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Synpunkter i arbetet med ny spektrumstrategi 

Bauer Media Audio Filial vill härmed inkomma med synpunkter på PTS nya 

spektrumstrategi. 

Bauer innehar sändningstillstånd från staten för analog kommersiell radio samt digital 

kommersiell radio. (Ljudrundradio, FM PLR,  DAB+) Kopplat till dessa sändningstillstånd 

är Bauer en stor nyttjare av spektrum i Band II – 87,5 – 108 MHz samt Band III – 174 – 240 

MHz. 

För närvarande pågår en utredning hos Myndigheten för press, radio och TV (MPRT), för 

att utreda en långsiktigt hållbar kommersiell radio på uppdrag av Regeringen 

(Regeringsuppdrag Ku2021/00325). 

Bauer och samtliga övriga ljudradioaktörer har till MPRT sagt att en förutsättning för en 

långsiktigt hållbar marksänd ljudradio förutsätter en digitalisering via DAB+ i Band III. Mot 

bakgrund av detta har redan MPRT i ett första steg i enlighet med lag (2022:459) om tillfälliga 

bestämmelser för förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio förlängt 

nuvarande digitala tillstånd till juli 2026. 
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MPRT har i sitt utkast till rapport för Regeringsuppdraget konstaterat att: 

”Myndigheten anser att marknätet är viktigt eftersom ett väl utbyggt och robust marknät för radio är en 

viktig infrastruktur för ett informationssamhälle. Marksänd radio erbjuder möjlighet att sända information 

till ett obegränsat antal människor inom ett sändningsområde vilket är viktigt ur 

ett beredskapsperspektiv. Så länge som många vill höra samma sak samtidigt är rundradio det mest 

frekvenseffektiva, energisnåla och enklaste sättet att sprida innehåll på. Ett obegränsat antal personer kan 

lyssna samtidigt utan att det stör sändningarna. Det krävs inget abonnemang och det finns ingen grindvakt1 

som begränsar utsändningen. Dataströmmen registreras inte heller någonstans, vilket innebär att den som 

lyssnar kan vara anonym. Public service-radio och kommersiell radio kompletterar varandra vad gäller utbud 

och aktörerna framför att det svenska språket berikas av att det finns svensk radio.” 

Myndigheten för Samhällsskydd- och Beredskap (MSB) har också en pågående utredning 

(Ds 2022:1 Viktigt meddelande till allmänheten – en översyn av VMA-systemet.) där man 

fastställer i sin rapport att marksänd ljudradio är själva grundbulten i VMA systemet och att 

den marksända radion har en stark position för att samtidigt kunna nå många människor på 

ett effektivt och robust sätt. 

MPRT fastställer vidare i sin rapport att: 

”En utbyggnad av DAB-näten skulle, ur ett VMA-perspektiv, kunna leda till att radion blir ännu mer 

tillförlitlig i dess förmåga att nå ut till befolkningen. Om inte kommersiell radio får utvecklas finns risk att 

lyssnandet förflyttas till utländska mediejättar via internet, vilket i slutändan även kan påverka all 

marksänd radio, även public service. ” 

Bauer menar att om inte rätt förutsättningar ges för ljudradioaktörerna att digitalisera via 

DAB+ i Band III så riskerar luften att helt gå ur VMA systemet, då kommersiella aktörer 

kommer lämna marknätet för andra utländska distributionsplattformar och konvertera 

konsumenterna dit, vilket i längden minskar viljan att behålla mottagare för rundradio.  

  

1 Med grindvakt eller ”gatekeeper” avses någon som bestämmer vem som får publicera och/eller ges 

tillgång till visst innehåll. 
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Effekterna av detta blir att endast en liten del av befolkningen kommer att nås av viktiga 

meddelanden i kris. Det finns idag alternativa vägar för MSB att nå ut med VMA 

meddelanden såsom SMS utskick, men dessa vägar är fortfarande i robusthetsperspektiv 

mycket svaga då de förutsätter att mobiltelefon-näten ska fungera, vilket de inte kommer att 

göra vid längre strömavbrott eller andra kriser som till exempel terrorattentatet på 

Drottninggatan i Stockholm när näten kollapsade.  

Marksänd DAB+ radio är det mest robusta, effektiva och framtidssäkra sättet att nå större 

delen av befolkningen för att få ut viktiga meddelanden oavsett om man lyssnar på en 

kommersiell radiokanal eller public-service kanal. 

För att uppnå absolut bästa spektrumnytta och maximera det tillgängliga 

sändnings/frekvens-utrymmet i Band III skulle en större översyn behöva genomföras av 

PTS i samråd med ljudradioaktörer som nu har digitala sändningstillstånd. Genom 

omkoordinering av hela frekvensmassan i Band III skulle fyra (4) regionalt nedbrytbara 

nät/muxar enligt Bauers bedömning kunna införas. Branschen är villig att samverka med 

PTS i detta arbete för att möjliggöra största möjliga mängd regionalt nedbrytbara, utsända 

radiokanaler. 

Sammantaget är det därför av största vikt att PTS i sin nya spektrumstrategi skyddar hela 

Band III, 174-240 MHz för marksänd digital ljudradio, som primär användning, samtidigt 

som PTS inte upplåter frekvensutrymme i Band III för sekundär användning för andra 

radiotjänster så att inte skadliga störningar uppstår. 

 

Med vänlig hälsning, 

BAUER MEDIA AUDIO 

 
 Teemu S. Korhonen 

CIO/CTO 
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