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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 7. oktober 2014 

om endring av vedtak 2007/131/EF om å tillate harmonisert bruk av radiospektrum i 

Fellesskapet for utstyr som bruker ultrabredbåndsteknologi 

[meddelt under dokument K(2014) 7083] 

(2014/702/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospekt-

rumpolitikk i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsvedtak 2007/131/EF(2), endret ved vedtak 2009/343/EF(3), harmoniserer de tekniske vilkårene for 

radioutstyr som bruker ultrabredbåndsteknologi, i Unionen. Vedtaket sikrer at radiospektrum blir tilgjengelig i hele 

Unionen på harmoniserte vilkår, fjerner hindringene for innføring av ultrabredbåndsteknologi og skaper et virkelig felles 

marked for ultrabredbåndssystemer, noe som gir betydelige stordriftsfordeler og fordeler for forbrukerne. 

2) Den raske utviklingen på det tekniske området og i bruken av radiospektrum bør på behørig måte avspeiles i reglene for 

ultrabredbåndsteknologien, slik at det europeiske samfunn kan dra nytte av nye og nyskapende anvendelser av denne 

teknologien, samtidig som det bør sikres at dette ikke får negative følger for andre spektrumbrukere. Siste versjon av 

vedtak 2007/131/EF må derfor endres. 

3) Den 28. mai 2012 ga Kommisjonen derfor Den europeiske post- og telekonferanse (CEPT) et femte mandat om 

ultrabredbåndsteknologi, i samsvar med vedtak nr. 676/2002/EF, for å avklare tekniske parametrer med henblikk på en 

mulig ajourføring av vedtak 2007/131/EF. 

4) I CEPT-rapport 45, som ble godkjent 21. juni 2013 av Komiteen for elektronisk kommunikasjon (ECC) og framlagt 

innenfor rammen av det femte mandatet, anbefalte CEPT Kommisjonen å følge en mer effektiv framgangsmåte ved 

senere endringer av vedtak 2007/131/EF, hvor det tas hensyn til beskrivelsen av interferensreduserende teknikker med 

alle relevante detaljerte parametrer i de harmoniserte europeiske standardene som er utarbeidet av Det europeiske 

standardiseringsinstitutt for telekommunikasjon (ETSI). 

5) I CEPT-rapport 45 ble det avklart under hvilke tekniske vilkår bestemte interferensreduserende teknikker gjør det mulig 

å bruke ultrabredbåndsutstyr med høyere sendeeffekt samtidig som det gis et vern tilsvarende de eksisterende allmenne 

grenseverdiene for allmenn bruk av ultrabredbånd, bruk i motorvogner og jernbanekjøretøyer samt i utstyr til 

posisjonsbestemmelse. I tillegg til anbefalingene i denne rapporten, som bør få anvendelse i hele EU, bør definisjonene 

og de tekniske parametrene for disse interferensreduserende teknikkene, som fastsatt i de relevante standardene, også 

gjøres bindende, ettersom disse teknikkene har en interferensreduserende virkning bare når de brukes med egnede 

driftsparametrer. 

6) Ultrabredbåndsutstyr om bord i luftfartøyer bør tillates bare forutsatt at det oppfyller standarder for flysikkerhet 

gjennom hensiktsmessig luftdyktighetssertifisering og andre relevante luftfartsbestemmelser, samt standarder for 

elektronisk kommunikasjon. Luftdyktighetsbeviser som er gyldige i hele Fellesskapet, utstedes av Det europeiske 

flysikkerhetsbyrå i henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012(4).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 293 av 9.10.2014, s. 48, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2016 av  

18. mars 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssam-

funnstjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 19.10.2017, s. 24. 

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2007/131/EF av 21. februar 2007 om å tillate harmonisert bruk av radiospektrum i Fellesskapet for utstyr som bruker 

ultrabredbåndsteknologi (EUT L 55 av 23.2.2007, s. 33). 

(3) Kommisjonsvedtak 2009/343/EF av 21. april 2009 om endring av vedtak 2007/131/EF om å tillate harmonisert bruk av radiospektrum i 

Fellesskapet for utstyr som bruker ultrabredbåndsteknologi (EUT L 105 av 25.4.2009, s. 9). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012 av 3. august 2012 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighets- og miljø-

sertifisering av luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner 

(EUT L 224 av 21.8.2012, s. 1). 
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7) Materialdetektorer brukes til å påvise og beskrive objekter og materialer eller ta bilder av rør, ledninger og andre 

konstruksjoner i veggene i bolighus og forretningsbygninger. CEPT har underrettet Kommisjonen om at det kan 

innføres mindre strenge grenseverdier for bruk av materialdetektorer, ettersom måten de brukes på, kombinert med 

deres svært lave utbredelse og bruksgrad, ytterligere reduserer sannsynligheten for skadelig interferens med 

radiokommunikasjonstjenester. De endrede grenseverdiene er fastsatt i ECC-beslutning ECC/DEC/(07)01 av  

30. mars 2007, endret 26. juni 2009. 

8) I samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF(1) har Kommisjonen gitt de europeiske standardise-

ringsorganisasjonene mandat M/407 til å utarbeide harmoniserte standarder. Disse vil omfatte ultrabredbåndsutstyr som 

skal godkjennes i henhold til dette direktiv, og bruk av standardene vil innebære en formodning om samsvar med 

direktivets krav. Innenfor rammen av mandat M/407 fra Kommisjonen har ETSI utarbeidet de harmoniserte standardene 

EN 302 065-1 om felles tekniske krav til kortdistanseutstyr som bruker ultrabredbånd, EN 302 065-2 om krav til 

posisjonsbestemmelse med ultrabredbånd og EN 302 065-3 om krav til ultrabredbåndsutstyr til veigående kjøretøyer og 

jernbanekjøretøyer. 

9) Gjennom ECCs og ETSIs programerklæring undertegnet 20. oktober 2004 sikres samordning av utarbeidingen av 

harmoniserte standarder og reguleringsvilkårene for bruken av spektrum som er relevant for slike standarder. Som angitt 

i ECCs og ETSIs programerklæring er tekniske opplysninger om interferensreduserende teknikker fastsatt i ETSIs 

harmoniserte europeiske standarder og ECC-beslutning (06)04, og disse vil fortsette å være samordnet ved alle senere 

endringer. I kommisjonsbeslutningen bør det derfor bare angis egnede interferensreduserende teknikker. 

10) Vedtak 2007/131/EF bør derfor endres. 

11) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Radiospektrumkomiteen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I vedtak 2007/131/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal nr. 6, 7 og 8 lyde: 

«6. «EIRP» ekvivalent isotrop utstrålt effekt (Equivalent Isotropically Radiated Power), som er produktet av den effekt 

som sendes til antennen og antenneforsterkningen i en gitt retning i forhold til en isotrop antenne (absolutt eller isotrop 

forsterkning), 

7. «maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet», angitt som EIRP for radioutstyret målt ved en bestemt frekvens, 

gjennomsnittlig effekt per båndbreddeenhet (sentrert rundt frekvensen) som utstråles i retningen av det maksimale 

nivået under de angitte måleforholdene, 

8. «toppeffekt», angitt som EIRP, effekten i en båndbredde på 50 MHz ved frekvensen der den maksimale gjennom-

snittlige utstrålte effekten forekommer, utstrålt i retningen av det maksimale nivået under de angitte måleforholdene.» 

2) I artikkel 2 utgår nr. 9. 

3) I artikkel 2 skal nr. 11 lyde: 

«11. «samlet utstrålt spektral effekttetthet» gjennomsnittet av middelverdiene for spektral effekttetthet målt over en 

kuleflate rundt måleobjektet med en oppløsning på minst 15 grader. Detaljer om målingen er angitt i ETSI EN 302 

435,» 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF av 9. mars 1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og gjensidig godkjenning av utstyrets 

samsvar (EFT L 91 av 7.4.1999, s. 10). 
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4) I artikkel 2 skal nytt nr. 12 og 13 lyde: 

«12. «om bord i luftfartøyer» bruk av radiosamband til intern kommunikasjon i et luftfartøy, 

13. «LT1» systemer som brukes til generell posisjonsbestemmelse av personer og gjenstander, og som kan tas i bruk uten 

lisens.» 

5) Artikkel 3 skal lyde: 

«Artikkel 3 

 Medlemsstatene skal tillate bruk av radiospektrum, uten interferens og uten vern, for utstyr som bruker 

ultrabredbåndsteknologi, forutsatt at utstyret oppfyller vilkårene fastsatt i vedlegget, og at det brukes innendørs eller, 

dersom det brukes utendørs, ikke er tilkoplet et fast anlegg, en fast infrastruktur eller en fast utendørs antenne. Utstyr som 

bruker ultrabredbåndsteknologi som oppfyller vilkårene fastsatt i vedlegget, skal også være tillatt i motorvogner og 

jernbanekjøretøyer.» 

6) Vedlegget erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. februar 2015. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 7. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 Neelie KROES 

 Visepresident 

 _____   
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VEDLEGG 

1. ALLMENN BRUK AV ULTRABREDBÅND 

Tekniske krav 

Frekvensområde Maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet (EIRP) 
Maksimal toppeffekt (EIRP) 

(definert innen 50 MHz) 

f ≤ 1,6 GHz –90 dBm/MHz –50 dBm 

1,6 < f ≤ 2,7 GHz –85 dBm/MHz –45 dBm 

2,7 < f ≤ 3,1 GHz –70 dBm/MHz –36 dBm 

3,1 < f ≤ 3,4 GHz –70 dBm/MHz 

eller 

–41,3 dBm/MHz ved bruk av LDC(1) eller DAA(2) 

–36 dBm 

eller 

0 dBm 

3,4 < f ≤ 3,8 GHz –80 dBm/MHz 

eller 

–41,3 dBm/MHz ved bruk av LDC(1) eller DAA(2) 

–40 dBm 

eller 

0 dBm 

3,8 < f ≤ 4,8 GHz –70 dBm/MHz 

eller 

–41,3 dBm/MHz ved bruk av LDC(1) eller DAA(2) 

–30 dBm 

eller 

0 dBm 

4,8 < f ≤ 6 GHz –70 dBm/MHz –30 dBm 

6 < f ≤ 8,5 GHz –41,3 dBm/MHz 0 dBm 

8,5 < f ≤ 9 GHz –65 dBm/MHz 

eller 

–41,3 dBm/MHz ved bruk av DAA(2) 

–25 dBm 

eller 

0 dBm 

9 < f ≤ 10,6 GHz –65 dBm/MHz –25 dBm 

f > 10,6 GHz –85 dBm/MHz –45 dBm 

(1) I frekvensbåndet 3,1–4,8 GHz. Den interferensreduserende teknikken «Low Duty Cycle» (LDL) og grenseverdiene for denne er 

fastsatt i ETSI-standarden EN 302 065-1. 

(2) I frekvensbåndet 3,1–4,8 GHz og 8,5–9 GHz. Den interferensreduserende teknikken «Detect and Avoid» (DAA) og grenseverdiene 

for denne er fastsatt i ETSI-standarden EN 302 065-1. 

2. SYSTEMER FOR POSISJONSBESTEMMELSE TYPE 1 (LT1) 

Tekniske krav 

Frekvensområde Maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet (EIRP) 
Maksimal toppeffekt (EIRP) 

(definert innen 50 MHz) 

f ≤ 1,6 GHz –90 dBm/MHz –50 dBm 

1,6 < f ≤ 2,7 GHz –85 dBm/MHz –45 dBm 

2,7 < f ≤ 3,4 GHz –70 dBm/MHz –36 dBm 

3,4 < f ≤ 3,8 GHz –80 dBm/MHz –40 dBm 
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Tekniske krav 

Frekvensområde Maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet (EIRP) 
Maksimal toppeffekt (EIRP) 

(definert innen 50 MHz) 

3,8 < f ≤ 6,0 GHz –70 dBm/MHz –30 dBm 

6 < f ≤ 8,5 GHz –41,3 dBm/MHz 0 dBm 

8,5 < f ≤ 9 GHz –65 dBm/MHz 

eller 

–41,3 dBm/MHz ved bruk av DAA(1) 

–25 dBm 

eller 

0 dBm 

9 < f ≤ 10,6 GHz –65 dBm/MHz –25 dBm 

f > 10,6 GHz –85 dBm/MHz –45 dBm 

(1) Den interferensreduserende teknikken «Detect and Avoid» (DAA) og grenseverdiene for denne er fastsatt i ETSI-standarden EN 302 

065-2. 

3. ULTRABREDBÅNDSUTSTYR MONTERT I VEIGÅENDE KJØRETØYER OG JERNBANEKJØRETØYER 

Tekniske krav 

Frekvensområde Maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet (EIRP) 
Maksimal toppeffekt (EIRP) 

(definert innen 50 MHz) 

f ≤ 1,6 GHz –90 dBm/MHz –50 dBm 

1,6 < f ≤ 2,7 GHz –85 dBm/MHz –45 dBm 

2,7 < f ≤ 3,1 GHz –70 dBm/MHz –36 dBm 

3,1 < f ≤ 3,4 GHz –70 dBm/MHz 

eller 

–41,3 dBm/MHz ved bruk av LDC(1) + e.l.(4) 

eller 

–41,3 dBm/MHz ved bruk av TPC(3) + DAA(2) + e.l.(4) 

–36 dBm 

eller 

≤ 0 dBm 

eller 

≤ 0 dBm 

3,4 < f ≤ 3,8 GHz –80 dBm/MHz 

eller 

–41,3 dBm/MHz ved bruk av LDC(1) + e.l.(4) 

eller 

–41,3 dBm/MHz ved bruk av TPC(3) + DAA(2) + e.l.(4) 

–40 dBm 

eller 

≤ 0 dBm 

eller 

≤ 0 dBm 

3,8 < f ≤ 4,8 GHz –70 dBm/MHz 

eller 

–41,3 dBm/MHz ved bruk av LDC(1) + e.l.(4) 

eller 

–41,3 dBm/MHz ved bruk av TPC(3) + DAA(2) + e.l.(4) 

–30 dBm 

eller 

≤ 0 dBm 

eller 

≤ 0 dBm 

4,8 < f ≤ 6 GHz –70 dBm/MHz –30 dBm 

6 < f ≤ 8,5 GHz –53,3 dBm/MHz 

eller 

–41,3 dBm/MHz ved bruk av LDC(1) + e.l.(4) 

eller 

–41,3 dBm/MHz ved bruk av TPC(3) + e.l.(4) 

–13,3 dBm 

eller 

≤ 0 dBm 

eller 

≤ 0 dBm 
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Tekniske krav 

Frekvensområde Maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet (EIRP) 
Maksimal toppeffekt (EIRP) 

(definert innen 50 MHz) 

8,5 < f ≤ 9 GHz –65 dBm/MHz 

eller 

–41,3 dBm/MHz ved bruk av TPC(3) + DAA(2) + e.l.(4) 

–25 dBm 

eller 

≤ 0 dBm 

9 < f ≤ 10,6 GHz –65 dBm/MHz –25 dBm 

f > 10,6 GHz –85 dBm/MHz –45 dBm 

(1) Den interferensreduserende teknikken «Low Duty Cycle» (LDC) og grenseverdiene for denne er fastsatt i ETSI-standarden EN 302 

065-3. 

(2) Den interferensreduserende teknikken «Detect and Avoid» (DAA) og grenseverdiene for denne er fastsatt i ETSI-standarden EN 302 

065-3. 

(3) Den interferensreduserende teknikken «Transmit Power Control» (TPC) og grenseverdiene for denne er fastsatt i ETSI-standarden 

EN 302 065-3. 

(4) En ytre grenseverdi (exterior limit – e.l.) på ≤ –53,3 dBm/MHz kreves. Den ytre grenseverdien er fastsatt i ETSI-standarden EN 302 

065-3. 

4. ULTRABREDBÅND OM BORD I LUFTFARTØYER 

Verdiene for maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet (EIRP) og maksimal toppeffekt (EIRP) for kortdistanseutstyr 

som bruker ultrabredbåndsteknologi, med eller uten bruk av interferensreduserende teknikker, er angitt i tabellen 

nedenfor. 

Tekniske krav 

Frekvensområde 

Maksimal gjennomsnittlig 

spektral effekttetthet 

(EIRP) 

Maksimal toppeffekt 

(EIRP) 

(definert innen 50 MHz) 

Krav til interferensreduserende teknikker 

f ≤ 1,6 GHz –90 dBm/MHz –50 dBm  

1,6 < f ≤ 2,7 GHz –85 dBm/MHz –45 dBm  

2,7 < f ≤ 3,4 GHz –70 dBm/MHz –36 dBm  

3,4 < f ≤ 3,8 GHz –80 dBm/MHz –40 dBm  

3,8 < f ≤ 6,0 GHz –70 dBm/MHz –30 dBm  

6,0 < f ≤ 6,650 GHz –41,3 dBm/MHz 0 dBm  

6,650 < f ≤ 6,6752 GHz –62,3 dBm/MHz –21 dBm Et dempingsfilter på 21 dB bør benyttes for 

å nå et nivå på –62,3 dBm/MHz(1) 

6,6752 < f ≤ 8,5 GHz –41,3 dBm/MHz 0 dBm 7,25–7,75 GHz (FSS- og MetSat-vern 

(7,45–7,55 GHz))(1)(2) 

7,75–7,9 GHz (MetSat-vern)(1)(3) 

8,5 < f ≤ 10,6 GHz –65 dBm/MHz –25 dBm  

f > 10,6 GHz –85 dBm/MHz –45 dBm  

(1) Alternative interferensreduserende teknikker som gir tilsvarende vern, f.eks. bruk av skjermede vinduer, kan være en løsning. 

(2) 7,25–7,75 GHz (FSS-vern – tjenester fra geostasjonær satellitt) og 7,45–7,55 GHz (MetSat-vern – meteorologisk satellitt): –51,3–20 

* log10(10 [km] / x [km]) (dBm/MHz) for høyder over bakken som overstiger1 000 m, der x er luftfartøyets høyde over bakken i 

kilometer, og –71,3 dBm/MHz for høyder over bakken på 1 000 m og lavere. 

(3) 7,75–7,9 GHz (MetSat-vern – meteorologisk satellitt): –44,3–20 * log10(10 [km] / x [km]) (dBm/MHz) for høyder over bakken som 

overstiger1 000 m, der x er luftfartøyets høyde over bakken i kilometer, og –64,3 dBm/MHz for høyder over bakken på 1 000 m og 

lavere. 
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5. MATERIALDETEKTORER SOM BRUKER ULTRABREDBÅNDSTEKNOLOGI 

5.1. Materialdetektorer 

Materialdetektorer som tillates i henhold til denne beslutning, skal oppfylle følgende krav: 

— Faste anlegg (anvendelse A): 

— Senderen skal slå seg av dersom maskinen ikke er i bruk («driftssensor»). 

— Senderen skal bruke TPC med et dynamisk område på 10 dB, som beskrevet i den harmoniserte standarden EN 

302 498-2 for ODC-anvendelser (Object Discrimination and Characterisation), 

— Senderen skal være montert på et fast anlegg. 

— Mobile anlegg (anvendelse B): 

— Senderen skal være på bare dersom den betjenes manuelt med en bryter uten sperre (den kan f.eks. ha en sensor 

som registrerer brukerens hånd) og er i kontakt med eller i umiddelbar nærhet av materialet som undersøkes, og 

dersom utstrålingen rettes mot gjenstanden (f.eks. målt ved hjelp av en avstandssensor eller nødvendiggjort av 

den mekaniske konstruksjonen), 

— Senderen skal slå seg av dersom maskinen ikke er i bruk («driftssensor»). 

Stråling fra materialdetektorer som tillates i henhold til denne beslutning, skal begrenses til et minimum og i alle tilfeller 

ikke overskride grenseverdiene for EIRP-tetthet i tabellen nedenfor. For mobile anlegg (anvendelse B) må overholdelse 

av grenseverdiene i tabellen nedenfor sikres ved å bruke detektoren på en representativ konstruksjon av materialet som 

undersøkes (f.eks. en representativ vegg som definert i ETSI EN 302 435-1 eller ETSI EN 302 498-1). 

Frekvensområde 

Faste anlegg (anvendelse A) 

Mobile anlegg (anvendelse B) 

Maksimal gjennomsnittlig spektral 

effekttetthet (EIRP) 

Maksimal gjennomsnittlig 

spektral effekttetthet 

(EIRP) 

Maksimal gjennomsnittlig spektral 

effekttetthet (EIRP) i 

horisontalplanet 

(–20° til 30° elevasjon) 

Under 1,73 GHz –85 dBm/MHz –85 dBm/MHz 

1,73–2,2 GHz –65 dBm/MHz –70 dBm/MHz –70 dBm/MHz 

2,2–2,5 GHz –50 dBm/MHz –50 dBm/MHz 

2,5–2,69 GHz –65 dBm/MHz(1) –70 dBm/MHz –65 dBm/MHz(1)(2) 

2,69–2,7 GHz –55 dBm/MHz –75 dBm/MHz –70 dBm/MHz(3) 

2,7–2,9 GHz –50 dBm/MHz –70 dBm/MHz –70 dBm/MHz 

2,9–3,4 GHz –50 dBm/MHz –70 dBm/MHz –70 dBm/MHz(1) 

3,4–3,8 GHz –50 dBm/MHz –70 dBm/MHz –50 dBm/MHz(2)(3) 

3,8–4,8 GHz –50 dBm/MHz –50 dBm/MHz 

4,8–5 GHz –55 dBm/MHz –75 dBm/MHz –55 dBm/MHz(2)(3) 

5–5,25 GHz –50 dBm/MHz –50 dBm/MHz 

5,25–5,35 GHz –50 dBm/MHz –60 dBm/MHz –60 dBm/MHz 

5,35–5,6 GHz –50 dBm/MHz –50 dBm/MHz 

5,6–5,65 GHz –50 dBm/MHz –65 dBm/MHz –65 dBm/MHz 
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Frekvensområde 

Faste anlegg (anvendelse A) 

Mobile anlegg (anvendelse B) 

Maksimal gjennomsnittlig spektral 

effekttetthet (EIRP) 

Maksimal gjennomsnittlig 

spektral effekttetthet 

(EIRP) 

Maksimal gjennomsnittlig spektral 

effekttetthet (EIRP) i 

horisontalplanet 

(–20° til 30° elevasjon) 

5,65–5,725 GHz –50 dBm/MHz –60 dBm/MHz –60 dBm/MHz 

5,725–8,5 GHz –50 dBm/MHz –50 dBm/MHz 

8,5–10,6 GHz –65 dBm/MHz –65 dBm/MHz 

Over 10,6 GHz –85 dBm/MHz –85 dBm/MHz 

Toppeffekten (i dBm) målt i en båndbredde på 50 MHz skal være mindre enn en grenseverdi som er resultatet av å legge sammen en 

omregningsfaktor (25 dB) og grenseverdien for «maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet» (i dBm/MHz).  

(1)  Utstyr med en lytt før tale-mekanisme (Listen Before Talk – LBT) som beskrevet i den harmoniserte standarden EN 302 498-2, kan 

brukes i frekvensområdene 2,5–2,69 GHz og 2,9–3,4 GHz med en maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet på –50 dBm/MHz.  

(2)  For å verne radiotjenestene må mobile anlegg (anvendelse B) oppfylle følgende krav til samlet utstrålt spektral effekttetthet:  

a)  i frekvensområdene 2,5–2,69 GHz og 4,8–5 GHz må samlet utstrålt spektral effekttetthet være 10 dB lavere enn maksimal 

gjennomsnittlig spektral effekttetthet,  

b)  i frekvensområdet 3,4–3,8 GHz må samlet utstrålt spektral effekttetthet være 5 dB lavere enn maksimal gjennomsnittlig spektral 

effekttetthet.  

(3)  Begrensning av sendetiden til 10 % per sekund. 

5.2.  Utstyr til byggematerialanalyse (BMA) 

1. Utstyr til byggematerialanalyse som tillates i henhold til denne beslutning, skal oppfylle følgende krav: 

a) Senderen skal være på bare dersom den betjenes manuelt med en bryter uten sperre og er i kontakt med eller i 

umiddelbar nærhet av materialet som undersøkes, og dersom utstrålingen rettes mot gjenstanden. 

b) BMA-senderen skal slås av etter høyst 10 sekunder uten bevegelse. 

c) Samlet utstrålt spektral effekttetthet må være 5 dB lavere enn grenseverdiene for maksimal gjennomsnittlig spektral 

effekttetthet i tabellen nedenfor. 

2. Stråling fra BMA-utstyr skal begrenses til et minimum og i alle tilfeller ikke overskride grenseverdiene for maksimal 

effekt i tabellen nedenfor når BMA-utstyret plasseres på en representativ vegg som definert i ETSI-standardene EN 302 

435-1 og EN 302 498-2. 

Tekniske krav 

Frekvensområde 
Maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet 

(EIRP) 

Maksimal toppeffekt (EIRP) 

(definert innen 50 MHz) 

Under 1,73 GHz –85 dBm/MHz(1) –45 dBm 

1,73–2,2 GHz –65 dBm/MHz –25 dBm 

2,2–2,5 GHz –50 dBm/MHz –10 dBm 

2,5–2,69 GHz –65 dBm/MHz(1) –25 dBm 

2,69–2,7 GHz –55 dBm/MHz(2) –15 dBm 

2,7–3,4 GHz –70 dBm/MHz(1) –30 dBm 

3,4–4,8 GHz –50 dBm/MHz –10 dBm 
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Tekniske krav 

Frekvensområde 
Maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet 

(EIRP) 

Maksimal toppeffekt (EIRP) 

(definert innen 50 MHz) 

4,8–5 GHz –55 dBm/MHz(2) –15 dBm 

5–8,5 GHz –50 dBm/MHz –10 dBm 

Over 8,5 GHz –85 dBm/MHz –45 dBm 

(1)  Utstyr med en lytt før tale-mekanisme (Listen Before Talk – LBT) som beskrevet i den harmoniserte standarden EN 302 435-1, kan 

brukes i frekvensområdet 1,215–1,73 GHz med en maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet på –70 dBm/MHz og i 

frekvensområdene 2,5–2,69 GHz og 2,7–3,4 GHz med en maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet på –50 dBm/MHz. 

(2)  For å verne frekvensbåndene for radioastronomitjenester 2,69–2,7 GHz og 4,8–5 GHz må samlet utstrålt spektral effekttetthet være 

under –65 dBm/MHz. 

 


