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Remissyttrande över ”Från analog till digital marksänd radio” (SOU 2014:77) 

 

Hela Sverige ska leva har fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet från 

Digitalradiosamordningen ”Från analog till digital marksänd radio” och vill framföra följande. 

Vi stödjer en fast plan för övergång från analoga till digitala radiosändningar. 

En avgörande synpunkt och förutsättning för vårt ställningstagande är att en nedsläckning av 

de marksända FM sändningarna endast sker först när man både regionalt och nationellt 

uppfyller motsvarande täckning som FM sändningarna täcker idag.  

 

Vi stödjer utredningens förslag till de fyra villkor som anges för tidpunkten för FM 

sändningarnas släckning, och anser att det är villkor som måste uppfyllas för acceptans av 

tidsplanen. 

 

Vi anser, även om andra former finns idag för att lyssna till radio-TV sändningar genom det 

mobila nätet, fiber och kabel, att detta inte ersätter ett allmänt marksänt digitalt nät för 

radiosändningar. Det mobila nätet har sina fördelar, men erbjuder inte den säkerhet som ett 

digitalt marknät kan erbjuda. Särskilt för så kallade viktiga meddelanden till allmänheten men 

också för andra meddelanden i kritiska situationer. Sverige har erfarenhet i nutid av extremt 

ovanligt kraftiga stormar där mobilnäten slagits ut. Klimatförändringar kan leda till större och 

kraftigare oväder, varför säkerhetsaspekten för radiosändningar måste ha hög prioritet. 

 

Digitala radiosändningar finns idag, men i begränsad omfattning i vissa, framför allt, 

storstadsområden; och planer har funnits tidigare men dragits tillbaka. Vi anser att den nya 

DAB+ tekniken erbjuder en möjlig och en idag bättre övergång. 

 

För den enskilde uppkommer problem och ekonomiska konsekvenser. Utredningen anger att 

upp till 10 miljoner FM-mottagare behöver skrotas i förtid som en konsekvens av 

teknikskiftet. En särskild problematik finns för bilradio. Dessa problem för enskilda ska inte 

underskattas, men kan heller inte motivera att man inte gör en övergång som trots allt är en 

engångsföreteelse. 

 



Vi anser att digitalradiosamordningen i samverkan med teknikbranschen måste bli mer 

konkret och där visa på hur olika övergångslösningar kan ske för den enskilde samt hur 

kostnaderna kan komma att bli, detta för att underlätta förståelsen och planeringen för det 

enskilda hushållet. 

 

Fördelen med digital sändning är att utbudet kan bli större då det erbjuder större 

frekvensutbud som kan användas för annan användning. Man kan med viss rätt hänvisa till 

övergången från analog TV till digital. Genomförandet gick relativt bra. Vi anser att det krävs 

en allmän och bred informationsinsats i god tid före så att den enskilde tidigt kan hitta vägar 

att anpassa sig. 

 

Hela Sverige ska leva har varit aktiv i att påverka för ett tidigt frisläppande av 700 Mhz 

bandet för mobilt bredband i stället för marksänt TV. Vi anser att det är bra med en fast 

tidsplan som är relativ snabb för en övergång från analog till digital radiosändning och kan 

därför stödja tidsplaneringen som den anges i utredningen under den förutsättning och de 

villkor som också läggs fast. 

 

Vi anser att närradion bör beaktas särskilt och där övergången bör utredas, vi anser att någon 

form av stöd för teknikväxlingen bör införas.  
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