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Ang: Konsultation förstudie 700 MHz-bandet 

 

Post- och telestyrelsen gick den 16:e september ut och efterfrågade konsultation till förstudien av 

700 MHz-bandet. Som den ledande leverantören av hörselutrustning som nyttjar 700 MHz-bandet 

lämnar vi här våra synpunkter på den framtida användningen av bandet. 

 

Vilka behov ser ni som frekvensutrymme i 700 MHz-bandet skulle kunna tillgodose? 

Hundratals (tusentals?) elever i svenska skolor använder i dagsläget trådlösa hörselhjälpmedel för att 

klara av sin skolgång. 700 MHz-bandet möjliggör användning av flermikrofonssystem som låter elever 

med hörselnedsättning lyssna och delta aktivt i skolundervisningen under samma förutsättningar 

som sina normalhörande kamrater. 

 

Vad ser ni som möjliga användningar av frekvenser i 700 MHz-bandet? 

Ljudöverföring och fjärrstyrning. 

 

För vilka användningar/tjänster/områden tror ni att 700 MHz-bandet skulle kunna nyttjas i er 

verksamhet? 

Flermikrofonssystem för elever med hörselnedsättning.  

 

Vilka alternativ ser ni till att använda frekvensutrymme i 700 MHz-bandet utifrån er verksamhets 

perspektiv? 

Branschen går allt mer åt system som opererar på 2.4GHz bandet, dock sträcker sig förväntad 

livsländ på befintliga 700 MHz-system långt längre än till 2017. Att uppgradera befintliga 

installationer till 2,4 GHz-system skulle innebära stora kostnader för bl.a. kommuner och landsting. 

700 MHz-bandet har även utbredningsegenskaper som gör det svårt att i alla sammanhang gå över 

till 2,4 GHz-bandet. Det vore önskvart att i en övergångsperiod fortsatt kunna söka tillstånd för annan 

användning än mobiltelefoni och mobilt bredband. 

 

Vilket frekvensutrymme inom 700 MHz-bandet skulle vara mest lämplig för er verksamhets behov? 

784,8-768,0MHz 
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Vilken frekvensmängd inom 700 MHz-bandet skulle vara mest lämplig för er verksamhets behov? 

För att kunna hantera kanalplaneringsen i svenska skolor finns det behov av att kunna använda flera 

frekvenser inom samma geografiska område. Det är inte ovanligt att över 40 olika frekvenser 

används i en skola. 

 

Hur beroende är den tänkta användningen av internationell harmonisering? 

Flermikrofonssystem med motsvarande frekvensintervall används även i andra europeiska länder, 

bl.a. Nederländerna och Tyskland. Specialanpassning av frekvensintervall skulle innebära en 

merkostnad. 

 

Hur ser teknikutveckling och tillgång på utrustning ut för den tänkta användningen? 

Sedan 2007 har tusentals system installerats i svenska skolor och företag. Nya system levereras 

kontinuerligt.  

 

Ev. övrig information som ni vill framföra till PTS inför analys av möjliga användningar och 

bandplan. 

Mörkertalet för antalet system som använder 700 MHz-bandet är troligtvis stort då ansvaret för 

tillståndsansökan ligger på den enskilde användaren. Det vore önskvart att PTS tar med detta i sin 

bedömning av frekvensområdets användning. Det bör också tillägas att tusentals hörselskadade i 

arbetslivet använder hörselutrustning i 700 MHz-bandet för att klara sitt arbete. 

 

Vid vidare frågor utvecklar vi gärna våra svar skriftligen eller muntligen. 

 

Med Vänliga Hälsningar, 

Samuel Holst 

 

Comfort Audio AB 

 


