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5G-auksjonen

• 4 vinnere (som nå har blitt 3)

• Samlet auksjonspris 3 892 612 000 kroner

• Bredbånd til Distrikts-Norge

• Nasjonale tillatelser, men med noen viktige begrensninger

• Beskyttelse av myndighetsbruk og 
satellittjordstasjoner

• Tilgangsplikt for industri og andre virksomheter
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Spektrumstillatelser til offentlig 
mobilkommunikasjon og 5G

• For å tilby konkurransedyktige tjenester, må aktørene ha 
tilgang til tilstrekkelig mengde ressurser;

• under 1 GHz,

• mellom 1 GHz og 3 GHz, og

• over 3 GHz.
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Spektrumstillatelser til mobil – under 1 GHz
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• Relativt jevn fordeling

• Fortsatt fordelt på tre aktører etter overdragelse

• Overdragelsen vil ikke forskyve balansen i fordeling av ressursene



Spektrumstillatelser til mobil – 1 GHz til 3 GHz
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• Per nå: Ice 80 MHz, Lyse 50 MHz

• Overdragelsen vil ikke forskyve balansen i fordeling av ressursene



Spektrumstillatelser til mobil – 3,6 GHz-båndet
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• Frekvenstak på 120 MHz i auksjonen for å 
legge til rette for

• minst fire aktører

• en viss mengde til det tredje nettet 
(sammen med 40 MHz-blokker)

• Åpnet for asymmetrisk fordeling av 
ressurser, innenfor taket

• Tilstrekkelig mengde til å tilby 
konkurransedyktige tjenester (80-100 MHz), 
ikke nødvendigvis lik frekvensmengde



Private 5G-nett

• Mange muligheter for private 5G-
nett, men de kan ha andre behov 
enn forbrukere (annen 
rammestruktur/ulike krav til 
opplink og nedlink)

• Som en tjeneste (As a service) -
nytt forretningsområde for 
mobiloperatørene

• Krav for å tilrettelegge for 
tilgang i 3,4-3,8 GHz for 
industriaktører og andre 
private eller offentlige 
virksomheter som har behov 
for spesialtilpasset 5G-nett og -
tjenester
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Tilgang i 3,8-4,2 GHz-båndet
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Åpnet opp for tidlig tilgang til 3,8-4,2 GHz-båndet

I første omgang testing med lavere effekt

Mulighet til å forme og utvikle de tekniske vilkårene i 
Norge og Europa

• Equinor - testing for bruk av 5G på 
plattformer/vindparker

• Herøya Industripark – Sandkasse for industri

• Mobiloperatører



Hva skjer i andre land?

Storbritannia
• Delt bruk til private nett/industri (Shared access

licences)
• To ulike typer tillatelse (lav og medium effekt)

Tyskland
• 3700-3800 MHz avsatt for industri 4.0
• Kan benyttes innenfor virksomhetens eiendom

Danmark
• TT-Network har en plikt til å leie ut frekvenser (3740-

3800 MHz) frem til medio 2025.

Sverige 
• Satt av 3760-3800 MHz (kan økes til 3720-3800 MHz i 

2023) og 24,25-25,1 GHz til private nett
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Hva skjer i EU?

EU følger etter Norge og Storbritannia, og ser på bruk av 
3,8-4,2 GHz-båndet for industri og virksomheter.

Frem til juli 2023 skal man:

• Vurdere tekniske muligheter for delt bruk i båndet, hvor 
eksisterende tjenester som satellitt og radiolinje, 3,4-3,8 
GHz-båndet og radiobaserte høydemålere i luftfartøy 
beskyttes

• Utarbeide forslag til tekniske vilkår

Endelig rapport skal være ferdig til mars 2024
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5G-industriforum

Dialog mellom industri, offentlig sektor og 
ekomsektroren

-> øke bruken av 5G-teknologi

Bred deltagelse
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