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Remissvar från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva 2022-10-12 

PTS förslag till föreskrifter om undantag från 
tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare 
 
Hela Sverige ska leva är en riksorganisation vars syfte är att ge allmännytta genom att verka för goda villkor i hela landet, en 
god landsbygdsutveckling och en god balans mellan stad och land. Hela Sverige ska leva företräder byarörelsen och stöttas av 
medlemsorganisationer som vill att Hela Sverige ska leva. Infrastrukturfrågor är viktiga frågor för hela Sverige om vi ska ha 
likvärdiga förutsättningar att leva, bo och verka i hela landet. 
 

Bakgrunden till PTS konsekvensutredning är ett flertal bindande EU-kommisionsbeslut, som leder till att 

föreskrifterna för undantag från tilllståndsplikt för användning av vissa radiosändare behöver förändras. En 

av förändringarna innebär en begränsning i användandet av 5 Ghz-bandet för utrustning monterad i tåg och 

fordon. Konsekvenser för ombord-wifi system för flyg och buss bedöms som små. Dock kan denna 

förändring kan ge en väsentlig kapacitetssänkning (ca 65% enligt konsekvensutredningen) på ombord-

wifisystem på tåg, om än en viss osäkerhet föreligger på vilken reell kapacitetssänkning det kommer ge. 

Vissa begräsningar uppkommer idag även på grund av begränsningar i mobilnät.  

 

Hela Sverige ska leva vill påtala vikten av goda möjligheter till uppkoppling när man reser mellan 

landsbygder, mellan städer och landsbygder och mellan städer. Det underlättar arbetsresande ur ett 

platsoberoende perspektiv och möjliggör gröna arbetsresor i högre grad. Det finns en risk att resande 

försvåras genom bristfälliga mobilnät och därtill sämre kapacitet på ombord-wifi system. 

 

Hela Sverige ska leva vill också att järnvägsföretagen och vagnbolagen ska ges tillräckliga medel för att på ett 

tidseffektivt sätt göra de förändringar de behöver göra i sina wifi-system så att de som resor inom landet 

drabbas så lite som möjligt av eventuella störningar vid ett utbyte av hård- och mjukvara för wifi.  

 

Ytterligare, om det innebär en permanent kapacitetssänkning på ombord-wifinät så vill vi påtala vikten av 

andra kompenserande åtgärder, exempelvis förbättra och säkerställa tillgången till god mobil infrastruktur. 

En förutsättning för att mobilnätet ska fungera är mobilmaster som matas med fiber eller genom till 

exempel mikrovågor. Vi har sedan många år arbetat med målet att få god uppkoppling i hela landet. 

Framförallt via Byanätsforum. Om PTS vill ha kontakt med våra fiberföreningar så kan Byanätsforum vara en 

resurs i kontakterna mellan bredbandsföreningar och operatörer.  
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