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Remissvar PTS diarienummer 21-5384 angående förslag till villkor 
för lokala tillstånd i 3.5 GHz- och 26 GHz-banden 

Detta remissvar är framtaget av en grupp fastighetsägare som skapat en intresseorganisation för 
samverkan runt gemensamma infrastrukturella frågor för att skapa den hållbara och smarta staden. 
Gemensamt företräder vi över 20 miljoner kvadratmeteryta bostäder, kontor och handelsplatser. I våra 
byggnader runt om i Sverige bor, handlar och arbetar miljoner av människor varje dag. Som grupp 
representerar vi ett fastighetsvärde på över 600 miljarder svenska kronor. 

Vi kräver att remissen i grunden är bra men tycker också det bör framgå att bostäder, kontor och 
handelsplatser gynnas av möjlighet till lokala nät, exempelvis genom:

A) Möjligheten för fastighetsägare att genom öppen infrastruktur minska mängden utrustning och 

kablage i fastigheten 

B) Möjliggöra nya affärer och verksamheter genom förenklade integrationer mot 

hyresgästapplikationer, den smarta staden och annan fastighetsangränsande infrastruktur

C) Skapa attraktiva platser med bra digitala upplevelser (lex dålig inomhustäckning i energisnåla 

fastigheter)

Vårt önskemål som grupp är att Post- och telestyrelsen (PTS) förslag till villkor för lokala tillstånd i 3720-
3800 MHz och 24,25-25,1 GHZ revideras och tar in perspektiv utifrån alla fastighetsägares behov. 

Inledning 
Idag har användarbeteendet med att surfa och ringa via mobilen medfört att cirka 80 % av all mobil 
konsumtion sker inomhus och 80 % av all telefoni är mobil, enligt rapporten ”Välfungerande trädlösa nät 
i flerbostadshus”, skapad inom det av Vinnova delfinansierade projektet ”Trådlös täckning inomhus i 
moderna energieffektiva byggnader - Steg 3”, 2018 - 2020. Med andra ord är mobiltäckningen i våra 
fastigheter en kritisk fråga, nu när 5G-frågan aktualiseras och kräver nya och fler inomhusnät i våra 
fastigheter. 

Den största oro vi som fastighetsägare har är att när tekniken kräver fler inomhusnät med fler antenner 
på fler platser, så kommer operatörerna behöva sätta ut mer utrustning i våra fastigheter. Detta innebär 
en tätare och mer komplex lösning, som kan kräva större åverkan på fastigheterna.  Vi tror inte på att 
det ska finnas flera olika nät från olika operatörer, utan tror på att samverka och minimera onödig 
utrustning som både drar mer energi och kräver mer av jordens resurser bland annat sällsynta 
jordartsmetaller. 

Som fastighetsägare och tillgångsägare, så vill vi ta vårt ansvar och kunna vara en del av infrastrukturen 
och öppna upp möjligheten att använda en enhetlig infrastruktur där flera operatörer kan samverka för 
att leverera sina tjänster. Där vi kan planera för en infrastruktur och hur vår yta ska användas effektivt. 

Bakgrund angående behov av lokala nät (inom fastighetssektorn)
De i allt högre grad uppkopplade fastigheterna och framväxten av den smarta staden ställer högre krav 
på nätuppkoppling samtidigt som mängder av nya innovations– och utvecklingsmöjligheter öppnas. För 
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fastighetsägare kommer de lokala näten på 3.5 GHz- och 26 GHz-banden vara en viktig pusselbit för att 
vi skall kunna säkerställa att:

 Samtliga våra hyresgäster skall få bästa möjliga förutsättningar att jobba med innovation och 

utveckling av deras egna affärer

 Vi kan erbjuda nya innovativa tjänster och applikationer till våra hyresgäster

 Gynna innovation inom energieffektivisering och förnybar energi vilket drastiskt kan minska 

CO2-utsläpp samt energiförbrukningen inom fastighetssektorn (år 2019 kom cirka 40% av 

världens energikonsumtion från fastighetsbranschen1)

 Att komma bort från stängda nätlösningar som försvårar integration och uppkoppling mellan 

olika program, system och uppkopplade saker i och i angränsning till fastigheten

 Gynna öppna och delade nätlösningar som minskar nätens energikonsumtion och förenklar 

drift- och underhållsarbetet

Generellt angående PTS villkorsutformning avseende möjligheten att erhålla lokala tillstånd
Undertecknade ställer sig generellt positiva utformningen av PTS förslag avseende villkor för lokala 
tillstånd i 3.5 GHz- och 26 GHz-banden. Mer specifikt så delar vi PTS syn att lokala tillstånd främjar:

 Konkurrens och skapar förutsättningar för innovation och utveckling

 Privata nät som ett alternativ/komplement till Wi-Fi

Undertecknade ställer sig också bakom och ser potential i den lista med användningsområden som PTS 
tagit fram:

 Lokala inomhusnät

 Lokala utomhusnät

 Lokala yttäckande mobilnät

Slutligen vill vi understryka att vår förväntansbild är att behovet av lokala nät kommer öka i takt med att 
nätanvändningen på de högre frekvensbanden blir mer frekvent. Det blir därför viktigt att PTS framgent 
kan stödja och omhänderta fler och mer omfattande ansökningar avseende fastigheter, grupper av 
fastigheter och geografiska platser.

Avseende möjligheten att nyttja 40 MHz på 3.5 GHz-bandet & tillgängliggörande av MMWave-bandet
På kort sikt anser vi att 40 MHz på 3.5 GHz-spektrumet är tillräckligt. För att undvika att innovation, 
utveckling och andra positiva aspekter med nuvarande föreslagna villkor hämmas vill undertecknade 
understryka:

 Planerna på att skapa ytterligare en öppning på 40 MHz till slutet av 2022 bör hållas utan 

senareläggning 

 Tillgängliggörandet av MMWave (24.25-25.1 GHz) och de möjligheter som detta öppnar upp 

för avseende uppkopplingshastighet, kapacitet och latens kommer vara avgörande för 

framväxten av utveckling och innovation inom fastigheter och i förlängningen den smarta 

uppkopplade staden

 Att det finns flertalet pågående projekt med planerad ansökan för licens av inomhusnät för 40 

MHz på 3.5 GHZ-bandet samt 850 Mhz på 26 GHz-bandet (därav viktigt att PTS håller sig till sin 

ursprungliga plan så att ansökan kan skickas i september 2021 utan försening)

Kontext för undertecknade

1 UN Environmental Programme - 2020 Global Status Report For Buildings and Construction
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Detta remissvar undertecknas av AMF, Alecta, Atrium Ljungberg, Akademiska Hus, Castellum, 
Vasakronan, Hufvudstaden, Fabege, Olov Lindgren, Svenska Hus, Lundbergs, Fastpartner, Kungsleden, 
NIAM, Nyfosa, Kungsleden och Mimer Bostad AB. Undertecknande bolag är samtliga engagerade och 
samverkar i olika frågor avseende lokala nät och nätinfrastruktur. Samtliga bolag ser möjligheten till 
lokala nät som en viktig del för att vi som fastighetsägare ska kunna ta vårt samhällsansvar och samtidigt 
skapa attraktiva fastigheter. För handlar en stor del av den digitala transformationen om att förenkla 
hyresgästernas vardag med att få rätt inomhustäckning, vilket innebär att kunna paketera komplexa 
tjänster till hyresgäster.

Nedan finner ni exempel på frågeställningar som i dagsläget finns på våra agendor:
 Hur kan vi använda lokala nät för att förbättra fastigheternas klimatavtryck och driftnetto?

 Hur kan vi använda lokala nät för att erbjuda hyresgäster en attraktivare och mer uppkopplad 

fastighet som också kan ses som en integrerad del i den smarta staden?

 Hur kan vi underlätta för våra hyresgäster att hitta specialanpassade nätlösningar vilket gynnar 

hyresgästernas egen innovation och utveckling?

 Hur kan vi erbjuda en bred palett av högkvalitativa uppkopplingsalternativ till våra hyresgäster 

och samtidigt undvika inlåsningseffekter (undvika infrastrukturen som inte är öppen)?

 Hur kan vi möjliggöra delad användning av nätinfrastruktur för att minska CO2 samt 

energiförbrukning i fastigheten?

 Hur kan vi bidra till en öppen konkurrens för tjänster på infrastrukturen?

Undertecknat

Niclas Ingeström, CDO
Castellum

Peter Östman, affärsutvecklingschef 
Vasakronan

Martin Gepertz VC VD
Mimer Bostad AB

Christian Dahlgren, CIO
AMF Fastigheter

Anders Borggren, teknisk chef 
Fabage

John Letterström, Chef Fastighetsutveckling
Hufvudstaden

Ulf Däversjö, Direktör Innovation och hållbar utveckling
Akademiska Hus

Christoffer Börjesson, Digital Transformation
Stronghold Invest 

Johnny Jonander, Digitaliseringsansvarig
Lundbergs
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