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Svar på Konsultation inför planerad tilldelning av frekvensutrymme i 2,3- och 3,5 GHz-banden samt tilldelning av 

frekvensutrymme för lokala tillstånd  

 

GSA tackar PTS för möjligheten att kommentera konsultationen gällande planerad tilldelning av frekvensutrymme i 2.3 och 3.5 GHz-banden. 

Generella yttranden  

GSA stödjer initiativet att tillgängliggöra spektrum i både 2.3 och 3.4 – 3.7 GHz-banden för nationella licenser under 2019. GSA anser att sådant spektrum är 

nödvändigt för en framgångsrik utrullning av 5G inom en nära framtid. GSA anser vidare att det är av yttersta vikt att mobiloperatörer får tillgång till i 

storleksordningen 80 till 100 MHz (eller mer) kontinuerligt ”mid-range” spektrum för 5G. 5G NR är optimerat för bredbandig användning och kommer med 

en sådan bandbredd möjliggöra för operatörer att fullt ut dra fördel av exempelvis ökade datahastigheter för optimal användarupplevelse, med hanterbar 

komplexitet och minimal effektförbrukning för terminaler. I fråga om 3700 – 3800 MHz anser GSA att detaljerade studier är av yttersta vikt för att jämföra 

för- och nackdelar med lokala licenser i 3800 – 4200 MHz i förhållande till 3700 – 3800 MHz. GSA bidrar vid behov gärna till sådana studier. Vidare vill GSA 

trycka på behovet av att göra frekvenser tillgängliga inom en snar framtid, och att det därför bör göras insatser att frigöra spektrum som för närvarande är 

allokerat till lokala och regionala licenser, i vissa fall så länge som till 2023.  

GSA framför nedan åsikter på detaljerade aspekter av den planerade frekvenstilldelningen i fråga.  

Geografisk omfattning och lokala tillstånd  

Som nämnts ovan vill GSA betona vikten av detaljerade studier av 3800 – 4200 MHz relativt 3700 – 3800 MHz för lokala tillstånd. GSA noterar att andra 

frekvensband diskuteras i ett antal länder för den sortens användning, exempelvis 3800 – 4200 MHz och mmWave-band. Analysen bör också innehålla 

kompatibilitetsstudier för att förstå i vilken utsträckning vertikaler kan samexistera med nuvarande användare av 3800 – 4200 MHz, speciellt med hänsyn 
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till att vertikaler ofta kommer bedriva sin verksamhet inomhus med extra isolering från väggar. Vidare noterar GSA att 5G-användning i exempelvis 3800 – 

4200 MHz i andra delar av världen innebär att 5G-utrustning inom en snar framtid kommer finnas tillgänglig, och att chipset redan nu stödjer 3800 – 4200 

MHz.   

GSA noterar att PTS nämner möjligheten till leasing som ett sätt att tillhandahålla spektrum för olika användare, och instämmer i att detta skulle kunna vara 

ett sätt att säkra spektrumtillgång för exempelvis Industrial IoT/Industry 4.0. 

GSA vill också kommentera yttäckande lokala tillstånd ur ett interferensperspektiv. Om PTS fattar beslutet att använda spektrum för yttäckande lokala 

tillstånd är det viktigt att notera behovet av separationsavstånd mellan lokala och regionala licenser och att lokala licenser i så fall måste prioriteras. Som 

nämnts i tidigare konssultationssvar från GSA (tilldelningsprojekt för 2.3 och 3.5 GHz-banden) är interferenshantering en av nyckelfrågorna.  

Tillståndens storlek  

GSAs åsikter om blockstorlek överensstämmer med dom förslag på 10 respektive 20 MHz som PTS lagt fram. Vidare måste den fundamentala målsättningen 

vara att mobiloperatörer ska få möjlighet att tillgå minst 80 - 100 MHz av kontinuerligt sammanhängande spektrum. GSA anser att blockstorleken inte är ett 

hinder för att uppnå detta. En viktigt aspekt är att bli av med den fragmentering som för närvarande finns i 3400 – 3800 MHz, och GSA ser ett behov av 

fortsatta ansträngningar den närmsta tiden.   

Vad gäller skydd av radarstationer nedanför 3400 MHz stödjer GSA en gemensam europeisk gräns för unwanted emissions. Med nuvarande filterteknologi är 
det dock inte möjligt att möta denna gräns1 med mindre än cirka 20 MHz guard band, varför 3400 – 3420 MHz bör specialhanteras, antingen genom att inte 
auktionera detta spektrum eller genom att det för auktionen tydliggörs för eventuella köpare att kraven kommer att begränsa möjligheten att använda dessa 
20 MHz.  
 
 
 

                                                           
1 From ECC Report 281, CEPT Report 67, corresponding Amended ECC and EC Decisions: “NOTE (1): The feasibility of implementation of wide area outdoor AAS base 
stations in the lowest 5 MHz blocks taking into account the out-of-band unwanted emission limits to protect radars will require evolution of filtering capabilities for AAS. 
However, these lowest blocks would remain usable in some circumstances”…  
From ECC Report 281 (section 7.2), CEPT Report 67 (Exec. Summary, section 5.2): 
“manufacturers have indicated that the power limit of -52 dBm/MHz would imply, under current technology, about 20 MHz frequency separation between the block edge 
and the additional baseline limit below 3400 MHz. [Administrations may choose to have a guard band below 3400 MHz. In that case the power limit may apply below the 
guard band only.][Administrations may choose to apply the additional baseline below 3390 MHz.]” 
 



Tillståndstid  

GSA stödjer den föreslagna tillståndstiden, och anser att den ger god trygghet för investeringar. GSA vill dock trycka på behovet av fortsatta ansträngningar 

för att få loss allt spektrum i 3400 – 3800 MHz inom en nära framtid.   

Tekniska villkor  

GSA stödjer förslaget från PTS att använda sig av så få tekniska villkor som möjligt samt att basera dom på det arbete som gjorts i CEPT och av EC, vilket 

kommer möjliggöra en effektiv och harmoniserad utveckling av utrustning för dessa band. GSA observerar dock dom svårigheter som uppstår i samband 

med yttäckande lokala licenser i samma eller angränsande spektrum som lokala licenser, och anser att såväl kokanals- som grannkanalsinterferens måste 

hanteras på ett sätt som inte begränsar lokala licenser. Se vidare tidigare konssultationssvar från GSA (tilldelningsprojekt för 2.3 och 3.5 GHz-banden), samt 

studier av olika interferensscenarier i ECC Report 2962. 

GSA instämmer med det förslag som PTS framför angående synkronisering, dvs att mobiloperatörer först ska ges möjlighet att koordinera, men att PTS om 

detta inte är framgångsrikt definierar vilken ramstruktur som ska användas. GSA är vidare överens med PTS att 3.4 – 3.8 GHz kommer användas för NR, och 

att därmed endast relaterade ramstrukturer är relevanta, medans såväl LTE som NR kan komma att användas i 2.3 GHz.  

Observationen att samexistens ska möjliggöras utan geografisk separation är viktigt, men GSA noterar samtidigt att det finns scenarier då synkronisering 

inte nödvändigtvis krävs för att undvika den mer stringenta block-edge-masken, exempelvis för vissa inomhussystem. Ett sådant scenario, inomhussystem 

osynkroniserat med kringliggande makrobasar, har studerats i ECC Report 2963. Det bör i licensieringsvillkoren således inkluderas möjligheter även för 

sådana lösningar utan synkronisering.  
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2 Se sektion 4.3 och ANNEX 5 i Draft ECC Report 296. 
3 Se sektion 4.4 och Annex 7 i ECC Report 296. 


