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Sveriges Utbildningsradio AB (nedan UR) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad 

utredning och får härmed anföra följande.  

 

Inledning 

UR konstaterar inledningsvis att digitalradiosamordningen inte har haft i uppdrag att utreda 

om marknätet ska digitaliseras utan att presentera en plan för övergång från FM-sändningar 

till marksänd digitalradio.   

 

En nationell infrastuktur för framtidens radio är nödvändig även i det föränderliga digitala 

medielandskapet och det är av yttersta vikt att public service ges förutsättningar för att nå 

publiken med kvalitet och bredd i tillgänglighet och innehåll.  UR vill samtidigt peka på 

vikten av att genomförandeplanen tar i beaktade att olika europeiska länder har valt skilda 

vägar vad gäller digitalisering av radion. Övergången till digitalisering av marksänd radio får 

enligt UR inte ske på bekostnad av kvalitet.  

 

 

3.1.3 Finansieringen av Sveriges Radios och Utbildningsradions digitalradiosändningar 

UR vill anföra att en avgörande förutsättning för en framgångsrik digitalisering av marksänd 

radio är att UR och Sveriges Radio tillförs särskilda medel för såväl utbyggnad som 

parallellsändningar under övergångsperioden. UR är som utredningen konstaterar villigt att 

bidra till ett utvecklat utbud förutsatt att det sker resursförstärkningar även för utökad 

innehållsproduktion. UR hänvisar i denna del även till sitt budgetunderlag 2016.  En övergång 

till digital marksänd radion får enligt UR inte ske på bekostnad av övrig programproduktion 

utan en resursförstärkning behövs för innehållsproduktion.  

 

 



 

 

3.3.3 Nya sändningstillstånd för Sveriges Radio och Utbildningsradion 

UR delar utredningens bedömning att UR:s och Sveriges Radios sändningstillstånd ska 

innebära rätt att sända sådana tilläggstjänster som en digitalisering möjliggör.  UR kan med 

sitt ökade utbildningsuppdrag och genom en utbyggnad av digitalradiosändningar bidra till ett 

ökat utbud, för bland annat nationella minoriteter och elever i behov av särskilt stöd.  

 

3.5.1 Tidpunkt för släckningen  

Frågan om införandet av digitalradio har diskuterats under flera år varför det enligt UR är 

viktigt beslut fattas, Om den nu förslagna tidplanen ska hålla krävs att riksdagen fattar beslut 

under 2015. Det är angeläget att en övergång sker samtidigt och gemensamt för public service 

och den kommersiella radion.  
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