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Begäran om uppskov av frekvenstillstånd i 26GHz-bandet 
 

MSB (CS-RL)  

Bakgrund till svar på efterfrågeanalys 
 

PTS utkom 2022-05-12 med en uppdaterad efterfrågeanalys för frekvensband 26 GHz och 
28 GHz. Dnr 22-3093 

 

Svar på efterfrågeanalys 

MSB ansöker härmed formellt om förlängning av samtliga befintliga frekvenstillstånd i 
26GHz-bandet som idag används för de radiolänkar som MSB, Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap idag nyttjar för att tillhandahålla tjänsten Rakel.  

Rakel tillhandahålls för säkra kommunikationer till organisationer inom allmän ordning 
och hälsa. MSB avser nyttja dessa radiolänkar i 26 GHz efter innevarande tillstånd periods 
upphörande. Vi ansöker om frekvenstillstånd till och med den 31 December 2025 för 
större tätorter och till och med 31 December 2024 för Stockholm och Göteborg. 

De specifika tillstånd som berörs kommer kommuniceras i separat ärende till PTS. 

MSB som myndighet har en sammanhållande roll för samtliga säkra nät som används av 
myndigheter och organisationer med uppgifter inom civilförsvaret i fred, kris och i krig. 
Den radiolänk som nyttjar detta frekvensband har en omfattande mängd utrustning i 
operativ drift för tjänsten Rakel. Det är inte praktiskt möjligt, och framförallt ej 
samhällsnyttigt att byta ut samtliga dessa enheter över hela landet till 31 December 2025. 
MSB efterfrågar därför en förlängning av tillstånd efter 1 Januari 2026. Vi önskar därför en 
dialog om var och när större tätorter och lokala tillstånd behöver utrymmas, och att MSB 
kan agera utefter behov av var sökta blocktillstånd uppstår. 

Som myndighet efterfrågar vi en kontinuerlig dialog med PTS om samtliga tillstånd över 
26 GHz-bandet utefter uppkomna behov och efterfrågan av blocktillstånd. 
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