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Remiss från Post- och telestyrelsen

Sammanfattning
Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram förslag till villkor för 
lokala 5G-tillstånd och publicerat förslaget i form av 
remissdokumentet Remiss avseende förslag till villkor för lokala 
tillstånd i 3,5 GHz- och 25 GHz-banden (dnr 21-5384). PTS vill 
genom detta ge information om myndighetens inriktning och 
inhämta synpunkter på förslaget. 

PTS förslag syftar till att möjliggöra lokala 5G-tillämpningar inom 
olika verksamheter. Till exempel inom industri, lager, hamnar, 
sportarenor, gallerior och sjukhus. Det ska leda till utrymme för 
innovation och utveckling samt bidra till ytterligare utrullning av 
5G-användningar i Sverige. Enligt förslaget ska PTS öppna upp för 
ansökningar i september 2021. 

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsledningskontorets avdelning för it och 
digitalisering. Synpunkter har inhämtats från STOKAB, S:t Erik 
Kommunikation, Stockholm Vatten och Avfall, Stockholmshem, 
Familjebostäder, Svenska bostäder, Micasa, Stockholms Hamnar 
och Stockholm Globe Arenas. 

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag
I Stockholms stads Vision 2040 om ett Stockholm för alla, framgår 
det att Stockholm ska bli världens smartaste stad. Stockholm ska 
vara en av de städer i världen som bäst tar till vara på 
digitaliseringens möjligheter genom att erbjuda digitala verktyg och 
tjänster som är trygga, säkra och tillgängliga för alla att använda. 
Som världens smartaste och mest uppkopplade stad är Stockholm 
en självklar plats där företag utvecklar och prövar nya digitala 
produkter och tjänster. Unika samarbeten och strategiska allianser 
mellan offentliga aktörer, näringsliv och forskningen gör att 
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Stockholm fullt ut tar till vara digitaliseringens möjligheter och gör 
Stockholm till en av världens mest innovativa städer. 

Detta förtydligas i Stockholms stads budget för 2021 där det anges 
att en hög innovations- och digitaliseringskapacitet är en 
förutsättning för att stärka, effektivisera och utveckla stadens 
verksamheter som därigenom kan bidra till att säkerställa vår 
fortsatta välfärd. Digitalisering ska bidra till att lösa konkreta 
utmaningar för stockholmarna, för klimat och miljö och inom 
verksamheterna.

Stadsledningskontoret välkomnar att PTS har tagit fram förslag på 
villkor för lokala 5G-tillstånd. 5G kan bidra till att fortsätta den 
digitala utvecklingen inom stadens verksamheter och på så sätt 
bidra till stadens vision att Stockholm ska bli världens smartaste 
stad. 

Stadsledningskontoret ser ett stort värde i möjligheten till lokala 
5G-tillstånd inom stadens verksamheter vad gäller både 
utomhusanvändning och inomhusanvändning. Stockholms stad 
bedriver en stor mängd samhällsviktig verksamhet, allt ifrån skola 
och omsorg till vatten- och hamnverksamhet. Verksamheterna har 
under flera år digitaliserats i snabb takt. 

Stadsledningskontoret vill, vad gäller utomhusanvändning, särskilt 
lyfta hamnverksamheten. Inom denna verksamhet ökar exempelvis 
behovet av autonoma och fjärrkontrollerade arbetsfordon och 
maskiner. För att möjliggöra den typen av tjänster är robusthet och 
latens en förutsättning. 

Stadsledningskontoret anser att det finns flera skäl till att det är 
viktigt att det skapas en möjlighet till lokala 5G-frekevenser för 
inomhusanvändning. Behovet av bra mobil inomhustäckning är 
stort inom flera av stadens verksamheter. Med dagens klimatsmarta 
byggnader finns stora utmaningar att få sådan täckning från 
basstationer placerade utomhus. I dag sker i huvudsak trådlös 
uppkoppling inomhus via wifi. Med sin tekniska utformning i fritt 
frekvensband, har det sina för- och nackdelar. Med lokala 
frekvenser möjliggörs byggande av mobila inomhusnät i fastigheter 
och därigenom skapas möjlighet till redundant trådlös uppkoppling 
med god täckning och låg latens, kommunikationssäkerhet och 
robusthet utifrån de behov som den specifika verksamheten har. 

Stadsledningskontoret vill vidare lyfta att till exempel sport- och 
evenemangsverksamhet skulle kunna bedrivas mer ändamålsenligt 
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genom bättre täckning och genom att möjliggöra för flera operatörer 
att vara verksamma i det lokala nätet, vilket i sin tur skulle gynna 
besökarna och näringslivet. Inom staden bedrivs sådan verksamhet 
exempelvis i Avicii Arena (”Globen”). Därutöver finns ett behov 
inom sådana fastigheter att kunna styra olika fordon, maskiner och 
utrustning, vilket förutsätter robusthet och latens utifrån såväl ett 
verksamhetsperspektiv som säkerhetsperspektiv. 

Stadsledningskontoret instämmer i PTS bedömning att lokala 
tillstånd ger stora möjligheter att bygga lokala nät utifrån de egna 
behoven av krav på kapacitet, nätverkskvalitet, tidsfördröjning, 
kommunikationssäkerhet och robusthet. Då behovet av uppkoppling 
ökar samtidigt som det finns en mängd rad nya tjänster som 
möjliggörs tack vare 5G-tekniken, är det av stor vikt att 
organisationer och företag har möjlighet att själva ha rådighet över 
lokala 5G-nät och inte vara beroende av enbart de aktörer som får 
nationella tillstånd. 

Stadsledningskontoret anser sammanfattningsvis att lokala tillstånd 
kan möjliggöra rådighet över eget nät såväl inom- som utomhus för 
samhällsviktig verksamhet. Därigenom kan konkurrens, innovation 
och utveckling främjas och förutsättningar för etablering av många 
olika tillämpningar skapas, vilket i sin tur ökar näringslivets 
konkurrenskraft. 

Utformning av tillstånd
Stadsledningskontoret välkomnar kravet på ibruktagande av tilldelat 
spektrum. Stadsledningskontoret instämmer med PTS i att det är 
viktigt ur ett konkurrenshänseende att ingen aktör kan ”blockera” 
ett spektrum eller söka tillstånd i spekulativt syfte. 

Stadsledningskontoret vill, vad gäller inomhustäckning, framföra att 
det är viktigt att säkerställa att endast fastighetsägaren eller tredje 
part som har fått tillstånd av fastighetsägaren kan tilldelas ett lokalt 
tillstånd som omfattar fastigheten.

Stadsledningskontoret anser att en tillståndstid på fem år, för 
flertalet fall, är allt för kort. Det ska betänkas att om Staden ska 
bygga infrastruktur och digitalisering med hjälp av ett lokalt privat 
nät så uppnås en funktionalitet, ett beroende och en effekt av det 
privata nätet. Denna typ av investeringar görs vanligtvis med 
perspektivet 10-20 år. Stadsledningskontoret föreslår därför att den 
initiala tillståndstiden ska var längre än fem år, förslagsvis tio år. 
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Stadsledningskontoret önskar vidare att processen kring 
förlängningar förtydligas i den kommande dokumentationen för 
tillståndsansökan för lokala tillstånd. Till exempel kan det framgå 
att om en tillståndsinnehavare har uppträtt korrekt och uppfyllt sina 
grundläggande åtaganden så förlängs tillståndet per automatik.

Stadsledningskontoret önskar vidare framföra att avgifterna för 
lokala tillstånd bör vara på nivåer som motsvarar avgifter för andra 
typer av tillstånd för användning av till exempel landmobil, radio 
eller lokala komradiosystem. Dessa prisnivåer har en acceptans 
bland organisationer och företag och en liknande prisbild kan vara 
en förutsättning för att i praktiken kunna nyttja möjligheten med 
lokala tillstånd i 3,5 GHz- och 26 GHz-banden.

Stadsledningskontoret anser även att det är viktigt att 
tillståndsprocessen, avseende komplexitet, förutsägbarhet samt tid, 
är utformad så att tänkta lokala aktörer (företrädesvis icke-
mobiloperatörer) enkelt kan nyttja tekniken.

Övriga synpunkter
Stadsledningskontoret vill slutligen kommentera den information 
om roaming som PTS lämnar i sitt förslag. För ett lokalt nät som 
byggs för att få god inomhustäckning är det för Staden självklart att 
detta ska vara öppet för alla mobiloperatörer och att det därmed, 
automatiskt, finns roaming vid nödsamtal. Om nätet däremot byggs 
för att styra maskiner och fordon finns inte detta behov. Med tvång 
på koppling gentemot andra nät finns risk att säkerheten sänks.

Andreas Nordström
It-direktör
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