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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/1426 

av 7. oktober 2020 

om harmonisert bruk av radiospektrum i frekvensbåndet 5 875–5 935 MHz til sikkerhetsrelaterte 

anvendelser av intelligente transportsystemer (ITS) og om oppheving av vedtak 2008/671/EF 

[meddelt under nummer C(2020) 6773](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Intelligente transportsystemer (ITS) omfatter ITS for veitrafikk og ITS for bybaner. ITS for veitrafikk omfatter 

samvirkende systemer som er basert på kommunikasjon i sanntid mellom et kjøretøy (herunder personbiler, lastebiler, 

sykler, motorsykler, sporvogner, anleggsmaskiner, landbruksmaskiner samt utstyr for fotgjengere og syklister) og dets 

omgivelser (andre kjøretøyer, infrastruktur osv.). I visse tilfeller kan slikt ITS-utstyr for veitrafikk også brukes utenfor 

veinettet (eksempelvis på industrianlegg, i landbruket eller på byggeplasser). ITS for bybaner består av systemer for 

offentlig transport som styres av minst ett kontroll- og styringssystem, og som er beregnet på å drive lokal person-

transport i byer og forsteder atskilt fra generell vei- og fotgjengertrafikk. ITS gir mulighet for betydelige forbedringer i 

transportsystemenes effektivitet, trafikksikkerheten og reisekomforten. 

2) Ved kommisjonsvedtak 2008/671/EF(2) ble bruken av radiospektrum i frekvensbåndet 5 875–5 905 MHz (også kalt 

5,9 GHz-båndet) harmonisert til sikkerhetsrelaterte anvendelser av ITS. Vedtaket anerkjente at ITS spiller en sentral 

rolle i en integrert strategi for trafikksikkerhet ved at systemene tilfører informasjons- og kommunikasjonsteknologi til 

transportinfrastruktur og kjøretøyer for å unngå potensielt farlige trafikksituasjoner og redusere antallet ulykker. 

3) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU(3) ble det fastsatt en ramme for innføring av ITS innen veitransport 

og for grensesnitt mot andre transportformer. 

4) Den 14. september 2016, etter å ha vedtatt en rekke tiltak med henblikk på et europeisk gigabit-samfunn(4) (herunder 

5G-handlingsplanen(5)) understreket Kommisjonen forbindelsen mellom utviklingen og innføringen av 5G i Europa og 

viktige bruksområder, særlig smart mobilitet (oppkoplet og automatisert mobilitet).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 328 av 9.10.2020, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssam-

funnstjenester), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsvedtak 2008/671/EF av 5. august 2008 om harmonisert bruk av radiospektrum i frekvensbåndet 5 875–5 905 MHz til 

sikkerhetsrelaterte anvendelser av intelligente transportsystemer (ITS) (EUT L 220 av 15.8.2008, s. 24). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU av 7. juli 2010 om en ramme for innføring av intelligente transportsystemer innen 

veitransport og for grensesnitt mot andre transportformer (EUT L 207 av 6.8.2010, s. 1). 

(4) Connectivity for a European gigabit society, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-access 

(5) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen av  

14. september 2016, «5G for Europe: An Action Plan» (COM(2016) 588 final). 
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5) Den 30. november 2016 offentliggjorde Kommisjonen meldingen «A European strategy on cooperative ITS»(6). Når det 

gjelder spektrumbruk, foreslås det i denne strategien at de frekvensene som Det europeiske standardiseringsinstitutt for 

telekommunikasjon (ETSI) har utpekt til trådløs kommunikasjon med kort rekkevidde (ITS-G5), beholdes til sikkerhets-

relaterte ITS-tjenester, og å støtte tiltak for å beskytte 5,9 GHz-båndet mot skadelig interferens. I strategien foreslås det 

også at det i initiativer til innføring av samvirkende intelligente transportsystemer gjøres bruk av relevante interferens-

reduserende teknikker for sameksistens, i samsvar med ETSIs standarder og prosedyrer. 

6) Den 17. mai 2018 vedtok Kommisjonen den tredje mobilitetspakken(7), der strategien for trafikksikkerhet ble integrert i 

et bredere europeisk økosystem for bærekraftig mobilitet, med fokus på trygg, oppkoplet og ren mobilitet. Med denne 

pakken forventes det at førerløse kjøretøyer og avanserte oppkoplingssystemer vil gjøre kjøretøyer tryggere og enklere å 

dele, og åpne tilgangen til mobilitetstjenester for flere brukere. 

7) Innenfor denne politiske og lovgivningsmessige rammen for trafikksikkerhet på veiene, som er under stadig utvikling, 

har medlemsstatene og bransjen gjennomført ulike initiativer knyttet til bruk av 5,9 GHz-båndet for å utvikle og innføre 

trafikksikkerhetsanvendelser. Blant disse initiativene er Car-2-Car Communications Consortium(8), plattformen C-

Roads(9), opprettelsen av 5G Automotive Association (5GAA)(10) og økt aktivitet innenfor 3rd Generation Partnership 

Project (3GPP)(11) og standardiseringsorganer som ETSI. Innsatsen fra bransjen har ført til at det er utviklet to konkur-

rerende teknologier til kortdistansekommunikasjon mellom kjøretøyer og deres omgivelser, nemlig ITS-G5 og LTE-

V2X (long term evolution – vehicle-to-everything). 

8) I bybanesektoren anses det at minst 20 MHz harmonisert spektrum(12) er nødvendig for å drive kommunikasjonsbaserte 

togkontrollsystemer (CBTC) på bybaner. Slike systemer gjør det mulig å drive bybaner trygt og effektivt, særlig ved at 

de korter ned intervallene mellom tog, noe som øker kapasiteten i infrastrukturen for offentlig transport. Basert på lokale 

tillatelser bruker en rekke tunnelbanelinjer i Unionen allerede deler av frekvensbåndet 5 905–5 935 MHz eller frekven-

ser utover det. Det er derfor viktig å harmonisere spektrum til slik bruk i hele Unionen for å sikre et indre marked også 

for bybaner, og for å bidra til å nå de europeiske miljømålene. 

9) I samsvar med artikkel 4 nr. 2 i vedtak 676/2002/EF ga Kommisjonen 18 October 2017 Den europeiske post- og 

telekonferansen (CEPT) mandat til å undersøke muligheten for å utvide det sikkerhetsrelaterte ITS-båndet som er 

harmonisert på unionsnivå (5 875–5 905 MHz), med 20 MHz, slik at den øvre grensen er 5 925 MHz, og til å tillate bruk 

av dette båndet til andre transportformer enn veitransport, eksempelvis bybaner som bruker CBTC. 

10) På grunnlag av dette mandatet offentliggjorde CEPT 11. mars 2019 en rapport («CEPT Report 71 – ITS at 5,9 GHz») 

med en vurdering av de tekniske vilkårene og utvidelsen av 5,9 GHz-båndet. Blant forslagene i rapporten er å utvide 

definisjonen av ITS, å harmonisere frekvensbåndet 5 875–5 925 MHz for sikkerhetsrelaterte ITS-anvendelser og å 

harmonisere frekvensbåndet 5 925–5 935 MHz for sikkerhetsrelaterte ITS-anvendelser for bybaner, med forbehold for 

nasjonal samordning med faste tjenester og/eller studier for å fastsette vilkårene for frekvensdeling. I rapporten foreslås 

det også å prioritere ITS-anvendelser for veitrafikk under 5 915 MHz og ITS-anvendelser for bybaner over 5 915 MHz. 

I frekvensbåndet 5 915–5 925 MHz foreslås det at bruk til ITS-anvendelser for veitrafikk skal begrenses til 

kommunikasjon fra infrastruktur til kjøretøy (I2V), inntil ITS-anvendelsene for veitrafikk kan skjerme ITS-

  

(6) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen av  

30. november 2016, «A European strategy on Cooperative Intelligent Transport Systems, a milestone towards cooperative, connected and 

automated mobility» (COM(2016) 766 final). 

(7) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen av 17. mai 2018, 

«Europe on the move – Sustainable Mobility for Europe: safe, connected, and clean» (COM(2018) 293 final). 

(8) https://www.car-2-car.org/ 

(9) https://www.c-roads.eu/platform.html 

(10) http://5gaa.org/ 

(11) https://www.3gpp.org 

(12) Teknisk rapport fra ETSI 103 111 V1.1.1 (2014-10) – delen om spektrumkrav i 5,9 GHz-båndet for bybanesystemer. 
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anvendelsene for bybaner. I frekvensbåndet 5 915–5 935 MHz foreslås det at bruk til ITS-anvendelser for bybaner skal 

skje på delt grunnlag og i tråd med nasjonale forhold og etterspørselen etter ITS for bybaner. Individuelle godkjenninger 

av ITS for bybaner (5 915–5 935 MHz), veitrafikk (5 915–5 925 MHz) og faste tjenester (over 5 925 MHz) bør 

muliggjøre nasjonal samordning dersom det er relevant. 

11) Når medlemsstatene stiller frekvensbåndet 5 915–5 935 MHz til rådighet for ITS for bybaner så snart det er praktisk 

mulig etter at det er blitt utpekt i samsvar med denne beslutningen, bør de ta behørig hensyn til eksisterende bybane-

systemer som bruker båndet (eller deler av det) på andre tekniske vilkår, for å gi tilstrekkelig tid til å tilpasse 

eksisterende tog- og nettutstyr til de harmoniserte tekniske vilkårene. 

12) Resultatene av det arbeidet CEPT har utført i samarbeid med ETSI, utgjør det tekniske grunnlaget for denne beslutnin-

gen. 

13) Både ITS og radiobasert lokalnett (RLAN) støttes av Unionens politikk. CEPT definerer tekniske vilkår for RLAN ved 

frekvenser over 5 935 MHz for å sikre beskyttelse av sikkerhetsrelaterte ITS-anvendelser for bybaner under 5 935 MHz 

og sikkerhetsrelaterte ITS-anvendelser for veitrafikk under 5 925 MHz (f.eks. krav til utstrålingsgrenser utenfor båndet 

og et blokkeringsscenario). 

14) ETSI er i ferd med å definere standardiserte løsninger for kanaldeling og gjennomføring av regler for prioritering 

mellom ITS-anvendelser for veitrafikk og ITS-anvendelser for bybaner. 

15) ETSI arbeider for tiden med to tekniske rapporter om fastsettelse og evaluering av metoder for sameksistens mellom 

ITS G5 og LTE-V2X i samme kanal og i nabokanaler. Relevante standarder kan tidligst bli tilgjengelige i midten av 

2021, og kanskje ikke før midten av 2022. 

16) På bakgrunn av utviklingen innenfor ETSI kan det bli nødvendig å ta denne beslutningen opp til ny vurdering. 

17) Denne beslutningen bør bygge på og videreutvikle reglene som er fastsatt i vedtak 2008/671/EF. Av hensyn til juridisk 

klarhet bør vedtak 2008/671/EF oppheves. 

18) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Radiospektrumkomiteen nedsatt ved vedtak 

nr. 676/2002/EF. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Formålet med denne beslutningen er å harmonisere vilkårene for tilgang til og effektiv bruk av frekvensbåndet  

5 875–5 935 MHz til sikkerhetsrelaterte anvendelser av intelligente transportsystemer (ITS). 

Artikkel 2 

I denne beslutningen menes med 

1) «intelligente transportsystemer» eller «ITS» en rekke systemer og tjenester basert på informasjons- og kommunika-

sjonsteknologi, herunder behandling, styring, posisjonsbestemmelse, kommunikasjon og elektronikk, som anvendes i et 

veitransportsystem eller et bybanesystem eller begge deler, 

2) «intelligente transportsystemer for veitrafikk» eller «ITS for veitrafikk» intelligente transportsystemer brukt ved alle typer 

veibasert transport (herunder tilfeller av bruk utenfor veinettet) som muliggjør sikkerhetsrelatert kommunikasjon mellom 

kjøretøyer (V2V) og mellom infrastruktur og kjøretøyer (I2V). ITS som brukes på jernbanelinjer som ikke er atskilt fra vei- 

eller fotgjengertrafikk (eksempelvis sporveier og forstadsbaner), betraktes også som en del av ITS for veitrafikk, 

3) «intelligente transportsystemer for bybaner» eller «ITS for bybaner» intelligente transportsystemer som brukes på jern-

banelinjer for by- eller forstadstrafikk og som permanent styres av minst ett kontroll- og styringssystem, atskilt fra vei- og 

fotgjengertrafikk, 
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4) «gjennomsnittlig ekvivalent isotrop utstrålt effekt (EIRP)» eller «gjennomsnittlig EIRP» EIRP i overføringsfasen som 

tilsvarer høyeste effekt. 

Artikkel 3 

1. Senest 30. mars 2021 skal medlemsstatene utpeke frekvensbåndet 5 875–5 935 MHz til intelligente transportsystemer og 

begrense anvendelsen i frekvensområdet 5 925–5 935 MHz til ITS for bybaner. Etter denne utpekingen skal medlemsstatene så 

snart det er praktisk mulig, gjøre dette frekvensbåndet tilgjengelig uten enerett. 

Utpekingen skal være i samsvar med parametrene fastsatt i vedlegget. 

2. ITS for veitrafikk skal ha prioritet i frekvensområdet under 5 915 MHz, og ITS for bybaner skal ha prioritet over 

5 915 MHz, slik at det gis beskyttelse til den anvendelsen som har prioritet. 

3. Tilgang til frekvensområdet 5 915–5 925 MHz for ITS for veitrafikk skal være begrenset til anvendelser med 

kommunikasjon bare fra infrastruktur til kjøretøy (I2V), ved behov samordnet med ITS for bybaner. 

4. Tilgang til frekvensområdet 5 925–5 935 MHz for ITS for bybaner skal gis på delt grunnlag og i tråd med nasjonale 

forhold og etterspørselen etter ITS for bybaner, herunder samordning med faste tjenester. 

Artikkel 4 

Virkeområdet for og anvendelsen av denne beslutningen skal revideres så snart markedsutviklingen og utviklingen av 

standarder og teknologi gjør dette berettiget, og senest 30. september 2023. 

Artikkel 5 

Medlemsstatene skal innen 30. september 2022 rapportere til Kommisjonen om gjennomføringen av artikkel 3 i denne 

beslutningen. 

Artikkel 6 

Vedtak 2008/671/EF oppheves. 

Artikkel 7 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 7. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Thierry BRETON 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

Tekniske parametrer for sikkerhetsrelaterte anvendelser av intelligente transportsystemer i frekvensbåndet  

5 875–5 935 MHz 

Parameter Verdi 

Høyeste spektrale effekttetthet (gjennomsnittlig EIRP) 23 dBm/MHz 

Høyeste totale sendereffekt (gjennomsnittlig EIRP) 33 dBm med en sendereffektstyring (TPC) med en dempings-

effekt på minst 30 dB. 

Det skal benyttes teknikker for tilgang til spektrum og reduksjon av interferens med tilstrekkelig ytelse, i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU(1). Dersom relevante teknikker er beskrevet i harmoniserte standarder eller deler 

av disse som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende i samsvar med direktiv 2014/53/EU, skal 

ytelsen minst tilsvare ytelsen som disse teknikkene gir. 

Frekvensfordeling 

Frekvensfordelingen er basert på blokker på 10 MHz, som starter ved nedre båndgrense på 5 875 MHz. 

For ITS for veitrafikk: 

 

I frekvensbåndet 5 875–5 925 MHz skal ITS-anvendelser for veitrafikk bruke kanaler innenfor grensene for hver 10 MHz-

blokk. Kanalbåndbredden kan være lavere enn 10 MHz. 

For ITS for bybaner: 

 

I frekvensbåndet 5 875–5 915 MHz skal ITS-anvendelser for bybaner bruke kanaler innenfor grensene for hver 10 MHz-blokk. 

Kanalbåndbredden kan være lavere enn 10 MHz. 

I frekvensbåndet 5 915–5 935 MHz skal maksimal kanalbåndbredde være 10 MHz for ITS for bybaner. Den stiplede linjen 

viser den foretrukne harmoniserte frekvensfordelingen, men på nasjonalt plan kan det brukes en kanal sentrert på 5 925 MHz 

ved utrulling. 

 __________  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU av 16. april 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring 

på markedet av radioutstyr og om oppheving av direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 av 22.5.2014, s. 62). 


