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Uppdaterad efterfrågeanalys för 26 GHz- och 28 GHz-banden 

Telia Company AB (Telia) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på PTS konsultation där 

syftet är att på nytt undersöka efterfrågan på frekvenser möjliga att använda för 5G och fast 

radio. 

26 GHz-bandet (24.25-27.5 GHz) 
PTS förslag är att användningen av radiolänk i 26 GHz-bandet ska upphöra vid utgången av 
2024 i Stockholm, Göteborg och Malmö, respektive vid utgången av 2025 i övriga landet. 
Avsikten är att öppna 850 MHz möjliga för 5G i frekvensutrymmet 24,25– 25,1 GHz för 
tillståndsgivning i form av lokala tillstånd. PTS inriktning är vidare att öppna upp till 2400 MHz 
möjliga för 5G i frekvensutrymmet 25,1– 27,5 GHz för tillståndsgivning i form av blocktillstånd 
som är geografiskt avgränsade till landets större tätorter och lokala yttäckande tillstånd 
utanför landets större tätorter.  
 
Telia ställer sig positiv till användning av 26 GHz-bandet för 5G-tjänster enligt den av PTS 
föreslagna tidplanen.  
 
28 GHz-bandet (27.5-29.5 GHz) 
PTS föreslår att användningen av radiolänk i 28 GHz-bandet ska upphöra vid utgången av 
2029. PTS inriktning är att tillstånd för radiolänk i 28 GHz-bandet, efter den 31 december 
2024, ska utfärdas i form av enskilda tillstånd med en längsta giltighetstid till och med den 31 
december 2029 oberoende av när tillstånd utfärdas.  
 
28 GHz-bandet är ett viktigt radiolänk-band för Telia även bortom 2029. Att flytta dessa länkar 

skulle bli kostsamt. 

Telia har i tidigare svar ifrågasatt de kompatibilitetsproblem som ligger till grund för en 

avveckling och förordat ytterligare studier.  Om 26 GHz tas i bruk för 5G kan även praktisk 

erfarenhet av samexistensen tas med i bedömningen innan ett eventuellt beslut om 

avveckling/koordinering tas. Fortsatt användning av radiolänk kan då också ställas mot andra 

användningar som utvidgat utrymme för 5G. 

 
Med vänlig hälsning 
 
Elin Ersson 
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