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Ang. Uppdaterad efterfrågeanalys för delar av 700 MHz-bandet, 1,5 GHz-bandet samt 26 GHz- och 

28 GHz-banden, era dnr 22-3093-3095 

Post- och telestyrelsen (PTS) konsulterar marknaden i syfte att undersöka efterfrågan på fyra frekvens-

band, nämligen 738-758 MHz (fortsättningsvis 700 MHz SDL), 1427-1517 MHz (fortsättningsvis 1500 

MHz SDL) samt 24,25–27,5 GHz (fortsättningsvis 26 GHz) och 27,5-29,5 GHz (fortsättningsvis 28 GHz). 

Syftet är att få underlag för fortsatt arbete med utveckling av banden.  

Hi3G Access AB (Tre) får lämna följande besked avseende bolagets efterfrågan på nedan rubricerade 

frekvensband. Tre lämnar ingen information avseende 700 MHz SDL.  

Vänligen notera Tres sekretessbegäran sist i denna skrivelse.  

1 1500 MHz SDL 

Bandet är, med sin låga frekvens som endast avser nedlänk (SDL), ett viktigt kapacitetsband för att 

avlasta låga frekvensband. Ekosystem för hårdvara och basstationer finns till viss del redan idag, men 

är under tillväxt. Tillgång till bandet kommer att behövas innan 2025 och då i första hand som 

nationella blocktillstånd om 20-40 MHz per operatör.  

2 26 GHz och 28 GHz 

Frekvensbanden på millimetervåglängd kommer framgent vara viktiga och kritiska band för att 

hantera kapacitet eller trafikefterfrågan på arenor och inom hotspot-områden. Utöver dessa 

områden kommer bandet vara viktigt för FWA (Fixed Wireless Access) och ur ett IoT-perspektiv direkt 

avgörande för att kunna erbjuda URLLC-tjänster (Ultra Reliable Low Latency Communications). Behov 

av spektrum finns i alla större städer i Sverige och på dedikerade platser därutöver. Behovet bedöms 

till 800 MHz per operatör. 



 
 
 

2/2 
 

Vad gäller användning och prioritering på dessa band för fast radio (radiolänk) och mobil radio, har 

Tre på övergripande nivå inga synpunkter på PTS nuvarande inriktningsbeslut. Tre räknar med att be 

om förlängning av enskilda tillstånd på ett mindre antal sändare för radiolänk på 28 GHz-bandet efter 

2024. Tre kan inte i dagsläget ange antal eller geografi, utan avser att återkomma med ansökningar 

efter sommaren 2024. Tre har dock ett önskemål om att PTS förtydligar vilka geografiska områden, 

inklusive skyddsavstånd, som avses med beskrivningarna ”Stockholm, Göteborg och Malmö” 

respektive ”större tätorter”, för ökad förutsägbarhet för befintliga och nya tillståndshavare avseende 

användningen av dels 5G, dels radiolänk i 26 GHz- och 28 GHz-banden. Tre ser här en risk för 

intressekonflikter främst under år 2025, då bl.a. det med Telenor samägda nätbolaget 3GIS ännu är 

under avveckling och troligen kommer att ha intresse av radiolänk i drift på 26 GHz-bandet fortsatt 

under delar av 2025. 

 

Undertecknad står givetvis till tjänst för det fall PTS har frågor eller önskar diskutera ovanstående 

skrivelse vidare. 
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