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LRF:s yttrande angående tilldelningen av 

frekvensutrymme i 3,5- och 2,3 GHz-banden 

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) tackar för möjligheten att bidra med våra 

synpunkter och delger härmed vårt yttrande gällande Post- och telestyrelsens 

konsultation i tilldelningen av frekvensutrymme i 3,5- och 2,3 GHz-banden.   

LRF har ca 140 000 medlemmar som bedriver ca 70 000 företag inom det 

gröna näringslivet1. Våra medlemmar finns utspridda i hela landet. 

Sammanfattning 

I takt med att en allt större del av primärproduktionen sker med digitala system 

- att mer data genereras på gården och att data behöver skickas tillbaka till 

lantbrukaren i form av till exempel beslutsstöd - ställs nya krav på 

infrastrukturen. Företag som kopplar upp en allt större del av verksamheten blir 

mer sårbara för bristande infrastruktur. Utan stabil och industrimässig 

uppkoppling i landsbygdsmiljö och säkra system kommer lantbrukare inte 

heller att investera i ny teknik. Infrastrukturen är en grundbult i möjligheten att 

stärka svenska lantbrukare. Därför arbetar LRF för att svenska lantbrukare ska 

ha tillgång till den senaste kommunikationsinfrastrukturen.  

Företag som använder sig av digitala affärsprocesser, exempelvis affärssystem, 

är i allmänhet mer produktiva än företag som inte använder dessa tekniker. 

Digital intensitet - insamlandet av information genom digitala lösningar - i 

företagandet spås bli en allt viktigare konkurrensfaktor i ett dataorienterat 

marknadslandskap, men också en möjliggörare för en mer hållbar och 

transparent produktion. Andelen produktionsutrustning som utför 

automatiserade arbetsmoment ökar också, vilket är en stor möjlighet att minska 

företagens kostnader och öka produktiviteten. Därför är möjligheten att 

använda sig av framtidens 5G-nät en viktig del i att stärka det svenska 

lantbrukets konkurrenskraft.  

 

                                                 
1 Företag med basen i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö 

mailto:3500MHzbandet@pts.se


 
  

REMISSYTTRANDE 2(5) 
Dnr:18–8496 
 

 

2019-03-05  

 

Utvecklingen förväntas vara den nya drivkraften bakom produktivitet, tillväxt 

och lönsamhet på gårdsnivå i decennier framöver och innebär stora möjligheter 

för enskilda lantbrukare, men också för Sverige som lantbruksland då till 

exempel höga arbetskraftskostnader och låga kapitalkostnader gör det särskilt 

gynnsamt att investera i tekniklösningar.  

 

I Sverige pågår en rad olika forskningsprojekt för att utveckla digitaliseringen 

av jordbruket. Forskningsinstitutet RISE har till exempel startat en testbädd för 

digitaliserat jordbruk på Sveriges Lantbruksuniversitet Campus Ultuna i 

Uppsala.2 Syftet med projektet är att testa självkörande jordbruksmaskiner, 

uppkopplade åkrar och avancerade dataanalyser. Testbädden ska vid ett senare 

steg använda sig av 5G och andra radiotekniker. 

 

LRF är oroade över att den kommersiella utbyggnaden av näten inte når viktiga 

delar av landsbygden och har därför engagerat sig i testbädden #fulltäckning 

www.fulltäckning.se tillsammans med ett stort antal viktiga partners och 

aktörer för att finna tekniska lösningar för inkludering och uppkoppling av 

landsbygden. Vi kan konstatera att det är ett politiskt misslyckande när viktiga 

landsdelar, befolkningsgrupper och branscher känner sig exkluderade av 

statens hantering av frekvenser och utbyggnad av nätet.  

 

Växande behov av snabbare uppkoppling inom det gröna 
näringslivet  

 

Den teknologiska utvecklingen skapar helt nya förutsättningar för den enskilda 

lantbrukaren. Under de senaste åren har digitaliseringen bidragit till att allt mer 

jord- och skogsbruksdata genereras och produktionsprocesser optimeras. 

Nedan beskrivs några av de processer som påverkar behovet av framtidens 5G-

nät.  

 

• De sensorer som fångar och sänder data från gården blir snabbt allt 

billigare, batterieffektiva, precisa och effektiva. En exponentiellt 

ökande mängd data tillgängliggörs från alla typer av kontexter.  

 

• Kommunikationsinfrastrukturen som fångar upp den ökande mängden 

data blir även den allt mer kraftfull. Förutom ökad hastighet, kapacitet 

och minskad svarstid bidrar utvecklingen inom fiber och mobilnätverk, 

som framtidens 5G, att data från sensorerna kan samlas in och skickas 

vidare på ett allt effektivare sätt.  

                                                 
2 https://www.ri.se/sv/press/ny-teknik-ska-gora-jordbruket-mer-hallbart-och-lonsamt  

http://www.fulltäckning.se/
https://www.ri.se/sv/press/ny-teknik-ska-gora-jordbruket-mer-hallbart-och-lonsamt


 
  

REMISSYTTRANDE 3(5) 
Dnr:18–8496 
 

 

2019-03-05  

 

 

• Samtidigt har på kort tid en helt ny infrastruktur växt fram för att lagra 

och hantera den ökande mängden data. Detta kallas för ”molnet” och 

innebär att olika typer av lantbruksdata från exempelvis sensorer, 

drönare, satelliter och kameror kan lagras och aggregeras över tid och 

plats så att de lättare kan analyseras. Lagringen sker i stor skala i 

gigantiska serverhallar som snabbt minskat kostnaden för att lagra och 

hantera data.  

 

• Även behandlingen av analysen blir allt mer avancerad. De algoritmer 

som genomför analysen blir snabbt allt bättre på att urskilja mönster 

och samband i datamängderna och att generera rekommendationer till 

handling för den enskilda lantbrukaren. Analysen kan ske med hjälp av 

självlärande och artificiell intelligens och möjliggör urskiljandet av 

historiska samband, förutsägelser om framtida resultat samt förslag på 

åtgärder för att nå önskade resultat.  

 

• Slutligen blir de system med gränssnitt mot den enskilda lantbrukaren 

och dennas utrustning allt mer kraftfulla. Detta innebär att de 

beslutsunderlag som levereras blir allt mer användarvänliga, förståeliga 

och precisa. Samtidigt har den teknologiska utvecklingen möjliggjort 

att insikterna från tillgängliggjorda data på ett allt mer precist 

situationsbaserat och autonomt sätt kan styra utrustning och maskiner 

på gården.  

LRF:s kommentarer inför planerad tilldelning av frekvensutrymme 
i 2,3- och 3,5 GHzbanden samt tilldelning av frekvensutrymme för 
lokala tillstånd 

 

 
 

LRF ställer sig tveksamma till att PTS inte kommer förena tillstånd med krav 

på utbyggnad eller täckning, vilket riskerar att leda till att dessa band främst 

kommer att användas för att erbjuda 5G i städer och tätorter, där marknadens 

aktörer finner det mest lönsamt. Det finns många företag på landsbygden som 

är behov av framtidens 5G-nät för att fullt ut kunna dra nytta av 

digitaliseringens möjligheter. Risken med att auktionera ut tillstånden för 2,3- 

och 3,5 GHz-banden utan krav på utbyggnad eller täckning hos marknadens 

aktörer, är att företag som befinner sig utanför tätort inte kommer att erbjudas 

samma industrimässig uppkoppling som i städer.  



 
  

REMISSYTTRANDE 4(5) 
Dnr:18–8496 
 

 

2019-03-05  

 

 

 
 

LRF är positiva till att tillståndsvillkoren ska möjliggöra delning. Det är viktigt 

frekvensutrymmen som aktörer inte använder kan tillgängliggöras för andra, i 

syfte att få bort ”vita fläckar”.  

 

 
 

LRF välkomnar att PTS utreder frågan om lokala tillstånd gällande 3,8-4,2 

samt 3,7-3,8 banden. LRF delar analysen om att det finns ett stort behov av 

utomhusanvändning för jordbruk, men skulle vilja tillägga att samma sak gäller 

skogsbruk. Det finns ett stort behov av att hitta modeller för att industrimässig 

5G-uppkoppling ska kunna erbjudas utanför tätort och kunna anpassas efter 

företagens behov på den specifika platsen. Därför välkomnar LRF att frågan 

utreds och vi för gärna en dialog med PTS under processen.  

 

Slutligen vill vi tillägga att det är positivt att PTS mål vid tilldelningen av 

frekvenser syftar till att maximera samhällsnyttan över tid. Vi vill därför 

påminna att det gröna näringslivet i Sverige har stor betydelse för samhället. 

Det svenska jord- och skogsbruket tillför Sverige stora värden i form av mat, 

energi, arbetstillfällen och miljönytta. För att vi ska kunna nå målen om en 

ökad livsmedelsproduktion och en växande bioekonomi i Sverige, behövs en 

stabil, säker och snabb uppkoppling i landsbygdsmiljö. Möjligheten att 
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använda sig av framtidens 5G-nät är en viktig del i att stärka det svenska 

lantbrukets konkurrenskraft. 
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