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Hei
I brev fra NKOM til Forsvaret ved NARFA NO datert 1.7.2016 stiller NKOM noen konkrete spørsmål i
sammenheng med fremtidig tildeling av 700 Mhz-båndet.
Forsvaret har tidligere fremsendt innspill i samarbeid med DNK og har i denne forsendelsen kun besvart
utdypende på spørsmål ift det.
Spørsmål Nkom ønsker besvart er relatert til ulike alternativer ift nettløsninger.
Beredskapsaktørenes og Forsvarets behov for mobile bredbåndstjenester kan imøtekommes på ulike
måter. Fra de nevnte behovsanalysene fremgår hovedsakelig tre alternative nettløsninger, som hver vil
kunne utløse ulike behov for ressurser i 700 MHz-båndet:
 Alternativ 1 er å bygge et eget dedikert nett for beredskapsaktørene. Dette forutsetter tildeling av
dedikerte frekvenser i 700 MHz-båndet.
 Alternativ 2 er en hybridløsning som innebærer eget dedikert kjernenett med mulighet for nasjonal
gjesting i de kommersielle nettene. Med dedikerte frekvenser i 700 MHz båndet kan egen dekning
bygges ut i tillegg, f.eks. i områder hvor de kommersielle mobilnettene ikke har dekning.
 Alternativ 3 innebærer en løsning der tjenestene utelukkende kjøpes i de kommersielle
mobilnettene, alternativt med eget kjernenett og nasjonal gjesting. Her tildeles ikke dedikerte
frekvenser til beredskapsformål i 700 MHz-båndet. Dersom beredskapsaktørene har behov for
dekning i områder som de kommersielle aktørene ikke finner lønnsomme, kan en eventuell løsning
være at områdene bygges ut av de kommersielle aktørene mot at kostnadene dekkes av
myndighetene.
Nkom har stilt 11 spørsmål i denne sammenheng. Vi har ut i fra Forsvaret sin tolkning av spørsmålene
besvart disse. Svarene finnes i under det enkelte spørsmål .
Spørsmålene med svar:
1. Har dere kommentarer til de skisserte alternativene over, og finnes det eventuelt andre alternative
løsninger?
Den optimale løsningen for Forsvaret er at det dedikeres egne frekvenser i 700MHz området.
Samtidig har Forsvaret full forståelse for at frekvensressursene bør utnyttes til det beste for hele
samfunnet. Et alternativ er at myndighetene auksjonerer bort en (eks 2*10MHz) eller alle
frekvensblokker i 700MHz båndet (2*30MHz totalt) til kommersielle aktører med en klausul om
at « frekvensblokka kan benyttes av kommersielle brukere, men beredskapsaktører (nødetater
og forsvar) vil ha prioritet på data.
Hele 700MHz båndet bør også tillate «sekundærbruk», dvs en sekundærbruker kan benytte
700MHz båndet så sant han ikke forstyrrer «primæreier» av frekvensblokka. Forsvaret operer

ofte utenfordekningav kommersiellenett og vi serat kognitiveradioteknologieri fremtidenkan
gjøredet mulig ågjenbrukefrekvensen.
2. Hvilken,om noen,betydninghar beslutningeneom tildeling av dupleksbåndeti 700MHz-båndeti
vårenabolandfor beredskapsaktørenes
behov(f.eks.at det
ikkesettesav frekvensressursertil
PPDRi dupleksbåndeti Sverige)?
Sverigeer ikkeNATOmedlemi dag.Dersomsvenskeberedskapsaktører
byggernett somikke
baserersegpå harmonisertefrekvenservil Forsvareteventueltbenyttesegav sivilenett i Sverige
om det ville bli aktuelt i fremtiden.
Forsvaretvil sannsynligvisikketa i bruk terminalersomikkebenytterharmonisertspektrum(det
blir for dyrt).
3. I hvilkengradvil kommersieltutstyr kunnebenyttesi andrefrekvensområderi 700MHzbåndetenn
i det harmonisertedupleksbåndet?
Usikkert.Mulig at 2*3 MHz(733-736/ 788-791MHz)vil fungere.2*5 MHzi vil trolig krevespesial
chip(ECCrapport 218,opsjonB)
4.

Alternativ1 og 2 forutsetter beggededikertefrekvenseri 700MHz-båndet.I DNKs/Forsvarets
behovsanalyserangeresulike opsjonerfor tildeling av frekvensressurser
(A-F)på bakgrunnav en
rekkekriterier (kapasitet,fare for interferens,harmoniseringmed andrelandosv.).Erdet forskjell
på hvordanmanvektleggerdissekriterieneunderalternativ1 og 2?(Vil f.eks.alternativ2medføre
mindreutfordringer med tilstrekkeligkapasitetog interferensennalternativ1?)Vil det ha
betydningfor rangeringenav opsjonA-Fom mangårfor alternativ1 eller 2?
Alternativ1 er ikkerealistiskfor Forsvaret. Forsvaretønskeråsuppleremeddekning(prio 1) og
kapasitet(prio 2) der de kommersielle(og evt statligenett) ikkestrekkertil.

5. DagensNødnettbenytter kommersielletransportnettjenesterfra TelenorogBroadnet,og er
såledesalleredetil delsavhengigav kommersiellinfrastruktur.Forutsetteralternativ1 en endringav
dette (dvs.at det ogsåskalbyggesut dedikerttransportnettinfrastruktur)?
Alternativ1 er ikkeaktuelt for Forsvaret.Forsvarethar forøvrigsitt egetlandsdekkende
transportnett
6.

Hvilkengradav gjenbrukav basestasjoneneiNødnettet serderefor dereat det vil
være
underhenholdsvisalternativ1 og 2?Anslåogsåantallnye basestasjonerdet vil værebehovfor, og
hvordandissevil fordele segpå lokasjonerhvor kommersielleaktøreralleredeer innplassert
(samlokalisering)og nyelokasjoner(greenfield)?
Forsvaretserutelukkendefor segmobilebasestasjoner(Alternativ2) somkansuppleremed
dekningog kapasitetderkommersielle(og evt statlige)mobilnettikkestrekkertil. Antallet
basestasjonervil væreavhengig av flere parametere,blant annethvilkengeografiskdekningde
kommersiellemobilnettenevil få
r.

7. Hvorlangtid vil en utbyggingkunneta underhenholdsvisalternativ1 og 2?Når anserdereat en
utbyggingkanstarte og hvor langvarighetmenerderedet er
hensiktsmessigat en slik
frekvenstillatelsebør ha?
Fraen beslutningtas tar det erfarin svis3-5 år. Forsvarethar flere ros ekt å an der
teknolo ival endaikkeer tatt.

8.

Dersomdet skullebli satt av dedikertefrekvensressurser
underalternativ1 eller 2:
Hvordanserderefor dereat samarbeidetmellomDNKog Forsvaretvil værenår det gjelder
utnyttelseav frekvensressursene
?
Forsvaret(NARFA)har i dagetablertemekanismermellomForsvaretog øvrigebrukerefor
utnyttelseav frekvensressurser
i tid og rom. Påsikt vil kognitiveradioteknologierogsåforenkle
dette. Det vil si at frekvensressurser
kanutnyttesbedrei tid og rom somen «sekundærbruker»
av
frekvensene.

9.

Hvavil værede primærekostnadselementeneog kostnadsdrivernefor de tre ulike
alternativene,og hvavil kostnadeneanslagsvisvære?(I denneomgangenber vi kun om grove
estimater.)
Det er utbyggingog drift av et landsdekkenderadionett somer denstorekostnadsdrivereni ett
mobilnett.Forsvaretskalikkebyggeet landsdekkenderadionett. Etableringenav et mobilt
kjernenett(EPC)+noen mobilebasestasjonerer det gjort kostnadsoversl
ag for. Forsvareter også
i ferd medå henteinn priserpå samtrafikkavtaler/nasjonalroaming.

10. Hvilkerisikomomentervil deretrekkefram somviktigstvedrealiseringav de ulike
alternativene?
LTPleggeropptil at Forsvaretskalstøtte kritiskesamfunnsfunksjoner
og samhandlingmellom
Forsvaretog nødetateneinnenforrammeneav totalforsvaret.Med tankepå de oppgavene
Forsvaretskalløseer det noenrisikomomentervi vil nevne:
Forsvaretfår ikke(ellerhar ikkeråd til) prioriteringsmekanismersomsikrertilgjengelighetog
kapasiteti kommersiellenett når situasjonentilsier det (alternativ2og 3)
Forsvaretfår ikkefrekvensressurser
i harmonisertefrekvenserhverkensomprimæreiereller
sekundærbrukerivåreoperasjonsområderder kommersiellenett ikkehar dekning.Det å
basereoperasjonerutelukkendesom«sekundærbruker»
av frekvensressursene
innebærer
ogsåen vissrisiko.Vil denkognitiveradioteknologienbli godnoktil at vi kanbasereosspå et
slikt konseptfor treningog øvingi fredstid?
11. Fori størstmuliggradå tilfredsstillebehovenetil beredskapsaktørene
vedalternativ2og 3, hvilke
nærmerekravmå stillestil de kommersiellenettene
(funksjonalitet,robusthet,dekning,prioritet,
integritet, konfidensialitetosv.)?Hvilkekravansessomviktigst?Vi ønskerat dette beskrivesi mer detalj
enni behovsanalysen.
I Prioritert rekkefølge:

1. Prioritet i kommersielle nett blir viktig for Forsvaret. Får vi til gode mekanismer på
prioritering (også på data), er det enklere å se for seg en god modell der
frekvensressursene kommer hele samfunnet til gode, samtidig som Forsvarets behov blir
dekket.
2. God dekning fra kommersielle nett gir Forsvaret mange operative fordeler (kapasitet,
mobilitet etc). Etablering av egen kommunikasjon kan ta tid i en krisesituasjon.
3. Robusthet. Mere og mere samfunnskritisk kommunikasjon går gjennom de kommersielle
mobilnettene. Fokus på robusthet i transportnett, redundansmekanismer, nødstrøm og
backupbatteri og fysisk sikring er viktig. Forsvaret er kjent med at det i Storbritannia er
valgt ut et kommersielt radionett (tilhørende operatøren Everything Everywhere) som er
pålagt en rekke krav til både tilgjengelighet og funksjonalitet. Dette vil selvsagt koste
mye for staten og det er jo heller ikke sikkert at det er kommersielt interessant for
operatører i Norge å være underlagt et slikt regime. Forsvaret kan velge å inngå nasjonal
gjesting med flere operatører i Norge for å få bedre tilgjengelighet når vi kan benytte 2-3
mobilnett.
4. Funksjonalitet. Såkalt Mission Critical Applications (MCA) spesifiseres i regi av 3GPP (rel
12,13,14). Dette er tjenester som Push-to-Talk, Device2Device, LTE
gruppekommunikasjon etc. Dette er funksjonalitet som etter all sannsynlighet er
interessant for Forsvaret og som eventuelt vil støttes i Forsvarets kjernenett (EPC),
basestasjoner(eNodeB) og terminaler (UE). Uten å gå inn på en modell slik det er gjort i
Storbritannia (der en operatør er pålagt å støtte MCA og staten har betalt mye penger
for dette) er det vanskelig å se hvordan dette kan stilles som krav at kommersielle
radionett (RAN) skal støtte dette i en 700MHz auksjon. Forsvaret mener i stedet at det
kan stilles krav om å tillby prioriteringsmekanismer til samfunnskritisk kommunikasjon
(uten ekstra kostnad – kun betale for trafikk) for operatører som tildeles
frekvensspektrum i 700MHz båndet.
5. Integritet og konfidensialitet. For gradert trafikk vil Forsvaret selv ende-til-ende kryptere
trafikken slik at vi ivaretar både integritet og konfidensialitet av data.
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