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Yttrande över förslag från Trafikverket till
nationell plan för transportsystemet år
2018 till 2029
Post- och telestyrelsen (PTS) är förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar
inom postområdet och området för elektronisk kommunikation. PTS har
följande kommentarer över förslaget från Trafikverket till nationell plan för
transportsystemet år 2018 till 2029.
Nytt radiosystem som ersätter GSM-R

PTS ser att det är positivt att den nationella planen inkluderar arbetet med ett
nytt radiosystem som ersätter GSM-R. PTS anser att det är viktigt att
Trafikverket och andra berörda myndigheter aktivt arbetar med frågan och ser
ett fortsatt nära samarbete mellan PTS och andra berörda myndigheter som en
förutsättning för att säkerställa Sveriges intressen i det fortsatta relaterade
internationella arbetet gällande frekvensreglering och harmonisering av
frekvenser för det framtida tågradiosystemet.
Intelligenta transportsystem (ITS)

Förslaget till nationella plan för transportsystemet sträcker sig fram till 2029, en
tidsrymd inom vilken man kan förvänta sig en stor utveckling inom området för
intelligenta transportsystem (ITS). PTS ser därför att ITS bör har en viktig roll
för det långsiktiga arbetet mot ökad trafiksäkerhet (Nollvisionen) och
miljöhänsyn.

Post- och telestyrelsen
Postadress:

Besöksadress:

Box 5398

Valhallavägen 117A

Telefon: 08-678 55 00
Telefax: 08-678 55 05

102 49 Stockholm

www.pts.se

pts@pts.se

Sida

2(2)

Att ITS lyfts fram och prioriteras är viktigt eftersom det pågår ett omfattande
arbete avseende ITS internationellt, inte minst inom EU som har haft stort
fokus på detta område. Ett exempel på det arbete som pågår är frekvensbandet
5,9 GHz som inom Europa är harmoniserat för säkerhetsrelaterad ITS. De
senaste åren har mycket arbete lagts ner på att på att utveckla en teknologi för
direktkommunikation mellan bilar, samt mellan bil och väginfrastruktur. Denna
typ av kommunikation ses av många ha stor potential för att bland annat öka
trafiksäkerheten, samt även på längre sikt vara en del i utvecklingen mot
självkörande bilar. De beslut och eventuell reglering inom transportsektorn som
krävs för att funktionaliteten på sikt implementeras i en majoritet av
fordonsflottan, samt att man enas kring en gemensam teknisk standard som
möjliggör att alla fordon och infrastruktur kan förstå varandra bör dock inte
fattas inom ramen för spektrumreglering vilken bygger på principen om
teknikneutralitet. PTS ser därför att det är viktigt att Trafikverket och andra
berörda myndigheter är med och påverkar arbetet så att utvecklingen inom ITS
drivs framåt.

Yttrandet har beslutats av generaldirektören Dan Sjöblom. I ärendets slutliga
handläggning har även juristen Britt-Marie Jönson (föredragande), stf
avdelningschefen Patrik Bystedt och chefsjuristen Karolina Asp deltagit.
Vid beslutet närvarade även kommunikationschefen Annica Spångberg.
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