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Mer spektrum. Mye mer spektrum..

• Enighet internasjonalt er essensielt
- Viktige tjenester opererer i 

frekvensbåndene som studeres – må 
hensyntas

• Tildeling nasjonalt – til riktig tid 
når markedet etterspør



Nasjonal kommunikasjonsmyndighet3



Nasjonal kommunikasjonsmyndighet4

Figur: RCRWireless
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Begrenset ressurs eller begrenset utnyttelse??
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Hvor godt blir spekteret utnyttet?

LTE450 DTT LTE800 GSM900TETRA
PMR
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• Mest mulig tekniske effektivitet
-> størst throughput (bit/s)
• Spekteret tildeles den brukeren som kan generer størst 

verdi
- Det finnes ikke alternativ bruk som vil øke verdien for en bruker 

uten at det minsker verdien for minst én annen.
• Dynamisk effektiv frekvenstildeling
- Frekvensspektret tildeles slik at det oppmuntres til investeringer 

og innovasjon i teknologi, tjenester, utstyr og prosesser.

Hvordan tildele frekvensspektret mest effektivt?
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• Fribruk
- Forskrift om generelle tillatelser til 

bruk av frekvenser 
(fribruksforskriften)

• Overdragelser og utleie

• Sekundærbruk

Delt bruk av frekvenser er ikke et nytt konsept i Norge
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Kilde: Plum Consulting

Deling av frekvensressursene

Lisensiert

Fribruk

LSA – Lisensdelt tilgang

DSA -Dynamisk delt 
tilgang

Statisk Dynamisk

Lisensiert Overdragelse eller utleie

Lokasjonsdatabase
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• Legger til rette for delt bruk av spektrum som allerede er tildelt en bruker (men ikke brukt 
kontinuerlig) 
- Frivillig, lisensiert og eksklusiv bruk
- Tillatelsene er gitt med en definert varighet
- Definerte regler for deling –> gir alle brukere en «sikkerhet» for QoS

• Testes i Frankrike, Finland, Italia og Nederland

Licensed Shared Access

Nkom

Innehaver Sekundær-
brukere (LSA)

Nkom usteder 
tillatelse til 

sekundærbrukere

Regler for deling

Sekundær-
brukere (LSA)

LSA 
controller

LSA databaseNkom

Innehaver
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• Testes ut i USA i 3,5 GHz-båndet
- 3 prioriteringsklasser

1. Eksisterende innehaver – satellittjordstasjoner og militær bruk
2. Prioriterte nye bruke – f.eks. mobilt bredbånd
3. Fribruk 

- En database håndterer beskyttelsen mellom brukerne
-Fra nivå 2 & 3 -> nivå 1
-Mellom aktørene i nivå 2
-Fra nivå 3 -> nivå 2

Dynamisk delt frekvenstilgang
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• Kognitive radioløsninger

• SDR – Software defined radio

• Bruk a blockchain-teknologi

• Policydeling

Hva skjer fremover?
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• 1. generasjon tildeling - Administrativ tildeling
- Eksklusive tillatelser – internasjonal koordinering og 

interferensbasert
- «Førstemann til mølla»
• 2. generasjons tildeling - Markedskreftene bestemmer
- Auksjon
-Åpne, objektive, transparente, ikke-diskriminerende og forholdsmessige 
prosedyre
-Spektret tildeles den som verdsetter det mest

• 3. generasjons tildeling - Spektrumsdeling

Hvor er vi nå?
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Ledige frekvenser


