att utbyta data 
med allmänna nät. Kontaktuppgifter på Scania 

Kontaktuppgifter 
Frågor på detta svar besvaras av Hans Olofsson (senior rådgivare 
inom Global Industrial Development). 
 

• hans.olofsson@scania.com 

• +46 70 588 3525 
 


