
 
Till den det berör 
 
Boliden är mycket nöjda med att vi på detta sätt får möjlighet att ge synpunkter på 
frekvenstilldelningen för de kommande 5G banden. Boliden har under en följd av år deltagit i PIMM 
och senare PIMM-DMA. Projekt finansierade av Vinnova för att utröna behovet av 5G teknik i 
industriella tillämpningar. Dessa två projekt har varit mycket lyckade och har givit oss en möjlighet 
att utvärdera nya moderna nät i våra gruvor. 
 
Boliden har även deltagit på hearings på PTS där vi delat med oss av erfarenheterna av de 5G projekt 
vi har deltagit i, och vår ståndpunkt har inte på något sätt förändrats. Vi anser att det viktigaste är att 
det finns en fungerande marknad för telekomtjänster för industriella kunder. Fram till helt nyligen 
har så inte varit fallet. Det har varit praktiskt omöjligt att köpa ett privat nät för industriellt bruk. Vi 
kan nu se att marknadens aktörer har vaknat och vi upplever själva att vi har ett mycket bra 
samarbete med Telia. Med det sagt så vill vi se följande beslut från PTS för att främja en fungerande 
marknad. 
 
•                        Vi anser att lokala blocktillstånd ska frigöras för privata nät. Denna frekvenspool ska 
ligga kvar hos PTS och man ska med enkla medel kunna rekvirera frekvensutrymme helst typ en web 
shop där inköpet styrs av ytan/fastigheten. Vi vill med detta göra det möjligt för nya spelare att ta sig 
in på marknaden och öka konkurrensen och därmed även serviceutbudet. Befintliga operatörer har 
idag avsevärd kapacitet i sina befintliga nät och Sverige är ett glesbefolkat land. Detta ger vid handen 
att det inte kan vara något problem att ett eller två block inom 5G utrymmet frigörs för industrin 
eller andra privata nät. 
 
•                        Industriella kunder måste få dispens att äga radiosändare för licensierat spektrum. 
Eftersom montaget i våra anläggningar kan vara ytterst komplicerat så är det viktigt att vi kan äga 
utrustning som sedan förvaltas och drivs i samarbete med en operatör. Exempel. Boliden har idag 
3000 wifi Accesspunkter under jord i våra svenska gruvor. Antag att vi kunde byta ut dessa mot 1000 
5G basstationer. Detta kräver omfattande kabeldragning och montage i våra tunnelsystem vilket är 
ytterst kostsamt och även stör vår produktion. Vad vi vill åstadkomma är möjligheten att upphandla 
förvaltning, drift och även roaming utan att riskera att behöva byta hela infrastrukturen. Vi vill med 
andra ord få bort den inlåsningseffekt som stora mängder hårdvara i känsliga produktionssystem 
kommer att innebära. 
 
•                        Frekvenstilldelningen till industriella nät måste ske inom området 3,7 – 3,8 GHz bandet 
av den enkla anledningen att det är endast där vi kan vara säkra på att få tillgång till den HW vi 
behöver för att dra nytta av de nya givare och system som kommer att utvecklas till följd av den nya 
tekniken. Vi har sett andra aktörer betona vikten av att ligga på dessa band av kostnadsskäl för att 
HW anses bli billigare inom de mer använda banden. Vi på Boliden vill i stället lyfta fram 
tidsaspekten, nya system introduceras först i populära band och tid är viktigt ur konkurrenssynpunkt 
för svensk industri. Vi vill även betona en annan lika viktig aspekt och det är kvalitet. Om vi tvingas 
använda chipset från marginalspelare för att dra nytta av de nya frekvenserna får vi även ett 
kvalitetsproblem. Små chiptillverkare som tillverkar små volymer ger även en uppkoppling med 
sämre kvalitet.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att Boliden helst vill undvika att bli ”operatör” för våra egna 
anläggningar. Vårt drömscenario är att vi har ett flertal operatörer/partners att välja mellan som kan 
leverera de speciallösningar som industrin behöver. Av denna anledning förslår vi lokala 
blocktillstånd, dispens för ägande av sändare samt att blocktillstånden för industrin ska läggas i 
området 3.7-3,8 GHz allt  för att få en väl fungerande marknad som gynnar investering i ny teknik. 
 



Detta svar är förankrat med IT chef och andra relevanta parter inom koncernen 
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