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Remiss avseende förslag till villkor för lokala tillstånd i 3,5 GHz- 
och 26 GHz-banden, dnr. 21-5384 
 

Telenor Sverige AB (”Telenor”) yttrar sig över Remiss avseende förslag till villkor 

för lokala tillstånd i 3,5 GHz- och 26 GHz-banden enligt följande. 

 

Telenors yttrande följer remissdokumentets disposition enligt önskemål från 
PTS.   

 

2.1 Tidplan 

Telenor samtycker till PTS förslag till tidplan i kapitel 2.1 under förutsättning att 
PTS hinner rätta till de brister som Telenor identifierat i yttrandet.  

 

 

3.1 Lokala sändartillstånd 

Telenor samtycker till PTS förslag i kapitel 3.1.  

 

 

3.2 Tillståndstid 

Telenor samtycker till PTS förslag på tillståndstid.  

 

 

3.3 Krav på ibruktagande 

Telenor samtycker till PTS förslag i kapitel 3.3 och att det i Bilaga A villkor 19 
respektive Bilaga B villkor 13 framgår att tillståndshavaren skall upprätthålla 
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sändning under tillståndets giltighetstid. Dock bör PTS förtydliga att, i det fall 
tillståndshavaren orsakar skadlig störning gentemot befintlig användning, kan 

det innebära att villkor 19 i Bilaga A respektive villkor 13 i Bilaga B inte kan 
efterlevas under den period som tillståndshavaren åtgärdar problem med 

störningar gentemot befintlig användning.  

 

 

3.4.1 Tekniska villkor, allmänt 

Telenor samtycker till PTS förslag att lokala tillstånd kommer ha samma tekniska 
villkor som de nationella blocktillstånden vad gäller maximal utstrålad effekt 

utanför det egna frekvensutrymmet.  

 

PTS behöver förtydliga vad som avses med att de lokala tillståndshavarna vid 
behov skall anpassa sändarnas synkronisering till användning av tillståndshavare 

i frekvensbandet 3400-3720 MHz.  

 

Utöver detta vill Telenor påpeka vikten av att PTS, om även resterande 40 MHz 
närmast tillståndshavare av blocktillstånd tas i bruk, skärper kraven på 

synkronisering så att synkronisering sker på samma sätt som i de nationella 
blocktillstånden för att undvika störningar. 

 

Telenor vill här framföra vikten av att samtliga lokala nät måste använda en 

beprövad synkroniseringskälla och samma ramstruktur som tillståndshavarna 
med nationella blocktillstånd i 3,5 GHz-bandet, alternativt att ett stort 
skyddsband tillämpas mellan de nationella blocktillstånden och de lokala 

tillstånden. Skyddsbandets storlek måste säkerställa samexistens där signalen 
från tillståndshavarna med nationella blocktillstånd i flera fall kommer från ett 

makronät utomhus och lokala nätets signal är betydligt starkare, många tiotals 
dB, tack vare antenner placerade inomhus. 

 

Med enbart synkronisering för samexistens ser Telenor stor risk för att ett eller 

flera lokala nät uppvisar brister som gör dem till potentiella störkällor för 
tillståndshavare av nationella blocktillstånd i 3,5 GHz-bandet. 

 

 

3.4.2 Typiska förutsättningar och parametrar för tänkta användarfall 

Telenor ser det önskvärt att PTS kräver att bandbreddsbehov utöver 

miniminivåerna 10 MHz respektive 50 MHz i 3,5 GHz- respektive 26 GHz-banden 
motiveras i ansökan. Detta för att undvika ”bandbreddshamstring”. 
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4. Publika nummerresurser för privata nät 

 

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? 

 

Telenor bedömer att det kommer finnas behov för både och. 

 

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? 

 

Telenor bedömer att det kommer finnas behov för både och. 

 

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? 

 

Telenor bedömer att det kommer finnas behov för primärt MNC 65 och 66, men 

att det också kan finnas behov där det räcker med att använda MCC 999. 

 

a. Om ni ser behov av att använda annan mobil landskod än MCC 999 och 
annan mobil nätkod än MNC 65 och 66 under MCC 240 för era privata nät, 
beskriv i så fall varför och i vilka specifika fall ni är i behov av det. 

 

Telenor bedömer i dagsläget att privata nät utgör en omogen marknad som 
kommer utvecklas med tiden. Det kan därför inte uteslutas att behov för 
andra lösningar kan uppstå framöver. 

 

4. Avser ni att använda icke-publika nummer för användarna i era privata nät? 

 

Telenor har i dagsläget ingen uppfattning om detta behov.  

 

a. Om ni ser behov av att använda publika E.164-nummer i era privata nät, 
beskriv i så fall varför och i vilka specifika fall ni är i behov av det samt 

dels vilken typ av publika E.164-nummer ni har behov av och dels hur 
många nummer ni är i behov av. 

 

Se svar på fråga 4 ovan. 
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Bilaga A – Tillståndsvillkor för 3760-3800 MHz 

 

Villkor 15-17, Synkronisering 

Telenor anser att PTS behöver förtydliga vad som avses med att de lokala 

tillståndshavarna vid behov skall anpassa sändarnas synkronisering till 
användning. 

 

Villkor 16, Synkronisering 

Idag finns det en blandad användning av olika teknik i befintliga tillstånd i 3,5 

GHz-bandet där vissa använder TDD-teknik medan andra använder FDD-teknik. 
PTS bör här förtydliga hur de lokala tillstånden skall samexistera med de 
befintliga tillstånd som inte baseras på TDD-teknik. 

 

Villkor 18, Synkronisering 

I villkor 18 framgår att tillståndshavaren får avvika från kraven på 
synkronisering om det på annat sätt kan säkerställas att störning på annan 
tillståndshavares användning i 3400–3800 MHz inte uppstår. Denna möjlighet 

kan exempelvis åstadkommas genom geografisk avgränsning, frekvensavstånd 
samt dämpning av väggar och tak eller en kombination av dessa.  

 

Telenor ser här ett behov av att villkoret kompletteras med krav på att avvikelse 

endast får göras efter överenskommelse med de tillståndshavare som riskerar 
att störas. 

 

Villkor 19, Villkor om ibruktagning 

Se Telenors synpunkter på kapitel 3.3, Krav på ibruktagande ovan. 

 

Upplysningar, Koordinering med andra tillståndshavare i närliggande 
tillståndsytor 

I villkor 20, Delning med andra lokala tillståndshavare i 3760–3800 MHz, 
framgår att tillståndshavarna har skyldighet att genom rimliga åtgärder 

samordna användningen. Telenor ser ett behov av att Telenor i Upplysningar, 
Koordinering med andra tillståndshavare i närliggande tillståndsytor, förtydligar 

hur denna text kompletterar villkor 20. 

 

Upplysningar, Skadlig störning 

Telenor ser här ett behov att PTS förtydligar hur denna text kompletterar övriga 
villkor i bilaga A som syftar till att undvika skadlig störning. PTS bör också 

förtydliga vad som avses med befintlig användning.  

 

 

 

Bilaga B – Tillståndsvillkor för 24,25–25,1 GHz 

 

Villkor 11, Synkronisering 

Telenor anser att PTS behöver förtydliga vad som avses med att 

tillståndshavaren vid behov ska anpassa sändarnas synkronisering till 
användning av befintliga lokala tillståndshavare. 



 

 

5 

Sensitivity: Internal 

 

Villkor 12, Synkronisering 

I villkor 12 framgår att tillståndshavarens sändning måste synkroniseras med 

tillståndshavare för befintliga och framtida geografiskt yttäckande nät för 
bredbandstjänster i frekvensområdet 25,1–27,5 GHz, om risk för skadlig 
störning kan påvisas. PTS behöver här förtydliga vad som avses med ”kan 

påvisas”. 

 

Telenor vill här framföra vikten av att samtliga lokala nät, från det att PTS 
tilldelar nationella blocktillstånd i 26 GHz-bandet, måste använda en beprövad 

synkkälla och samma ramstruktur som tillståndshavarna med kommande 
nationella blocktillstånd i 26 GHz-bandet, alternativt att ett stort skyddsband 

tillämpas mellan de nationella blocktillstånden och de lokala tillstånden. 
Skyddsbandets storlek måste säkerställa samexistens där signalen från 
tillståndshavarna med nationella blocktillstånd i flera fall kommer från ett 

makronät utomhus och lokala nätets signal är betydligt starkare, många tiotals 
dB, tack vare antenner placerade inomhus. 

 

Med enbart synkronisering för samexistens ser Telenor stor risk för att ett eller 

flera lokala nät uppvisar brister som gör dem till potentiella störkällor för 
framtida tillståndshavare av nationella blocktillstånd i 26 GHz-bandet. 

 

Villkor 13, Villkor om ibruktagning 

Se Telenors synpunkter på kapitel 3.3, Krav på ibruktagande ovan. 

 

Upplysningar, Koordinering med andra tillståndshavare i närliggande 

tillståndsytor 

I villkor 14, Delning med andra lokala tillståndshavare i frekvensområdet 24,25–
25,1 GHz, framgår att tillståndshavarna har skyldighet att genom rimliga 

åtgärder samordna användningen. Telenor ser ett behov av att Telenor i 
Upplysningar, Koordinering med andra tillståndshavare i närliggande 

tillståndsytor, förtydligar hur denna text kompletterar villkor 14. 

 

Upplysningar, Skadlig störning 

Telenor ser här ett behov att PTS förtydligar hur denna text kompletterar övriga 
villkor i bilaga B som syftar till att undvika skadlig störning. PTS bör också 

förtydliga vad som avses med befintlig användning.  

 

 

 

 

 Som ovan 
 

 
 

Stefan Wahlstedt 
Telenor Sverige AB 
 


