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1 22–3095 för delar av 700 MHz-bandet 

I dagsläget använder sig SSC inte av 700 MHz bandet 

 

2 22–3094 för 1,5 GHz-bandet 

I dagsläget använder sig SSC inte av 1,5 GHz bandet 

 

3 22–3093 för 26 GHz- och 28 GHz-banden. 

 

3.1 26 GHz 

SSC:s syn på situationen för satellittjänster generellt  

De tjänster som SSC tillhandahåller är inom områden SPACE 

OPERATION, EARTH EXPLORATION-SATELLITE och SPACE 

RESEARCH enligt terminologi som används inom Radio Regulations. 

Den tjänsten som kräver mest bandbredd är EARTH EXPLORATION-

SATELLITE (space-to-Earth), där de vanligaste tilldelade 

frekvensbanden för datamottagning är, 2 200 – 2 290 MHz, 8 025 – 8 

400 MHz och 25.5 – 27.0 GHz, som överlappas av 

frekvenstilldelningen för 5G. 

 

Fram till och med 2015 så användes i praktiken frekvensbandet 8 025 – 

8 400 MHz uteslutande för EARTH EXPLORATION-SATELLITE 

tjänster. Sedan dess så har dels krav på högre datahastigheter och den 

ökande mängden av stora satellitkonstellationer såsom Planet medfört 

att satellitoperatörer flyttat sitt intresse till frekvensbandet 25.5 – 27.0 

GHz för planerade satellitsystem.  
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SSC har idag 4 antennsystem installerade för mottagning i bandet 25.5–

27.0 GHz. 

SARAH, ett svenskt-tyskt samarbete, bildhantering med fokus på 

säkerhetsövervakning, ALOS-3 och ALOS-4 

och flera uppdrag som är under förhandling och kan medföra ytterligare 

etableringar. 

 

I dagsläget använder SSC delar av 26 GHz bandet för data nedlänk av 

Jordobservationssatellit (Earth Observation). Satellitsystem som är 

kontrakterade idag för datamottagning kommer att använda 600 MHz, 

450 MHz i delar av bandet 25.5 – 27.0 GHz. Från 2025 så kommer 

satellitsystem i drift som använder hela bandbredden om 1 500 MHz.  

För att kunna överföra så stor mängd data som möjligt så kommer båda 

polarisationerna, RHC och LHC, att användas vilket gör att en total 

bandbredd av 3 000 MHz används, 1 500 MHz per polarisation.    

 

SSC ser ett behov av större bandbredder utifrån önskemål om ökade 

datahastigheter, upp till 1,2 Gb/s. SSC har kontakt med satelliter under 

11 av de 14 varv runt polerna per dygn och satelliterna har börjat 

interferera med varandra i de lägre frekvensbanden, pga. att de är så tätt 

planerade frekvensmässigt och alla ska ha kontakt med samma 

gynnsamma position på jorden. SSC ser ett ökat behov i 26 GHz och de 

ser behov av att täcka 0–360 grader i horisontalplanet och 0–180 grader 

i vertikalplanet. 

 

SSC har också uppdrag mot radarsatelliter, vilka kräver kort 

fördröjning. Dessa används för att bland annat ta bilder över områden 

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/sarah-p.htm
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drabbade av naturkatastrofer för att utifrån dessa bilder snabbt kunna 

fatta beslut om insatser.  

Bildregistrerande satelliter använder ofta solsynkrona banor, vilket 

innebär att satelliten passerar över en viss breddgrad (till exempel 

ekvatorn) vid samma soltid för varje varv, nästan polär bana. 

Förutom att ta emot data så mäter SSC också riktning, avstånd och fart 

på satelliten. 

 

 

3.1.1 Bandet, bandbredder och GSO/NGSO 

För närvarande används 2 ∙ 300 MHz, respektive 300 MHz + 850 MHz 

för de satelliter som är i bana. Satellitsystem som är kontrakterade idag 

för datamottagning kommer att använda 600 MHz, 450 MHz i delar av 

bandet 25.5 – 27.0 GHz. Från 2025 så kommer satellitsystem i drift 

som använder hela bandbredden om 1 500 MHz. För att kunna överföra 

så stor mängd data som möjligt så kommer båda polarisationerna, RHC 

och LHC, att användas vilket gör att en total bandbredd av 3 000 MHz 

används, 1 500 MHz per polarisation.    

  

För närvarande så är det NGSO, och de uppdrag vi känner till idag är 

också NGSO. GSO kan också bli aktuellt beroende på efterfrågan av 

SSC tjänster.  

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Transportation/Types_of_orbits
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ESA har sedan 1980 talet en etablerad jordstation vid Salmijärvi 

och flera framtida antennplaceringar utanför Esrange och Salmijärvi 

basområden harr identifierats av SSC/ESA. Anledning till detta är att 

de identifierat risker med interferens mellan olika tjänster om 

antennetableringar görs inom nuvarande områden (detta främst pga. att 

dessa jordstationer planeras för att sända i 8 GHz-bandet med risk för 

att störa jordstationer som tar emot från satellit i 8 GHz-bandet), och att 

SSC/ESA ser att antalet etableringar ökar så de ryms inte inom 

nuvarande område.  
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3.1.2 Utvecklingen av publicerade icke geostationära 

satellitsystem inom frekvensbandet 25.5 – 27.0 GHz  

SSC har idag några kontrakterade uppdrag inom frekvensbandet 25.5 – 

27.0 GHz och med kombinationen av antenner med hög förstärkning 

och låga brusnivåer är verksamheten känslig för interferenser från en 

kommande 5G etablering inom bandet 24.25 – 27.5 GHz.  

 

År  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  7 2 6 7 11 11     

 

Tabell 1. Satellitsystem i bandet 25.5 – 27.0 GHz publicerade av ITU. 

Studerar man sedan också vilka länder som publicerat satellitsystemen 

så är det övervägande Europa med europeiska organisationer, 

Nordamerika och Asien, områden där SSC har etablerade 

affärsrelationer och antalet uppdrag väntas öka. Dessa satellitsystem 

omfattar enstaka satelliter, konstellationer med 50 – 100 och även 

enstaka system med fler än 1 000 satelliter. Majoriteten av 

satellitsystemen avser att kommunicera med jordstationer, övriga med 

reläsatelliter. 

 

En ny sökning som gjordes på ITU SRS databas den 29:e april 2022 på 

publicerade satellitnätverk inom frekvensbandet 25.5 - 27.0 GHz  

visar en fördubbling av publiceringar på 3 år, se länk härnedan eller 

Bilaga1. 

 

https://tellus.ssc.internal/team/SaMS/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?so

urcedoc={DA96F907-F7FD-4502-997D-



  Page 7(9) 

 

 

 

9A7A698FA2BE}&file=ITU%20published%20networks%2025.5-

27.0%20GHz.xlsx&action=default 

 

Exkluderingszon, koordineringszon eller avtal med PTS bestäms i ett 

senare skede av etableringen av 5G. 

 

Med tanke på kriget i Ukraina, kan en internationell osäkerhet leda till 

ökat intresse för säkerhetsövervakning inom EU, som kan medföra 

etablering av fler jordstationer.  

 

 

3.2 28 GHz bandet 

I dagsläget förhandlar man ett stort satellit-baserat bredbandsuppdrag 

för upplänk i 28 GHz bandet (27,5 – 30 GHz) som innefattar totalt 27 

antenner av 3,7 m i diameter. 

En intern RF analys på ESRANGE fortgår samt kontakt med 

PTS/licens och jordstationsenhet har inletts för preliminärt yttrande 

rörande bandets förenlighet med europeisk harmonisering, svensk 

frekvensplan, undantag för tillståndsplikt i 29,5–30,0 GHz delbandet 

samt koordinering med grannländer.  

 

De flesta operatörer använder bandet för globalt eller regionalt 

bredband och Internet. Den första förfrågan kom redan år 2018. 
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PTS valde år 2009 att tilldela delar av 28 GHz-bandet, närmare bestämt 

frekvensutrymmet 27 940,5–28 444,5/28 948,5–29 452,5 MHz i form 

av 18 blocktillstånd à 28 MHz i respektive duplexhalva. Net4Mobility 

HB (N4M) innehar tillstånd nummer 1–8, Hi3G Access AB (Hi3G) 

tillstånd nummer 9–12 och Telia tillstånd nummer 13–18. Samtliga 

tillstånd går ut 2024-12-31. 

Delar av upplänksbandet har PTS tilldelat tre operatörer, nämligen  

27 940.5 till 28 444.5 MHz och 28 948.5 till 29 452.5 MHz.  

 

Bandet är via ECC-beslut (05)019 harmoniserat för fast radio 

(radiolänk) och sändande jordstationer (jord till rymd). Bandet ingår 

inte i CEPT:s ”roadmap” för 5G10. I stället noteras att Europa har 

harmoniserat bandet 27,5–29,5 GHz för bredbandig satellitanvändning 

och stödjer global användning av ESIM (Earth Stations In Motion) i 

detta band 27,5–30,0 GHz. 

I Bilaga2 från den 30:e maj 2022 ser man ett stort antal ITU 

publiceringar inom bandet där det under ntc_type står G för geo- och N 

för icke-geostationära satelliter. 

 

Satellitlösningar kommer även att vara avgörande för att nå regeringens 

bredbandsmål. Den bedömningen gör Post- och telestyrelsen (PTS) i en 

ny rapport, se PTS rapport: Satellit viktig pusselbit för bredbandsmål, 

2022-03-31  

(https://pts.se/sv/nyheter/internet/2022/satellit-viktig-pusselbit-for-

bredbandsmal/) 

https://pts.se/sv/nyheter/internet/2022/satellit-viktig-pusselbit-for-bredbandsmal/
https://pts.se/sv/nyheter/internet/2022/satellit-viktig-pusselbit-for-bredbandsmal/
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Med tanke på kriget i Ukraina, kan en internationell osäkerhet leda till 

ökat intresse för säkerhetsövervakning inom EU, som kan medföra 

etablering av fler jordstationer. 

 

 


