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Till kulturminister Birgit Friggebo

Efter regeringens bemyndigande den 25 juli 1991 förordnades jag sär-som
skild frågautredare med uppgift fram tekniskt underlagsmaterial iatt ta ett om
möjligheterna för utökade sändningar ljudradio och television till allmän-av
heten. I december 1991 utredningen betänkandet Tekniskt fårutrymmeavgav
reklamñnansierad radio SOU 1991:108.

Genom regeringsbeslut 19 augusti 1993den erhöll utredningen tilläggs-
direktiv för den andra utredningsarbetet Dir. 1993:99. Enligtetappen av
direktiven, bifogas, skall utredningen fram tekniskt förunderlagta ettsom
beslut möjligheter sända marksänd TV.attom nya

Utredningen överlämnar betänkandet Tekniskt för ytterligareutrymmenu
TV-sändningar SOU 1994:34.

kanslirådetI utredningsarbetet har medverkat sekreterare Lars Marénsom
och biträdande sekreterare departementssekreteraren Per Almgren samtsom

frånutvecklingschefen Per Appelquist Sveriges Television AB,expertersom
från frånPer Lannerhed Telestyrelsen, utvecklingschefen Per Mellberg

frånTeracom Svensk Rundradio AB och divisionschefen Christer Odmalm
förhållandenTelia Research beskrivningenAB. För utländska har utred-av

ningen tagit hjälp de tekniska attachéema KåhreSara Frisk i Paris, Lars iav
ÖbergSan Francisco och Cecilia i Tokyo.

Om det skulle behövas under den fortsatta politiska behandlingen av
frågan flera TV-sändningar vi beredda fram ytterligare underlags-är att taom
material.

Stockholm i februari 1994

Göran lannegren
särskild utredare

Lars Marén
sekreterare





Innehåll

Sammanfattning1 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Utredningens resultat i korthet 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .förUtrymme analog marksänd TV 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Digital TV-distribution 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Digitala ljudradiosändningar ll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..Mediepolitiska konsekvenser digitaltekniken 1lav . . . . . . . . . .. . . . .

2 Bakgrund 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .TV-området2.1 Utvecklingen 13. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .2.2 Marksändningar 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2.3 Kabelsändningar 18. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .2.4 Satellitsändningar 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TV-mottagning2.5 och TV-tittande 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Utrymmet för analog marksänd TV 23. . . . . . . .. . . . . . . . . . .Inledning3.1 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..för3.2 Förutsättningar planeringen 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.3 Riksnätsaltemativet 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.4 Tätonsaltemativet 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

4 TV-sändningarDigitala 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .Inledning4.1 31. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ..digitala TV-teknikens4.2 Den egenskaper 32. . .. . . . . . . . . . . . .Användningsområden4.3 for digital TV-distribution 35. . . . . . . . .4.4 Standardisering digital TV 39av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.5 Digitala TV-sändningar i olika distributionsmedier 42. . . . . . . .4.6 Beslut digital marksänd TV 50om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Digitala ljudradiosändningar 53. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bakgrund5.1 53. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ..fortsatta5.2 Den utvecklingen marksänd DAB 54av . . . . . . . . . . . .trådsändning5.3 Digital ljudradio via satellit och i 55. . . . . . . . . . .5.4 UtvecldingeniUSA 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..Villkoren för digital5.5 marksänd ljudradio 56. . . . . . . . . . . . . . .

6 Mediepolitiska konsekvenser digitaltekniken 59av . . . . . . ..6.1 Inledning 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ..6.2 framtidsvisionEn 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Slå valfrihet6.3 vakt konkurrens och 61om . .. . . . . . . . . . . . . . .

Bilagor
Utredningens direktiv 651 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 sändarstationerKartor 71över . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Utvecklingen3 marksänd digital-TV i utlandet 75av . . . . . . . . . . . . . . .

140314n





Sammanfattningl

Utredningens resultat i korthet

Två sändamät förO TV kan i Sverige.upprättasnya
Sändningar i detO M4 nåkannätet, 98% befolkningen, dvs. likaena av

andel sändamätet för TV4. Sändarnätetstor kan börja användassom sex
månader efter beslut och fullt utbyggt efter ytterligare månader.vara arton
Det andra M5,nätet, komplicerat ståndär till M4. Det kanänattmer

befolkningstäckning minst 85%. Sändamätet kan börja användasen
år efter beslut och fullt utbyggt efter ytterligare två år.ett vara

De sändare ingår i sändamäten M4 och M5 kan användas förävensom
lokala eller regionala sändningar.
I stället för sändarnäten M4 och M5 kan sändare med lokal täckningtre

i minst tjugotal områdenupprättas invånaremed 70 000ett eller mer.
Utvecklingen digital teknik för TV-sändningar pågår med sikte påav att
sändningar i olika distributionsmedier skall kunna årinledas 1995 eller

övernågra år därefter. Digitala TV-sändningar frånEuropa satellit
beräknas år 1995. När digitala TV-sändningarstarta kommer gångi i
kabel, telefonnätet frånöver och marksändaie beror bl.a. hur kommer-
siella aktörer bedömer marknadsförutsättningama.
Beslut digital marksänd TV bör såfattas förutsättningarna kanom snart
överblickas. Statsmaktema kan hänsyn till möjligheternata sändaatt
digital marksänd TV vid beslut TV-sändningar med analog teknik. Juom
mindre utnyttjar möjligheten bygga sändningar medatt analog tek-man ut
nik, desto handlingsutrymmestörre har för i framtiden introduce-attman

digitala sändningar.ra
Reguljära marksändningar ljudradio med digital teknik kan inledas årav
1996. Statsmaktema bör fatta beslut sådanavillkoren för sändningar.om
Statsmaktema bör deöverväga massmediepolitiska konsekvenserna av
digitaltekniken, bl.a. behovet slå vakt konkurrens och valfrihet.att om

Utrymme för analog marksänd TV

finnsDet möjlighet med nuvarande analoga sändningsteknik,att, sända flera
TV-program i Sverige. sändningarna kan enligt olika alternativ,arrangeras av

tvåvilka redovisas i betänkandet.
Enligt riksnätsaltemativet bedöms kunna skapas för tvåutrymme nätnya
marksändare.av
Det fjärde beståM4nätet 54 huvudsändaneantas med räckviddav samma

motsvarande sändare i de nuvarande Tillsammans nårnäten. de 95%som av
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slavsändare upprättas20-talOmSverige.ibefolkningen ettfast bosattaden
förtäckningsgrad98%, dvs.tillbefolkningstäckningen somökar samma

beslut ochmånader efteranvändasbörjakan varaSändamätetTV4-nätet. sex
månader.ytterligareefterfullt utbyggt arton

nå-hälften harungefärvilkabestår 48 sändare,M5femteDet nätet avav
minstBefolkningstäckningen ärnuvarandei nät.räckviddmindre ängot

används k.anUHF-bandetdeleni denfrekvenser överstaOm85%. även av
knapptnår sändningarnaså fallIi M5-nätet.inrättassändareytterligare sex

ochår beslutefteranvändasbörjakan ettSändarnätetbefolkningen.95% av
två år.ytterligareefterutbyggtfulltvara

isändningsmöjligheter tät-fleraförutformatsharTätortsaltemativet att ge
kan30 kmtillräckvidd begränsas tresändarnasområden. Ombefolkade ca

I störrenitton tätorter.större trelokaltsändas övermarksända programnya
sändar-alternativ kanMed dettatvåförplatsdetfinns program.tätorter nya

M5 inte byggas.ochM4näten
försändarstationemanuvarandedeplaneringenför ärförutsättning attEn

Motivetsändarna. ärför deockså användsTV4-nätenochTV2-TV1-, nya
tvingasfall skullehushållen idelshålls annatkostnaderna attdels att nere,

dekunnaförriktning emotta pro-med att nyaanskaffa takantenner annan
grammen.

ochsödraitäckningtillfredsställandefåskalloch MS-nätenM4-För att
nödvändigtvaritgjorts attantagandendemedhar detSverige somvästra

på-M4-nätetfrekvens.byterhuvudsändarevarandedriftifemförutsätta att
påverkar sän-M5-nätetHelsingborg.ochMalmöiför TV4sändamaverkar

iTV2försändarnaBäckeforsochKisa samtiför TV4 avdarna en
slavsän-antalförändrasbehöva stortettfrekvensenkanVidareBäckefors.

hundratal slav-påverkakansändarnät ettVarjeför TV2.flesta nyttdare, de
behövahushållen kommerbl.a. attmedförFrekvensändringar attsändare.

sinakanalinställningen mottagare.ändra
ochpå huvudsändarefrekvensändringarÄven föranledertätortsaltemativet

slavsändare.
bilagaifinnssändarplaceringarKartor över

TV-distributionDigital

sändaförförutsättningarna utattrevolutionerakan kommaDigitaltekniken att
med sikteutvecklingtekniskpågår snabbdagITV-program.och enemotta

kabelochsatellitisändningarföri brukskall kunnadigitalteknik tasatt
1990-talet.delenundermarksändningarår inågot och avsenareinom

jämförelsemångdubblas iöverföringskapacitetenkanteknikdigitalMed
digitaladenHuvudorsaken är attdistributionssätt.analoganuvarandemed

TV-delaröverflödigadvs.bildkomprimering, attför avlämpligtekniken är
Den över-utsändningen.före storabortinformationsirmehåll kan tasbildens

högupplösnings-TVdistributionföranvändaskanföringskapaciteten av8



Sammanfattning

HDTV föreller sända flera vanliga TV-programi frekvens-att ut samma
kanal. Om ökat antal kan sändas minskar distributionskost-ett program

förnadema varje program.
Digitaltekniken kan vidare användas för tjänster, beställ-TV ellert.ex.nya

andra interaktiva TV-tjänster. Digitaltekniken ocksålämpar sig väl för kryp-
tering och därför mycket användbar förär betal-TV.

Digitala TV-sändningar kan i de olika distributionsmedieräga irum som
Ävendag föranvänds dvs.TV, via satellit, i frånkabel och marksändare.

telenätet kommer kunna föranvändas digital TV-distribution. En viktigatt
förutsättning för mottagarutrustning för digital-TV skall kunna tillverkasatt
till överkomliga priser det finns allmänt accepteradeär standarder för huratt

skall uppbyggda.systemen vara
detNär gäller utvecklingen digital radio- och TV-distributionav genom

satellitsändningar, kabelsändningar eller i telenätet ligger initiativet för när-
varande hos de olika företag bedriver verksamheten. Statsmaktema kansom

påverkafrämst utvecklingen med lagstiftning ställa allmännaattgenom upp
villkor för användningen distributionsteknik. frågaI digitala mark-av ny om
sändningar har emellertid gåendelängre En förutsättning förstaten ett ansvar.

digitala marksändningar skall komma stånd åtminstone någontill iatt större-
omfattning torde det fattas politiskt beslut detta skall ske.att ett attvara om-
Den politik bedriver det gäller marksändarnas användning förnärstatensom

fåranaloga sändningar betydelse för möjligheterna införastor att
marksändningar digitalmed teknik.

Såvitt kan bedöma kommer TV-sändningar från satellit med digitalman
teknik årinledas Europa 1995. Det möjligtöver vissa kabelföre-att är ävenatt

ungefär samtidigt kommer erbjuda sina abonnentertag TV-program medatt
digital teknik. Under delen 1990-talet ocksåkan telenätet börja attsenare av
användas för TV-överföring, beställ-TV. Tekniska möjlighetert.ex. attav

fråndigitala TV-sändningar marksändare torde föreligga frånstarta omkring
år 1996. När digitala sändningar i olika distributionsmedier verkligen

ståndtillkommer beror påbl.a. hur de kommersiella aktörerna bedömer
marknadsförutsättningama.

bilagaI 3 redovisas utvecklingen marksänd digital-TV någrai olikaav
länder.

Beslut digital såmarksänd TV bör fattas snartom
förutsättningarna kan överblickas

finns olika uppfattningarDet övergådet lämpliga fråni analog till digi-attom
teknik i marksändningartal också frågaTV. Mycket oklart i förut-ärav om

sättningarna för digital marksänd TV. Bl.a. behöver vinna säker-störreman
frågai förhållanden.het följandeom
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marksändningarländer fatta beslut digitalaKommer andraO att om
mottagarutrustning utvecklaskommer priserna sändar- ochHur att

digitala sändningar introduceras i satellit och kabelNär kommer att
upprätthållas,faktisk standard kunna eller kommerKommer enda atten
företag tillämpar oförenligasplittras olikamarknaden attatt upp genom

lösningartekniska
hushållen skaffa för digitala sändningarKommerO spontant mottagareatt

sådana från kabelsändningsändningar satellit eller iför kunnaatt se

frågor inte ikring dessa dag kan ställningOsäkerheten bl.a. gör taatt man
skall införas. Det samtidigtdigitala marksändningartill och ärnär ange-om

såmarksändningarfatta digitalastatsmakterna kan beslutläget snartatt om
dröjer tills digitala sänd-överblickas. Om beslutförutsättningarna kan ett

möjligheternai distributionsmedier kanhunnit etableras andraningar har att
överspelad, oberoende huri praktiken kommaanvända marknätet att avvara

marksändningar värderas.fördelarna med

TVunderlätta digital marksändstatsmakterna kan

fråganställningstagande tillredan sittstatsmakterna kan omgenomnu,
påverka framtida möjligheternaTV-sändningar, deytterligare analoga att

marksändningar.digitalaintroducera
föravsedda television, dvs.sändningsfrekvenserOm alla är t.o.m.som

får den täckningen förför analoga sändningar,kanal 68, används störstaman
tvåDå i det riks-sändningarna. kande analoga upprätta närmastet.ex.man

sådant emellertid i framtiden endast sändasändamät. I fall kantäckande man
Praktiskt skulle det inne-i digitala marksändningar.eller fyraut tre program

marksändningama intei de analogasamtliga sändsbära utatt program som
dåblir knappastparallellsändas med digital teknik. Detkunnakommer att

övergå från till digitalt sänd-sikt analogtmöjligt längre ett ettatt ens
ningssystem.

frekvenskanalerna 61-68 förväljer inte användaOm i stället attman
fortfarande kunna blihuvudsändare, kommer sändarnätet M4analoga att

för det andra analogarikstäckande. Befolkningstäckningen sän-nästan nya
områdendå vissa iemellertid vid 85%darnätet, M5, attstannar ca genom

dåmåste utanför. har möjlighetVästsverige lämnas I gengäldSyd- och man
frekvensområdet 60.i kanalframtiden inrätta digitala sändningari överatt

varför samtligaför digitala sändningarna blir högre,Kapaciteten de program
också samtidigtmed digital teknik,analogt kan sändassänds utut somsom

sändningar.endast i digitalakan sändasvissa utprogram
sändningar med analogmöjligheten byggamindre utnyttjarJu utattman

introduceraför i framtidenhandlingsutrymme harteknik, desto större attman
avstå frånockså sända analog TV i dedigitala sändningar. Genom t.ex.attatt

kande rikstäckande sändarnäten,frekvenser motsvarar ett man senaresom av
frekvenser för digitala sändningar.utnyttja dessa10 i stället



Sammanfattning

Digitala ljudradiosändningar

Digitaltekniken kan också användas för sändningar ljudradio. Med digitalav
teknik förbättras ljudkvaliteten, vid bilradiomottagning. Frekvensbe-t.ex.
hovet minskar alla sändare sänderatt innehåll kangenom som samma an-
vända frekvenskanal. I betänkandet kompletteras desamma uppgifter om
digitala ljudradiosändningar lämnade i tidigare delbetänkande.ettsom

Det europeiska för marksänd digital ljudradiosystemet DAB genomgår
fáltprov i olika länder, bl.a. i Sverige. En europeisknu standard väntas vara

klar i mitten år 1994. Ett frekvensplaneringsmöte mellan Europasav ärstater
planerat till första halvåret 1995.

I USA söker fram teknik för digitala ljudradiosändningar.man en annan
En utvärdering den tekniken pågåskall årunder 1994.av nya

Mycket talar för marksändningar med denatt europeiska DAB-tekniken
kommer kunna inledas i Sverige år 1996.att Det därförär angeläget att stats-
makterna fattar beslut vilka villkor skall gälla för användningenom som av
den tekniken. Viktiga frågor beakta vilket förhållandeärnya att skallsom
råda mellan sändarföretag och programföretag, och hur sändningsmöjlig-
heterna skall fördelas mellan rikstäckande, regionala och lokala sändningar.

Mediepolitiska konsekvenser digital-TV-teknikenav

Digitaltekniken skulle kunna användas för mångaupphäva de begräns-att av
ningar har bestämt utformningen dagens television. För visasom hurav att
det skulle kunna fungera skisserar framtidsvision informa-öppeten ettav
tionsnät för distribution bildtjänster.av

En framtidsvision

Alla hushåll anknutnaär till inforrnationsnät med tillräcklig kapacitetett
för bildtjänster. Olika informationslämnare har möjlighet ansluta sigatt
till informationsnätet, så varje hushållenskilt kan beställaatt program
från varje informationslämnare. Varje informationslämnare sittsätter
pris för de erbjudna programmen.

Om denna framtidsvision verklighet skulle producenter bildprogramvore av
kunna erbjuda sin produkt direkt till konsumenterna. De konsumenter såsom
önskar kan välja oberoende programtablåer och sändningstider.program av
Konsumenternas val skulle direkt påverka producentemas intäkter.

Vi inte finns någradettror olösbaraatt tekniska hinder för sikt för-att
verkliga distributionssystem denett har skisserat. Hindren ian ställetärav

politisk, ekonomisk och institutionell frånav vissasträvanart, t.ex. stater att
ll
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tillgång marknaden,får till denprogramleverantörerutländskahindra egnaatt
uppnå dominans.försökekonomiska intressentersstarkamycket atteller

strategiskakan hindralångsiktiga lönsamhetenbedöma denSvårigheter att
investeringsbeslut.

mark-främjaönskvärtdetfrån sida attOm att merstatens voreanserman
åtgärder vidta,delTV-området finns detförhållanden attnadsmässiga en

Lex.:

på inforrna-satsningnationellplaneringenitelevisionenmedTaO av en
tionsteknologi.

standarder.förArbetaO gemensamma
för konkur-användsdistributionssystemenkontrollenMotverka överO att

rensbegränsningar.

ivalfrihetochslå konkurrensvaktbehovetdiskuterasbetänkandetI att om
kabelsänd-ochkrypteringssystemmarksändningar,digitalasamband med

ningar.

12



2 Bakgrund

TV-ornrådet2.1 Utvecklingen

Utvecklingen tekniken för TV-distribution har skett samtidigt med djup-av
gående ekonomiska och strukturella förändringar TV-områdetinom i stort.

åren frågaUnder de initiativet i teknisk utveckling hasenaste synes om mer
gått från mottagarindustrin och de traditionella TV-företagen tillöver nya
grupperingar, programdistribuerandedär företag tillsammans med dataindu-

underhållningsindustrinstrin och spelar den viktigaste rollen.
de flesta europeiska länderI organiserades televisionen först i form av

nationella prograrnföretagmonopol med med uppgift verka i allmänhetensatt
tjänst, public service-företag. Programmen sänds mark-nätut genom av

nårsändare, alla bebodda delar landet. sändningarna finansieras medsom av
offentliga avgifter, i vissa länder tillsammans med reklam.

reklam-TV-företag åren fåttPrivata har under de tio allt starkaresenaste en
ställning i följdEuropa, bl.a. satellittekniken det möjligtgörsom en av som

frånrikta sändningar till publiken i land plats utanför det landetsettatt en
programpolitiska förpliktelserna oftaDe mindre omfattande förgränser. är

reklam-TV-företagen för public service-företagen. Reklam-TV-företagensän
satellitdistribueras via och kabel, eller marknätet. Befolknings-överprogram

täckningen varierar, förkan marksändande företag lika hög formen vara som
public service-företagen.

Public service-företagen har i de flesta behålliteuropeiska länder starken
ställning publiken. vissa länder har dockhos I den ledande rollen övertagits

reklam-TV-foretag.av
fråntelevisionenI USA dominerades redan början kommersiella in-av

television betecknarPublic service i USA icke-kommersiella TV-tressen.
företag, betydelse alltid har varit marginell.vars

Public service-företag och reklam-TV-foretag ställer och sänder utsamman
programutbud skall tilltala och ganska blandad publik. Detett storsom en

någontingkostar inte tittaren enskildadel de Konkur-att ta av programmen.
mellan public service-företag och reklam-TV-foretag harprivata underrensen
tid lett till starkare ställning för innehavare programrättigheter,senare en av

för och filmer, och till kraftigt ökade kostnader fört.ex. sportevenemang
sådana program. .

Som alternativ till public service-företag och reklam-TV-företag finnsett
sedan mitten 1980-talet programföretag specialinriktatsänder ut ettav som
innehåll och betalt den publik s.k. betal-TV.tar av som ser programmen,

måste tillgångProgrammen i krypterad form, ha tillsänds och abonnentenut
återställersärskild ursprungliga bilden.avkodare, den I Europa haren som
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framgångsrikt långñlmsprogram,betal-TV varit för det givetvisärmest men
fullt möjligt använda denna finansieringsform mångaför olika slagatt av
specialinriktade Den dominerande betalningsformen månads-ärprogram.

förekommer ocksåabonnemang, det försök med betalningsformer därmen
tittaren betalar endast för det hon eller han s.k. view.ser, pay per

frånBetal-TV medför makten förskjuts programföretaget i riktningatt mot
tillhandahållerdels den avkodaren, dels innehavarna programrättig-som av

hushållensAvkodaren nyckelnheter. till möjlighet del betal-TV-är att ta av
liksom till betal-TV-företagens möjlighet abonnenter. Deattprogram, som

fårsändningsrättighetemahar stark ställning beta]-TV-företagenatten genom
i regel sänder specialiserat programutbud, dessutom helt produ-ärut ett som

utanför företaget. Detta gäller i högre grad betalningsforrnenännu ärcerat om
view, varje betalning direktpay kan hänföras till visstatt ettgenomper

program.
framställningenSom bakgrund till i följande kapitel här allmänen ges en

översikt de olika distributionssätt i dag används för TV-överföring.över som
med kortfattad beskrivningKapitlet avslutas hur den svenska TV-en av

får och hur TV-tittandet fördelat påpubliken del TV-programmen olikaärav
slag av program.

2.2 Marksändningar

bådeSverige finns rikstäckande marksändare för TV ochI radio.nätett av
förstå påvarför sändamätet uppbyggt det det behöverFör är sätt äratt man

till vissa grundläggande fakta radiokommunikation frekvens-känna ochom
planering.

Frekvensplanering

går såförenklat radiokommunikation till informationMycket den skallatt som
fårformen elektroniska svängningar.överföras Dessa svängningarges av

radiovâg, bärvågen.påverka, modulera, Detta kan sket.ex. atten genom
bärvågens påverkas, amplitudmodulering, ellerstyrka amplitud AM, genom

i frekvensmodulering,ändringar dess svängningstal frekvens, FM. Den
bärvågen frånmodulerade sänds sändarantenn och kan i radio-ut tas emoten

bärvågensOm inställd frekvens kan deneller TV-mottagare. ärmottagaren
bärvågeninformationen urskiljas demoduleras.överförda attgenom

åtgår visst frekvensutrymme, vissFör sända TV-programatt ut ett ett en
frekvensband aktuella för marksänd TV VHF-bandbredd. De ärärsom

High omfattar frekvenser mellan 47 och 300bandet Very Frequency, som
High mellan 302 och 862 MHz.MHz, och UHF-bandet Ultra Frequency

radiofrekvenserinternationellt kommit indela deMan har överens attom som
frekvens-avsedda för TV i frekvenskanaler. I de flesta länder i Europa harär
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kanalerna bandbredden 7 MHz i VHF-bandet kanal 2-12 och 8 MHz i
UHF-bandet kanal 21-69. Sammanlagt finns 60 frekvenskanaler för mark-
sänd TV. Kanal 69 dock inteär tilldelad för TV i Sverige.

Om radiosändning skall kunna tillfredsställande måsteen tas emot sätt
den önskade signalens styrka tillräcklig, samtidigt stömingarna intevara som

för förhållandestarka iär till den önskade signalen. Störningar kan orsakas
den signalen reflekteras byggnaderatt eller terrängföremål,av egna mot men

också frånsignaler andra sändare, i första sådanahand sänderav som
frekvens den sändaren, eller användersamma lägrenärmastsom egna som

eller högre frekvenskanal. En sändare kan orsaka störningar långt utanför det
område där innehållet i sändningen går uppfatta.att

När planerar radiosändare efter bestämmasträvar frekvenser,man attman
sändarplaceringar och andra tekniska förutsättningar sådant sätt att mot-
tagningen blir tillfredsställande inom det avsedda täckningsområdet och detatt
inte uppkommer störningar nås signaler från fleraatt mottagarnagenom av
olika sändare.

För mottagningen inte skall placerasatt störas sändare användersom
frekvenskanal visst avstånd från varandra. Förett sändaresamma större

med återupprepningsavståndet70 km räckvidd är storleksordningenca av
170-350 km. Variationen beror bl.a. på stömingens inverkan ibland kanatt
minskas sändarnas exakta frekvenser inomatt och fre-genom en samma
kvenskanal förskjuts obetydligt förhållandei till varandra, s.k. offset. Om
området mellan bestårsändama sjö eller hav återupprepningsavståndetblirav

tillavsevärt 900 km.större, upp
På grund förhållandentopograñska kan mottagningen dåligbli vissaav

platser inom sändares önskade täckningsornråde. Mottagningen kan för-en
bättras lämpligt placerade slavsändare, dvs. utfyllnadssändaregenom svagare

återutsänder huvudsändarens signal frekvenskanal inomsom en annan ett
begränsat område.geografiskt

mångaHur frekvenskanaler går för sända TV-program,att ut ettsom
och därmed mångahur TV-program kan sändas inom visstut ettsom
frekvensutrymme, beror bl.a. inom vilket geografiskt område programmen
skall kunna tas emot.

I tänkt situation där sändningarna inte behöver kunna utanfören tas emot
den enskilda sändarens täckningsornråde, där inte behöver hänsyn tilltaman
omgivningen och där inga slavsändare behövs, skulle i princip kunnaman
sända TV-program frekvenskanal.ett varannan

I verkligheten önskar emellertid ofta skall kunnaattman tasprogrammen
inom sammanhängande områden.störreemot För de nuvarande mark-tre

sända gäller de i princip skall kunna iatt alla beboddaprogrammen tas emot
delar landet. Då måste varje sändas över antal sändareav ut ett stortprogram

täckningsområden i de flesta fall kommer överlappa varandra.vars att
Eftersom sändare ligger varandra inte kannära använda frekvenssom samma
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ganska frekvenskanaler dettakrävs antal vill täckasättett stort om man en
sammanhängandestor yta.

Även anspråkanvändningen slavsändare i frekvensutrymme. Självatarav
lågslavsändarna har i allmänhet signalstyrka, vilket innebär risk för stör-att

från föreligger avstånd frånningar slavsändama endast ganska litet sända-
frånMottagningen slavsändaren kan emellertid starka sändarestörasren. av

långt avståndfrekvens, relativt från slavsändaren.ävensamma
Också i det fall skulle nöja sig med kanatt att ett tas emotman program

täckningsområde måste önskemåleninom enda sändares hänsyn tilltaen man
sådana geografiskt avgränsade sändningar andraäven orter.om

Radiovågor sig fritt nationsgränser. Därför förekommerrör över ett om-
frågafattande radiofrekven-internationellt samarbete i användningenom av

internationella teleunionen, ITU, fackorgan inom FN-syste-Den är ettser.
radioområdetför verksamhet ligger den interna-Till grund lTUzsmet.

radioreglementet,tionella telekonventionen med det internationella Radio
Regulations.

i telekonventionen skall medlems-Enligt grundläggande bestämmelseen
frekvenser tilldelatefter antalet tilldelade ochbegränsasträva attstaterna

tillfredsställandetill vad behövs förfrekvensutrymme sättatt ettsom
nödvändiga tjänster. Därvid skall de tekniska framstegentillgodose senaste

åtarmöjligt. sig till radio-utnyttjas Medlemsstaterna att attsnart sesom
användningen sådant störningar inte uppkommer.sker skadligasätt att

påständigt förändrasRadioreglementet omfattande aktstycke,är ett som
önskemål och radioteknikens snabba utveckling. I dengrund bl.a.av nya

ingårfrekvenstabellen, i radioreglementet, indelas till-internationella som
radiofrekvensspektrum i olika eller band, vilka avdelas förgängligt segment

användningsområden, luftfartskommunikationflera rundradio,eller t.ex.ett
ocksåsatellitkommunikation. Radioreglementet reglerar vilka procedurereller

frekvensanvändningen kan orsakaskall användas berörda länder omsom av
i land.störningar ett annat

radioreglementcl för den nationellainternationellaDet anger grova ramar
På vad inter-användningen frekvensspektrum. grundval bestämtsav somav

inom sitt territorium.varje radioanvändningen Inationellt beslutar stat om
tillståndfrågor och använda radio-handhas frekvensplaneringSverige attom

lågdetta datumden juli 1992 Telestyrelsen. Föresändare sedan l av upp-
giften Televerket.

årsedan 1961 internationellmarkbundna TV-sändningar gällerFör en
har flertaletStockholmsplanen. I denna planfrekvensplan, den s.k. större

kanal i VHF-bandetSverige tilldelats fyra frekvenskanaler,TV-stationer i en
används huvudsakligen VHF-kanaler i UHF-bandet. För TVl-nätetoch tre

framföroch UHF-kanaler. I allt UHF-och för TV2- TV4-natenkanaler
rikstäckande Planenför ytterligare TV-nät.bandet har frekvenser ettavsatts

rörande enstakafortlöpande tilläggsöverenskommelseruppdateras genom
koordineringar.stationer, s.k.
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Enligt överenskommelse från år dåvarande1989 mellan Televerket ochen
Överbefälhavaren kan försvarsmakten disponera fyra frekvenskanaler i övre
delen UHF-bandet i hela landet tvåytterligare kanaler i angivnasamtav tre
områden. Det förutsattes dock detta påverkainte skulle möjligheternaatt att
erhålla Överens-frekvenskanaler för utbyggnad fyra rikstäckande TV-nät.av
kommelsen under revisionär med syfte bl.a. frigöra samtliga kanaler föratt

möjliggöra utökad användning för TV-sändningar.att Telestyrelsen bedömer
överenskommelse bör kunna träffasatt under första halvåret 1994en ny

under förutsättning tillräckligt frekvensutrymme i högre frekvensbandatt kan
frigöras för försvarsmaktens behov.

Även någrai våra grannländer förekommer frekvenskanaler 60överav att
används för ändamålandra TV. Möjlighetenän koordinera svensk TV-att
användning torde därför frågabli koordinering enskilda stationer.en om av
På längre sikt bedömer emellertid Telestyrelsen huvuddelen de aktuellaatt av
frekvenskanalema kommer upplåtas för TV.att

Genom nordisk överenskommelse har vidare bandet 800-en gemensam
820 MHz i Sverige 800-814 MHz anvisats för tilldelning frekvenser förav
trådlösa mikrofoner. Detta berör TV-kanalerna 62-64.

Inom för den europeiska konferensen för och telekommuni-post-ramen
kationer pågårCEPT för närvarande frekvensanvändningenöversynen av

syftar till åstadkomma långsiktigt optimal användning frekvens-attsom en av
bandet 29,7-960 MHz. I detta arbete delbandet 790-862 MHz,antas mot-
svarande TV-kanalerna 61-69, bli de kritiska, eftersomett mestav man
förutser anspråk bandet skall användas för såväl rundradioatt som
mobilradio och andra tjänster.

Sändarnätet för TV i Sverige

Sändamätet för ljudradio och television i Sverige har föranlagts betjänaatt
Sveriges Radio och Sveriges Television. Sändamätet för TV 4 teknisktär
samordnat med sändarnätet för Sveriges Television attgenom samma
stationsanläggningar och används.antennsystem

långUnder dåvarandetid hade Televerket Radio monopol anläggaen att
Ävenoch driva sändare för rundradio. för närradion det fram till denvar

l juli 1992 obligatoriskt använda sändare tillhandahölls Tele-att som av
verket. Televerkets uppgifter inom programdistribution och program-
insamling för rundradio denövertogs l juli 1992 Teracom Svenskav
Rundradio AB. Detta bolag, svenska förägs den heltstaten,som av svarar
dominerande verksamheten med utsändning rundradio i Sverige. Alla sän-av
dare för rundradiosändning televisionsprogram torde innehas bolaget.av av

Sändamätet för bestårTV 54 sändarstationer och 600större mindreav ca
sändarstationer. Sändningseffekten hos stationema varierar från några watt

till l 000 kW.upp
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1958-1964 TVZ-nätet underbyggdes under perioden ochTV1-nätet upp
förDärefter har antal mindre TV-stationer byggtsperioden 1969-1971. attett

områden. TV2-näten har medmottagningen i vissa TV1- och byggtsförbättra
bådaerhållasrikstäckning skall för demöjligasikte bästaatt programmen.

områden.också användas för sändningar begränsadekanTVZ-nätet över
uppgå till 99,8%.Befolkningstäckningen beräknas

1991-1993. Befolkningstäck-under periodenTV4-nätet har byggts upp
beståruppgår 54 sändarstationer ochtill 98%. TV4-nätetningen störreavca

slavsändare.20-talett
Rundradio verksamheten överlätSvensk ABNär Teracom övertog staten

omfattaregendomegendom hör till sändarnätet. Dennabolaget dentill som
mark, byggnader,såväl sådant fast egendom, dvs.kan somsom anses

och sändare med kring-egendom, antennert.ex.master m.m., som annan
mil-Köpeskillingen uppgick till l 347radiolänkutrustning.utrustning samt

Tillgångarnas återanskaffningsvärde har Teracom uppskat-kronor.joner av
inkluderarangivna beloppenfem och miljarder kronor. Detill mellantats sex

TV-utsändning.också utrustning inte hänförlig tillgivetvis ärsom

Kabelsändningar2.3

i Sverige i mittenbörjade anläggasutsändning TV-programKabelnät för av
Utbyggnaden sked-satellitprogram.för vidaresändafrämst1980-talet, attav

dåi mark-snabbt, harbörjan mycketde till avstannatstort settmen nuen
någon statistiktillförlitligfinns inte heltmättad. Det övernaden bedöms vara

hushåll Vihushåll med parabolantenn.eller antaletkabelanslutnaantalet egen
hushåll ellertill 2,2 miljoner,antalet kabelanslutnaemellertiduppskattar caca

hushållingårTV-hushållen. anslutnadetta antalsvenska l är65% de somav
tillgång satellitprogram.tillinte hartill kabelnät men som

investeringartioårsperiod mycketlagt nedKabelbolagen har under storaen
medkonkurrenskraftiga kabelnät. I Sverige räknarbygga attatt manupp

fas-kabelnät till och iutläggningmiljarder kr har investerats itill 10 avupp
i kombinationuppbyggnadsskedetinvesteringarna undertigheter. De stora

bidragit till inget svensktharmellan bolagenkraftig priskonkurrensmed att
någon vinst.visakabelbolag kunnatännu upp

Svenska Kabel-TVdåvarande sitt dotterbolagTeleverket viaDet somvar
framgårSverige. Somkabelnät iutbyggnaden1980-talet leddeAB under av

bibehålla marknads-sin platsKabel-TV lyckatsfigur 2 Svenskahar somav
kabel-TV-marknaden.svenskaledare den

18



Bakgrund

Fig. Kabel- TV företagens marknadsandelar Sverigei 1992

Sweden On Line-SOL-TV
Riksbyggen

Stjäm-TV
Svensk Kabel-TVSthlms stad
Teliaunder försäljning

Kabelvision
Kinnevik, Warner

Total marknadsstorlek 2,2 miljoner hushållca

Ett kabelnät utgår från s.k. huvudcentral och avslutas ien mottagarens
fastighet. I huvudcentralen satellitprogram avkodastas och omvandlasemot,
för den svenska sändningsstandardenatt PAL. Depassa matasprogram som

i från huvudcentralennäten kan förutomut satellitprogram de markdis-vara
tribuerade eller endast finns i kabel t.ex. Z-TV.programmen program som

Överföringskapaciteten i kabelnät beror dels på ledningarnasett kvalitet,
dels på vilken förstärkarutrustning har installerats. Moderna kannätsom
normalt distribuera 40 medan kapaciteten i enklarerunt kannätprogram vara
begränsad till tio program.

särskildKabel-TV-företagen i Sverige skyldigaär kostnad levereraatt utan
de marksända TV-programmen till alla hushåll i kabelanslutna fastigheter, den
s.k. carry-regeln. olikaDe kabelföretagenmust tillhandahåller programmen

olika För Svenskasätt. Kabel-TV, har grundutbud på tioettsom program
hushållen får tillgång till särskild avgift, abonnerarsom 15-20utan % av

anslutna hushåll på någon form extrautbud. För Stjäm-TV och Kabel-av
vision, med grundutbud bestårett endast de tre mustsom av carry-program-

anslutningen tillär extrautbudet 50 %.men, ca

2.4 Satellitsändningar

Satellitdistribution TV-program till kabelnät eller enskilda hushåll inleddesav
i början 1980-talet. Verksamheten har vuxit mycket kraftigt, och förav när-
varande sänds inemot 150 olika TV-program från satellit Europa.överut

En satellit har mellan fem och tjugo sändare, s.k. fårtranspondrar, som
sin elenergi från solceller. Solcellerna begränsat energiuttag ochettger
satellitkonstruktören måste därför välja mellan antalstörreett trans-svaga
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starkare signalstarka transpondrar. Jumindre antalpondrar eller ett som
påparabolantenn behövs markenfrån transpondem desto mindreskickas ut

transpondrar med olikasatellit kan hasignalen. En ochför emotatt ta samma
täckningsontråden.

geostatio-för TV-sändningar till allmänhetenanvänds ärsatelliterDe som
ovanför punkt jordytan. Vissasig alltidbefinnerdvs. denära, samma

positionflera satelliter i ochefter placerasatellitföretag strävar att en samma
rikta sinparabolinnehavaren,Därmed kanh0t bird. antenn motattgenom

fådärmed till-från samtliga satelliter ochsändningarpunkt,denna ta emot
gång utbudtill mycketett stort program.av

ägarkategorier urskil-olikahuvudsakligensatellitföretagen kanBland tre

]8SZ

SES.bolag,PrivataO t.ex.
telekommunikations-nationelladär deorganisationerMellanstatligaO

Eutelsat.medverkar,bolagen t.ex.
företag, NSAB.statligaNationella t.ex.O

det satellitbolagför närvarandedes SatellitesSociété EuropéenneSES är
såväl privatablandtäckningenöverlägsethar deni Europa största para-som

hushåll erhåller satellitprogram via kabelnät.blandbolinnehavare somsom
Öst.l9,2°ASTRA-satelliter i positionenBolaget har tre

Öst,5,0°del därviktig för Sverigessatellitposition ärEn ärsomannan
i sinSatelliaktiebolaget NSAB,NordiskaTele-X finns. Tele-X ägs somav

Rymdaktiebolaget.och SvenskaSvensk Rundradio ABTeracomägstur av
placeras ikommersatellit, Sirius,ytterligareförvärvatNSAB har attsomen

position.samma
två satelliter.norska Televerketl° disponerarsatellitpositionen VästI

ikabelföretagsamarbete medAB harKabel-TVSvenska treettannonserat
användningensyftar tillbl.a.Finland och Norge,Danmark, att avgynnasom

området.nordiskasändningar till detsatellitposition fördenna

TV-tittandeochTV-mottagning2.5

till hus-distributionsvägen för TV-programdominerandedenKabelnäten är
permanenthushållen tillanslutnasvenska ärhållen 65% dei Sverige. Ca av

AB, ansluterSvenska Kabel-TVkabel-TV-bolaget,kabelnät. Det största
hushållen i Sverige.37%ensamt av
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F Distribution TV-sändningar Sverigei 1992av

Egen satellitmottagning
10%Övriga Kabel-TV-bolag

28%

Endast marknätet
25%Tot. Kabel 65%

Svensk Kabel-TV
37%

sändningarna från nårmarknätet tekniskt alla bor i Sverige. Avsett som
permanenthushållen det emellertid baraär tredjedel mark-tar emoten som
sändningarna direkt medan övriga hushåll får de marksändaäven program-

via kabel. De flesta fritidshus torde hänvisade till marksändningar.men vara
Detta gäller givetvis också för TV-mottagning i husvagnar fritidsbåtar.och

Ca 10 % befolkningen, eller tredjedel hushållde inteav ären av som
kabelanslutna, tillgångbedöms ha till satellitprogram via satellit-egen

s.k. villaparabol. Det vanligastemottagare, är riktadäratt antennen mot
Astra-satellitema, varifrån bl.a. TV3, TV 1000 och Filmnet sänds, ocheller

Tele-X, med bl.a. Nordic.mot
Genom mångabetrakta hur betalar för skaffaatt sig tillgång tillattsom ett

fårTV-utbudstörre mått på befolkningensett TV-intresse.grovt Detman
förefaller cirka hälften hushållen tillräckligtär intresserade försom om av att
betala för få tillgång till TV-program,extra änatt baratremer attmen en
femtedel beredda fbrär betala kunna tioatt änatt se mer program.

I novemberdecember 1992 fanns det bara satellitprogram änsex som mer
20 % befolkningen tillgångde hade till. Det TV3, Nordic,attav uppgav var
Eurosport, TV Cinq, MTV och Super Channel. De angivna ärprogrammen

sådanasamtliga kan någon särskild abonnemangsavgift.tas emot utansom
TV-tittandet starkt koncentrerat fåtalär till I maj 1993ett program. angav

endast 10% de hade tillgång till satellitprogram de hadeav personer som att
på andra desett än marksändatre TV3 ochprogram samtprogrammen

Nordic.
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3 Utrymmet för analog marksänd TV

3.1 Inledning

I detta avsnitt redovisas resultatet frekvensplanering syftar tillav atten som
bereda for ytterligare analoga TV-sändningarutrymme i Sverige. Två altema-
tiv redovisas. Enligt riksnätsaltenzativet anläggs två sammanhängande sändar-

Detnät. M4, kan byggas sånätet, nårsändningarna 98% denut attena av
fast bosatta befolkningen i Sverige. För det andra M5, blir befolk-nätet,
ningstäckningen lägre, bl.a. beroende många måstesändamaatt av an-
vända reducerad effekt.

Enligt tätortsaltemativet koncentreras sändningsmöjlighetema till de mer
folkrika områdena i landet. De enskilda sändarnas räckvidd blir mindre, men
de berörda fåkan ytterligare sändare i för tvåstället i iiksnätsalter-orterna tre
nativet. Om tätortsaltemativet väljs kan sändarnäten M4 och M5 inte byggas.
När vi började utreda tätortsalternativet trodde vi emellertid antalet sänd-att
ningsmöjligheter skulle bli fler vad blev fallet.än Vi därför intesom attanser

någratätortsaltemativet har fördelar framför riksnätsaltemativet.stora
bådaDe redovisade alternativen skall exempel hur kan ut-ses som man

nyttja de TV-frekvenser har tilldelats Sverige. Om det under den fortsattasom
politiska beredningsprocessen skulle uppstå behov undersöka ävenattav
andra möjligheter, räknar vi med kunna ytterligare alternativ.att presentera

Riksnätsaltemativet och tätortsaltemativet i det följan-närmarepresenteras
de. Först lämnas emellertid redogörelse för vilka förutsättningar haren som
gällt vid planeringen.

3.2 förFörutsättningar planeringen

Nuvarande sändarplaceringar används

En förutsättning för planeringen geografiskaden placeringenär sändar-att av
inte ändras. De nuvarande sändarstationema för TV1-, TV2- och TV4-na

alltsåanvändsnäten för de ingåräven sändare i de tillkommande sändar-som
Motivet delsnäten. kostnadernaär blir lägre sändare skulleänatt om nya

byggas, dels hushållen skulle tvingas anskaffa takantenneratt medannars
riktning för kunna deatt ta emotannan nya programmen.

denI allmärma debatten har det ibland hävdats det skulle möjligtatt attvara
få plats med betydligt flera nuvarande starka huvudsändareprogram om
genomgående skulle med antal sändareersättas med lägre effekt.större Detett
har emellertid inte bedömts realistiskt utreda alternativnärmareatt ettvara

innebär nuvarande sändarnät medatt ersätts med annorlundasom ett nytt
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Såväl osäkerheten den framtidaplacerade sändare. kostnaderna som om
sådantekniska utvecklingen talar lösning.mot en

61-68 undviks möjligt för huvudsändare.Kanal om
Kanal 12 används inte

står några frekvensema ii avsnitt 2.2 de högsta UHF-bandet,Som nämns av
ändamålförfogande för militära i Sverige.61-68, för närvarande tillkanal

anspråk andra tjänsterframfört vissa skyddGrannländema har motav
frekvenskanalerfrån plantilldelningarna för TV. Dessastörningar de svenska
TV-ändamåltillgängliga förTelestyrelsen kunna bli allmäntbedöms av

år.fyrasikt, kanskelängre treom -
några för digitalavi emellertid med betingelsemaRedan räknar attom

tillräckligt för det skall möjligtmarksändningar kommer ha klarnat attatt vara
sådana skall införas. Ett alter-till vilka villkor sändningarställningatt ta

då itill hands digitala sändningar placeras denativ ligger nära är attsom
vårasåväl grannländer. Förfrekvenskanalema i Sverige iaktuella attsom

vi därför inte räknat medmöjliga handlingsfrihet harskapa största att
60 utnyttjats för storsändare.frekvenskanaler kanal skallöver

befintligatjugo i dag slavsändareemellertid förutsätts minstDet har att
förverkligas. För M5-61-68 M4-nätet skalltill frekvenser i kanalflyttas om

flyttas till frekvenserslavsändare behövaytterligare antalkommernätet attett
60.kanalöver

60 användas huvudsändareå sidan kanaler skulleOm andra överäven av
antalet sändare i M5-nätet kunna utökasför analoga sändningar kommer att

då fåkunna sändare ifrån Samtliga sändarstationer skulle48 till 54. större
sådant färre huvudsändare i befintligabåde fall skulleM4 och M5. I nätäven

frekvens.behöva byta
Frekvensområdet TV-kanal 12, har223-230 MHz, motsvarar pre-som

avsnitt 5.2. Därför harför digitala ljudradiosändningar seliminärt avsatts
TV-sändningar.utnyttjats i planeringen för ytterligarekanal l2 inte

Frågan sändningar med analog teknikhur statsmaktemas beslut omom
påverkar digitala sändningar diskuteras ytterliga-möjligheten inledaatt senare

i avsnitt 4.6.re

måstemånga frekvensslavsändare bytahuvudsändare ochVissa

få tillfredsställande täckning i södra ochM5-näten skallFör M4- ochatt
varit nödvändigtplaneringsexempletSverige har det i det aktuellavästra att

på-frekvens.drift huvudsändare byter M4-nätetförutsätta fem i varandeatt
påverkarHelsingborg. M5-nätetför TV4 i Malmö ochverkar sändarna

Bäckefors sändarna för TV2 isändarna för TV4 i Kisa och samt en av
två för M4-nätet kan undvikasBäckefors. De ändringar behövs omsom

för huvudsändare.frekvenser kanal 60 användsenstaka över24
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Vidare frekvensenkan behöva ändras för antal slavsändare, deett stort
flesta för TV2. M4- och påverkaM5-näten kan hundratal slavsändareett
vardera.

I tätortsaltemativet behöver försändama TV4 i Malmö, Helsingborg och
Kisa sändaren för TV1 i Finnveden ändra frekvens. Dessa ändringarsamt
kan undvikas frekvenser kanal 60 används.överom

frekvensbyte medför kostnader förEtt och besvär dels ändring sända-av
dels för ställa kabelnät, centralantennanläggningar och enskildaattren, om

HushållTV-mottagare. med äldre UHF-antenner behövakan byta antenn.
Ändringar huvudsändare berör människor. Vissaantal slavsändareett stortav

också många hushåll,betjänar medan flesta nårde slavsändare endast ett
TV-hushåll.litetrelativt antal

ocksåUtbyggnaden TV-sändningar kan orsaka andra omställ-av nya
ningsbehov. Vi förutser kanaler mellan 35 och 40 kommer behövaatt att an-

tvåför femton ivändas sändare M4-nätet och för sändare i Efter-M5-nätet.
någon dessa kanaler används för förbindelsen mellan videoband-som av

spelare och TV-mottagare kan videospelarna behöva justeras dessaom
för TV-sändningar. uppståkanaler i bruk Liknande justeringsbehov kantas

för i kabel-TV-nät.avkodare

3.3 Riksnätsaltemativet

pågårTV-sändningarVid sidan de bedöms kunnautrymmesomav nu
förskapas

bestårfjärde marksändareEtt M4 54 huvudsändarenätO somav av
med räckvidd motsvarande huvudsändare i desamma som nu-

nårvarande Tillsammans de 95% den fast bosattanäten. av
20-talbefolkningen i Sverige. Om slavsändare ökarupprättasett

98%.befolkningstäckningen till Sändamätet kan börja användas
månader efter efterbeslut och fullt utbyggt ytterligare artonsex vara

månader.
femte beståendeEtt M5, vissa fall48 sändare. I räck-nätO ärav

något Befolkningstäckningenvidden mindre i nuvarande nät.än är
minst 85%. Om frekvenser i delen UHF-bandetdenäven översta av

så nåranvänds kan fallytterligare sändare inrättas. I sänd-sex
fjärdeningarna lika del befolkningen detnästan nätet.stor av som

årSändamätet kan börja efter beslut och fulltanvändas ett vara
två år.utbyggt efter ytterligare
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M4-nätet

påbli uppbyggt i huvudsak det sändarnätM4-nätet sättsamma somavses
sändarstationer användsanvänds för TV4. Om endast samtliga 54 störresom

till 95% den fast bosattasändningarna kunnakommer emotatt tas av upp av
frånskall öka 95 tilli Sverige. För befolkningstäckningenbefolkningen att ca

också slavsändare torde20-tal slavsändare i bruk. Dessakrävs98% ett tasatt
60.frekvenser kanalbehöva placeras i över

omfattandegår M4-nätet beror dels hurtid för byggaDen utattsom
för de enskilda sändama skall kunna iomplaneringsarbete krävs att tassom

frågor utförandetsamband med bygg-dels praktiska ibruk, ett stortav
nadsprojekt.

anspråk förplaneringsexemplet skall i defrekvenser iVissa de tassomav
återfinns versionen den tidi-officiellt uppdateradei densändarnäten avnya 4förhållan-förändringar iandraStockholmsplanen, medannämnda utgörgare

återfinns aktuella versionenMånga i dende sändarede till planen. nusomav
månader efter beslut. Plane-kan börja användasStockholmsplanen sexav

huvudsändareanvändningenemellertid längre tidringsarbetet tar av en nyom
måste frekvens. kompliceradbyta Enflera slavsändarekräver elleratt meren

måste använda frekvensuppstårplaneringssituation huvudsändaren enom
båda fallen krävs koordineringåterfinns sistnämndai planen. I deintesom

tid innan sändningarna kanlängregrannländema, vilket detmed gör att tar
inte kan slutförasförhandlingarnaalltid risk förbörja. finnsDessutom att
effekten för vissaexempelvis kanmodifikationer i de föreslagna näten,utan

sändningsriktningar.i vissastationer behöva reduceras
två år efterkan uppskattas tillhelt sändarnätbyggtiden förtotalaDen ett ca

ingår beställning utrustningplanering arbetet,den tidenbeslut. I samtavav
stationema ochtilläggsarbetenmonteringsarbetet inklusivetid för själva

resursinsats kan bygg-prograrnförbindelser. Medupprättande extra storav
tiden förkortas.

någrahuvudsändaren ellerbruksändarstationer kan iFöljande utan atttas
Östhammar,Göteborg, Malmö,nämligenbyta frekvens,slavsändare behöver

Helsingborg,Emmaboda, Karlshamn,Västervik,Nässjö, Visby,Kisa,
Ånge, Ömskölds-Tåsjö, Sollefteå,Gävle, Bollnäs,Mora,Karlstad, Sunne,

Överkalix,Skellefteå, Arvidsjaur, Kalix,Lycksele, Storuman,vik, Vännäs,
Kiruna.Pajala ochGällivare,

byte ochfrekvens, det kan krävasinte bytabehöverHuvudsändaren men
följande sändarstationer,på förfrekvenskanal slavsändarekoordinering av

Bäckefors,Motala, Jönköping,Norrköping,Uppsala,nämligen Stockholm,
Älvsbyn.Östersund ochVästerås, Sundsvall, Sveg,Hudiksvall,Skövde,

också sändareffekten reducerasförutsättsi Hudiksvall harsändarenFör att
riktning.något i en

frekvenskanal för huvud-måstesändarstationerföljandeFör en ny
nämligenslavsändare, koordineras,eventuella ändringarinkl.sändaren,

HelsingborgTV4 ochHörby inkl. MalmöKarlskrona,Vislanda,Finnveden,26
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ÖrebroTV4, Halmstad, Varberg, Uddevalla, Borås,Trollhättan, Filipstad,
och Borlänge.

De slavsändare ingår i M4-nätet finns i Solna, Södertälje, Norrtälje,som
Linköping, Virserum, Oskarshamn, Strömstad, Kristinehamn, Hagfors,
Loffstrand, Torsby, Degerfors, Falun, Smedjebacken, Hofors, Hudiksvall
Galgberget, Härnösand, Sundsbruk, Kramfors, SollefteåHallsta och Köp-
manholmen. Folkmängden inom slavsändamas täckningsområden uppgår till
sammanlagt 250 000 personer

Kartor huvudsändama finns bilagaöver i

MS-nätet

bestårM5-nätet till 54 sändare tillsammansstörre 95%näraav upp som ger
befolkningstäckning. Det komplicerat få ståndtillär M5-nätet M4-änattmer

Samtliga huvudsändare undernätet. kanal 61 den i Stockholm måsteutom
koordineras med grannländerna. Behovet koordinering vi integör attav
räknar med sändningar i M5-nätet kan förrän år efter beslut.att starta ettca
Frekvenskoordineringen har bedömts medföra räckvidden blir mindre föratt
ungefär hälften de aktuella sändarna för motsvarande iän sändare övrigaav
sändamät. De aktuella sändama utmärks i följandedet med asterisk .en

På grund sändarantennerna behöver byggas räknar vi medattav attom
M5-nätet kan årfullt utbyggt efter beslut.trevara

Följande huvudsändare, använder frekvenser under kanal 61, kansom tas
i bruk befintliga slavsändare behöver ändra frekvens, nämligenutan att
Motala, Visby, Emmaboda, Karlshamn, Karlstad, Storuman, Arvidsjaur

Ävenoch Kiruna. Uddevalla och Bäckefors kan i bruk ändringtas utan
slavsändare. För M5-nätet skall kunna sändare i Uddevallaatt ochav

Bäckefors fordras den sändaren för TV2 i Bäckefors och sändaren föratt ena
TV4 i Bäckefors byter kanal.

Följande ocksåhuvudsändare, använder frekvenser under kanal 61,som
kan i bruk endast befintliga slavsändare ändrar frekvens, nämligentas om

Östhammar,Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Norrköping, Jön-
köping, Kisa, Nässjö, Västervik, Karlskrona, Hörby, Trollhättan,

Örebro,Skövde,Sunne, Filipstad, Västerås, Borlänge, Mora, Gävle,
Ånge,Östersund,Bollnäs, Hudiksvall, Sundsvall, Tåsjö,Sveg,

Ömsköldsvik, Älvsbyn,Sollefteå, Vännäs, Skellefteå,Lycksele, Kalix,
Överkalix, Gällivare och Pajala. För Göteborg krävs Kisa TV4 byteratt
kanal.

För följande sändarstationer krävs frekvens 60kanal används,överatt en
nämligen Finnveden, Vislanda, Halmstad, Borås.Varberg och Om en
frekvens kanal 60 också fåanvänds i Hörby kan Helsingborgöver sändareen
i M5-nätet.

Kartor huvudsändama finns i bilagaöver
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Användningen sändamätenav

Även ingåendesändama beskrivs i sändarnät finns det intedeom nya som
måstenågon till utnyttjas för sändatekniskt betingad orsak de ochatt att ut ett

befinnas olika företagOm det skulle önskvärt kansamma program. man ge
såväli olika delar sändamäten M4 M5. Det kan tillsändarätten att av som

såså disponeras för visst programföretag ellervarje huvudsändare ett attatt
område,i betjänas flera huvud-programföretag sänder störreettett som av

ocksåPå i TV2- och TV4-näten kan undersändare. skersätt mansom nu
delar medandygnet sända begränsadevissa tider nätetöver avprogram

beståråterstående del sändningstidensändningarna under gemensammaav av
program.

ingåri alla sändare isjälvfallet inte heller nödvändigt brukDet är att ta som
nöja sig med bygga de delarExempelvis skulle kunnarespektive nät. attman

båda folkrikabetjänar de delarnaeller sändarnätendet mest avsomav ena
Sverige.

Tätortsaltemativet3.4

sänds lokalt deFlera marksända över störreO programnya
tätortema.

med 30 km räckvidd.sändningarna används sändareFörO ca
områdeni minst 22 medtill kan sändasUppO uttre programnya

invånare70 000 eller mer.
och M5 inte byggasalternativ kan sändamäten M4Med dettaO upp.

både M4 och M5riksnätsaltemativet innebär,tidigare nämndaDet om
får tillgångså alla i Sverige till fem TV-byggs boratt gottut, som som

intefrån vi det emellertid nödvän-marksändare. Som har ärangettprogram
ingår bådaanspråk i de sändamäten. Mani alla sändaredigt att ta som nya

sändningsmöjlighetema endast i devälja byggakan exempelvis att ut mer
folkrika delarna landet.av

från möjligheterna sändabörjan inriktad deredanOm är attatt nyaman
befolkningsunderlaget kanskall utnyttjas däri första hand är störstTV man

sändningsmöjligheter skapas i defleraalternativ innebärvälja attett som
fårräckvidd till 30 km,begränsa sändamasGenomstörre tätortema. att ca

någotför flera sändare.utrymmeman
två lokalgår få eller meddet plats medVi har funnit treatt att program

invånareområden 70 000befolkningsunderlagetminst 22 därtäckning i är ca
eller mer.

inte möjlighetalternativet väljs hardet här angivna upprättaOm attman
M5 kan intesändarnäten M4 ochnågot rikstäckande dvs.ytterligare28 nät,
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förbyggas. Sändama TV4 i Malmö, Helsingborg och Kisa försändarensamt
TV1 i Finnveden behöver frekvens.byta antal slavsändare förEtt TV2stort

påverkas.kommer att
Följande nitton sändarstationer kan sändningsmöjligheter, nämligentre

Stockholm, Göteborg, Uppsala, Norrköping, Motala, Jönköping, Vislanda,
Örebro,Borås,Halmstad, Västerås,Uddevalla, Karlstad, Gävle, Sundsvall,

Östersund, Älvsbyn.SkellefteåVännäs, och
Följande stationer kan två sändningsmöjligheter, nämligen Malmö,tre

Hörby och Helsingborg.
Om kanaler 60 fåanvänds kan Malmö och Hörbyäven över även tre

Dåsändningsmöjligheter. behöver inte heller frekvensbyta för TV4-man
sändaren i Kisa och TV 1-sändaren i Finnveden. Om kanaler 60 användsöver

tvånöjer sig med sändningsmöjligheter i Hörby, behöver inte hellermen man
sändama för TV4 i HelsingborgMalmö och byta frekvens.

En karta de aktuella sändama finns i bilagaöver
En förutsättning för utbyggnad vissa de angivna tätortssändar-av av ovan

de aktuella frekvenskanalema kan koordineras med grannländema.är attna
Utöver i de angivna sändarstationemahär kan det möjligtstörre attvara

tätortssändare med lokal räckvidd vissa andra Gene-upprätta även orter.
rellt dock möjligheterna mindre i Syd- och Västsverige i övriga delarär än av
landet.
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4 Digitala TV-sändningar

4.1 Inledning

Fram till slutet 1980-talet det främst mottagarindustrin och publicav var ser-
vice-företagen drev utvecklingen teknik för TV-distribution,som av ny
oftast i samarbete med nationellanära myndigheter. Högupplösnings-TV
HDTV det prestigeprojektet. I Japan har med hjälpstora storavar man av

lyckats utveckla fungerande satellitsänd HDTV. Man har emeller-resurser en
tid inte lyckats fram för till någonHDTV pris lett tillmottagare ett som

efterfrågan från konsumenterna.större I Europa har utvecklat ett egetman
HDTV-system, HD-MAC, och försökt detta erkänt obligatorisk stan-som
dard. likhetI med den japanska lösningen använder sig den europeiska av
analog teknik. sändningarna kommer endast kunna ske satellit. Iöveratt
USA söker den federala regleringsmyndigheten få fram standard fören
HDTV skall kunna sändas i marknätet. Efter det olika systemförslagattsom

teknik.pågårhar utveckling standardprövats bygger digitalnu av en som
Digitaltekniken i sig själv ingen nyhet. All elektronisk databehandlingär

och datalagring bygger digital teknik. Digital teknik har sedan länge an-
i skala inom telekommunikationsområdetvänts och för produktionstor av

filmer och DigitalaTV-program. ljudsystem Nicam-stereo, kompaktskivor
förm.m. konsumentmarknaden redan årtio gamla.är Digital teknikänmer

också år för återgivninganvänds sedan flera lagring och och stillbildertextav
CD-ROM.

Vad däremot relativtär är och minneskretsar förnytt attsom processorer
databehandling med mycket kapacitet kan framställas så lågatill kost-stor nu
nader utrustningen installeraskan i föravsedda konsumentmark-att apparater
naden. Därmed skapas tekniska förutsättningar för behandla de mycketatt

informationsmängder ingår i TV-bild. De företagstora har kom-som en som
inom inforrnationsbehandlingsområdet såkan kommapetens sätt en

marknad, televisionen.ny
I och med allt flera fåtthar för digital teknik kommerögonenatt att attupp

kunna föranvänds TV-distribution, har europeiska försökende utvecklaatt
Ävenförbättrad analog teknik förlorat mycket sin aktualitet. intresset förav

HDTV har svalnat. I stället riktas uppmärksamheten möjligheternamot att
med digital teknik sända mångdubbelt programutbud tidigare,störreett än
och effektiva metoder betalt publiken. Det främst aktöreräratt tanya av

betal-TV-tekniken, nämligen dataföretag, distributionsföretagsom gynnas av
och innehavare prograrnrättigheter, driver utvecklingen digitalav som av
TV-teknik.
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4.2 digitala TV-teknikens egenskaperDen

TV-distributionsteknikviktigaste egenskaperna hos digitalDe är
överföringskapacitetStorO

Störtålighet
Flexibilitet
Krypterbarhet

distributionskostnaderLägre

överföringskapacitet

överföringskapa-medgerdigitalteknikenviktigaste orsaken tillDen störreatt
för bildkomprimering,sig välanaloga tekniken den lämparcitet den ärän att

informationsinnehåll inte behöverhela TV-bildensteknikdvs. gör attsomen
sändas ut.

ljudljushet, färg,de olika egenskapernatelevisionI analog motsvaras av
förhållande till bild- ellerkontinuerligt i denvarierarsignalerelektriska som

i ställetdigitala byggerskall överföras. Detljudinformation systemetsom
elektriskasamples denavläsningarmängdgör separatastoratt enman

dessaoch därefter översänderbildinforrnationenvågrörelse representerarsom
avläsningar.

radio kan olika meddelandenhjälpi ledningar eller medVid transport av
Påtalvärden bitström.följd enformdigitaliseradsändas i avsom en

styrsignalermed hjälptolkaskan bitströmmenmottagningsstället somav
innehåller utsända inforrna-densignalermed detillsammanssänds ut som

tionen.
överförainformationsmängd. Förinnehåller mycketTV-bildEn attstoren

studiokvalitet be-TV-signalbildinnehållet digitaliseradisynligadet aven
observationer sekund,888 000behandla 165ochhöver transportera perman

miljoner databitarmegabits sekund,166 Mbsavrundateller perper
tekniköverföringskapacitet ochkravställer mycket högasekund. Detta

informationsbehandling.för
den informations-emellertid reducerahjälp kandigitalteknikensMed man

bildkodningsteknikavanceradhjälpöverföras. Medbehövermängd avsom
uppfattar rörliga bilder kansynsinnetdet mänskligatill hurhänsyntarsom

uppfattarpublikenminskasinformationsmängdenöverförda attden utan att
återgivningen försämras.

möjligtmed i dag deträknarbildkodningsmetodik ärMed den attsom man
vånimotsvarande kvalitetenstandardkvalitetTV-bildåstadkomma aven

6 Mbs.överföringshastighetvidsändningssystem PALnuvarande aven
avlägseninom inte alltförkomprimeringsteknikenpekarMycket att en

så tillkan kommaförbättras över-framtid kommer attatt ner enman
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bibehållenMbs med bildkvalitet.föringshastighet 3-4 Om accepterarman
överföringshastigheten erfordrasbildkvalitet kan lägre. I daglägre vara en

för hemvideokvalitet.överföringshastighet 1,5 Mbs

Störtålighet

måsteuppfattas stömingsfritt nyttosignalenradiosignal skall kunnaFör att en
förhållande brus och inter-viss styrka i till oönskade signalerha somen

huvudsakligen olika komponenter iferens. Brus orsakas mottagaren.av
frånandra radiosignaler eller ekon denInterferens orsakas t.ex. egnaav av

signalen.
förhållandenyttosignalen iTV-signal gällerFör analog äratt svagomen

emellertid möjligtsig i bildrutan. Detdet snötill störningarna äryttrar som
dålig,mycket dvs. bildensändning signalenuppfatta analog även äratt omen

successivt.försämras
uppfatta analog, dvs. nyttosignalendigital sändning lättareEn är änatt en

förhållande förhållandeti till stömingama. Omkan mycketvara svagare
och stömingama försämras under denmellan nyttosignalen gräns syste-som

för dvs.tillåter emellertid signalen omöjlig tolkablir mottagaren,attmet
försvinner plötsligt.bilden

Flexibilitet

de delar radiofrekvensspektrumi avsnitt 2.2 ärSom ärnämnts som av-av
vissintervaller, frekvenskanaler, medindelat isedda för marksänd TV en

iVHF-bandet och 8 MHzSverige kanalbredden 7 MHz ibandbredd. I är
föreftersom tillräckligbandbredd har valts denUHF-bandet Denna är att.

PAL-standard.överföra TV-program iett
så mindreöverför ellerkan utformas deDigitala störreettattsystem

höginfonnationsinnehåll modulationsmetodersekund. Mer komplexa gerper
störkänsliga.sändareffekt ochkräver högreöverföringskapacitet är mermen

innehålla många oberoende meddelandenvarandradigital signal kanEn av
multiplexering ochmottagningen. Proceduren kallassärskiljas vidkansom

kan blandas iolika TV-programeller mindre antalinnebär störreatt ettt.ex.
digital signal.en

i kan detaktuella dagmodulationsmetoderMed de digitala är varasom
till 25-30hastighetnyttoinforrnation medöverföramöjligt att av uppen

iinnebärbredden 8 MHz. Dettafrekvenskanal medMbs i att man enen
6 Mbs ellerstandardkvalitet äfyra isådan överförakanal kan t.ex. program

Mbs.hemvideokvalitet å 1,5i16 program
marksändningaruppnåskapacitet skall iför denna ärförutsättningEn att

Ommonterade utomhusantenner.med fastskall tas emotatt manprogrammen
skall kunnasändningarnaskall oöm, dvs. ävenvill signalen tasattatt vara
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med enklare eller i fordon i rörelse, minskar överföringskapa-emot antenner
citeten frekvenskanal. Förhållandet mångamellan hur TV-programper som
kan överföras 8 MHz frekvenskanal och signalens oömhet illustreras ien
figur

FörhållandeF mellan kapacitet och oömhet

Antal program

A16 st

lst--

Il I
Hemvideokvalitet kvalitet 315m;Normal
LS Mbm 6 Mbits 24 MbitsBildens kvalitet

överföringshastighet

Krypterbarhet

För skall kunna innehålletuppfatta måstei digital sändning haatt man en man
tillgång till avkodare kan tolka styrsignalema. till vadI motsatsen som som
gäller för analog TV det mycket lätt kryptera pådigital TV-signalär att etten

någonsäkert alltsåhelst kvalitetsförlust. Det lätt för densätt ärutan som
sändande kontrollera endast den fåauktoriserad kan deläratt att som av pro-

Digitaltekniken därför lämplig för olika betal-TV-arrangemang,ärgrammet.
dåockså i de fall upphovsrättsskäl vill begränsa tillgäng-t.ex.men man av

ligheten till område.i visstettpersoner
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Kostnader

Digitala sändare förhållandenkan under i övrigt lika sända med lägre effekt än
analoga. Vidare kommer det möjligt flerasända iatt attvara program samma
digitala sändare. Kostnaderna för sändning med digital teknik kan därför

bli lägre för analoga sändningar.väntas än
En faktor bör hänsyn till bedömer de ekonomiskanärtasom man man

förutsättningarna för den digitala tekniken den skallär att ta emotsom pro-
måste tillgångha till föravkodare digitala sändningar. Kostna-grammen en

förden denna utrustning kommer ha betydelse för hur snabbt denatt stor nya
tekniken kan vinna insteg hos konsumenterna.

Användningsområden4.3 för digital TV-distribution

Med digital distributionsteknik möjliggörs t.ex.
Högupplösnings-TV HDTV

kvalitetsnivåerFlera av samma program
Flera olika TV-program i sändningsamma

formerNya TV, t.ex.av
tidsläggningAlternativ-

Tidsförskjuten utsändning-
Alternativa bildvinklar-

innehållAlternativt-
Digitaltekniken ocksåkan underlätta

Interaktiva TV-tjänster,O t.ex.
Beställ-TV-
Utbildningsprogram
Spelprogram
Informationssökning

Genom digital teknik kan sändningsmöjligheterantalet ökas kraftigt. Det
gäller oberoende från trådsändningarna satellit,sker i eller i marknätet.av om
Därmed möjligheter till tjänster inteöppnas praktiskt tillgängligaärnya som
med nuvarande teknik. Vidare minskar kostnaden för överföringskapaciteten i
förhållande till andra kostnader.

Högupplösnings-TV

Det ursprungligen drev fram utvecklingen digitala sändningssystemsom av
för TV ville kunna sända högupplösnings-TV i mark-HDTVattvar man

En HDTV-bild, i jämförelse avlångtnätet. med standard-TV har ettsom mer
såbildformat, mångadubbelt horisontella bildlinjer och detaljskärpa istörre
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varje bildlinje, innehåller fem gånger så informationsmängdstorca som en
konventionell SåTV-bild. mycket information inte i marknätets frek-ryms
venskanaler, kanalbredd fastställd till högstär 8 MHz, sändningar-vars utan

hänvisade till satellit. Satellittranspondramas kanalbredd nämligenna var är
mycket denstörre än används i marknätet.som

När den amerikanska regleringsmyndigheten Federal Communications
Commission FCC beslöt infordra förslag till amerikanskatt överförings-en

förstandard högupplösnings-TV bestämde emellertid sändningarnaattman
skulle markbaserade och anpassade till den kanalbredd finns ivara som
frekvensplanen för marksändningar. Detta beslut har inneburit kraftigen
stimulans för utvecklingen frekvenssnåla digitala sändningssystem förav
HDTV.

För närvarande verkar emellertid intresset för högupplösnings-TV vara
mindre tidigare. Enän viktig orsak till detta HDTV-bildär föratt atten
komma till sin återgesbehöverrätt i format. Med dagens bildskärms-stort
teknik blir TV-mottagare för storforrnat skrymmande och myckettung,en
dyrbar. En lösning detta problem skulle kunna använda flata bild-attvara
skärmar inte bygger tekniken katodstrålerör.med Sådana skärmarsom
finns emellertid inte småiännu storlekar.än Man kan i dag inteannat bedöma

flata skärmar förnär HDTV kommer kunna introduceras på konsument-att
marknaden.

kvalitetsnivåerFlera TV-programav samma

Vissa intressenter har visat intresse för i och digitalastort signalatt en samma
flerasända TV-program innehållmed där bilderna har olikasamma men

detaljrikedom. Därmed skulle kunna övervinna den nackdel med digital-man
tekniken ligger i bilden plötsligt försvinner signalen bliratt när försom svag.

förhållandetNär mellan nyttosignal och störningar tröskeln,passerar
skulle bilden inte försvinna bara övergå till lägre kvalitetsnivå.utan närmast
Med denna teknik skulle sändning kunna uppfattas med studio-en t.ex.
kvalitet använder utomhusantenn, med PAL-kvalitetom man om man an-
vänder inomhusantenn och med hemvideokvalitet vid mottagning i fordon i
rörelse.

En TV-signal konstruerats detta kallas skalbarsätt scalable.som
För metoden skall komma bäst till sin böratt rätt konstrue-mottagarna vara
rade för automatiskt välja bästa möjliga bildkvalitet.att Det att mottaga-anses

har denna egenskap kommer bli ganska dyrbara.attre som
En skalbar digitalsignal kräver överföringskapacitetstörre signalän en

innehåller enda kvalitetsnivå.som en
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sändningFlera olika TV-program i samma

digitaltekniken för närvarande verkar tilldra sig detDen egenskap hos som
flera olika Omintresset möjligheten sändaärstörsta att ut program.

så fyra TV-program i dagenskapaciteten ökar det möjligt sändaär t.ex.att att
dag för skullestandardkvalitet det i behövs ettutrymme program,som

efterfrågas förhållandevis få, såsomutsändningt.ex. avav program som
fråneller invandrarnas hem-specialinriktade betal-TV-program program

Även från satellit tilli dag sänds denländer, underlättas. program som
målgruppnå de fördesdel sinsvenska publiken skulle kunna större av omen

fram i digitala marksändningar.

Nya former TVav

för olika tillämp-överföringskapaciteten kan användasDen ävenstora nya
naturligtvis med säkerhet i dag. Detkan bli kan inteningar. Vilka dessa sägas

konstnärligateknik upphov till ochligger i sakens attnatur ger nyany
på Någraförhand.dessa inte kanaffärsmässiga möjligheter och att anges

användningsområden föreslagits emellertid i det föl-har skall nämnassom
jande.

tidsläggningAlternativ

tittaresänds i olika ordning för tillgodosei TV-programInslagen attett
skullenormalt sänds kvällenolika Programmed sentsomvanor.

sändningstid vicebästa ochkunna sändast.ex. versa.

utsändningTidsförskjuten

gångerspelñlm, flera medsändsEtt och utt.ex.program, ensamma
På så behöver aldrigtidsförskjutning. tittaren längeliten sätt väntaen
Påpå börja. engelska kallas detta near instantaneousfilmen skallatt

video demand.on

Alternativa bildvinklar

från konsert användsellersänderNär ettett sportevenemang enman
från olika vinklar. I kon-avbildar skeendetantal kamerorstort som

vilken bild skall sändasbildproducententrollrummet bestämmer som
tillgång överföringskapacitettill kangodtill publiken. Om harut man

fotbollsmatch kansamtidigt.flera bilder sändas Denut som ser en
eller närbilddå översikt spelplanenvillvälja han t.ex. ense en avom

ihar bollen.den spelareav som
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handlingAlternativ

Även parallellai fleranaturligtvis sändaskanandra ut ver-program
ochkanskeexempletsioner. Det enklaste är att ett samma program

sådanamedbetalar ochtill publikreklaminslagsänds utan somen
ocksåerhåller gratis. Detpublik ärtillinslag programmensomen

språkversioner i versioner därellerolikaimöjligt sändaatt ut program
utformats olikakänsliga sätt.scener

TV-tjänsterInteraktiva

interaktiva TV-tjänster. Detockså ärunderlättaDigitaltekniken kan som avses
påverka sänds. Normalt harnågot detåskådaren kandärtjänster sätt som

emellertid ock-Detvia telenätet.programkällan äråskådaren förbindelse med
for returinforrnation.kanalkabelnät meddigitaltså försemöjligt ettatt en

interaktiva tjänster.några exempelNedan anges

Beställ-TV

skallspelñlm,visstbeordrarAbonnenten t.ex.att ett program, en
såantingen tillfrån kancentral. Dettatill honom attsändas en

frånoch spelasabonnentenlagringsminne hostillfilmen sänds ett upp
centralen medan hanstår förbindelse medieller abonnentendetta, att

filmen.ser

Utbildningsprogram

sådantutformaskaninstruktionsprogramochUtbildnings- t.ex.
medåskådareneleven besvararfrågorställersätt programmetatt som

kommerSvarettelefonens knappsats.fjärrkontrollen ellerhjälp av
vidare.måste för kunnaelevenoch rättdirekt i TV-rutan attsvara

fram tillledtrådar för kommaockså beEleven kan attprogrammet om
det rätta svaret.

Spelprogram

utbildnings-ungefärkan byggas sättSpelprogram somsammaupp
hjälp fjärrkon-medsina dragspelande kanDen göra avprogrammen.

direkt i TV-rutan.och resultatettrollen se

Infonnationssökning

och söka sig framdatabasersig till olikakopplaTV-tittaren kan upp
ställningeninformationen gällerslag. Ominformation olikatill t.ex.av

med transak-kombineraskan tjänsteninnehavarens bankkonton
tillgodohavandenflyttaenskilde kantionsmöjligheter. Den t.ex.

olika konton.mellan
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interaktivaFlera de tjänster har räknats här kan byggasav som upp upp
alltså tillgångtelenätet beroende tillkring det vanliga och inteär över-ettav

föringsnät för TV.

Standardisering digital4.4 TVav

för digitalisering, komprimeringBeslut internationell standardO om
multiplexering under 1994. MPEGoch väntas

sändningsteknik föreuropeisk standard för satellit ochBeslutO om
fattas under 1994.kabel kan DVB

för digital-TV före-Förslag till europeisk standard marksänd skallO
årligga under 1994. Beslut kan fattas 1995. DVB

också1995 förslag till amerikansk standard för marksändkanO ett
HDTV klart.vara

tillgång till avancerade elektroniska kom-digitala tekniken förutsätterDen
Sådanbåde enskilda utrustningi sändarledet och i de mottagarna.ponenter

små kraftigt i prisskall tillverkas i serier, kanblir dyrbar den men nerom
Standardisering viktig förutsättningtillverkningsvolymen är ärstor. enom

nivåtill produkterna till-för priserna skall kunna göratt pressas ner en som
på uppnådärförför vanliga konsumenter. Storagängliga satsas attresurser

för viktigaste delarna i deneller europeiska standarder devärldsomspännande
tekniken.nya

Även forbra för TV-branschen helhet och kon-standardisering är somom
fördel standarder inte kommer tillenskilda företag drakan attsumenterna av

stånd inte omfattas obligatoriska standardkrav.delareller systemetatt avav
fram till standarder mycket riktigt varitFörsöken komma har mestatt

frångäller de delar ligger längst kon-lyckosamma detnär systemetav som
för digitalisering överföring, haroch medan detdvs.sumenterna, systemen

uppnå åtkomstkontroll, pågått dvs. det vilketstandard för sätttrögt attmera
tillgängliga för abonnenten.betal-TV-program skall görast.ex.

Digitalisering och komprimering

komprimering och multiplexeringstandarder för digitalisering,Förslag till av
Group MPEG,bildtjänster fram Motion Pictures Experthar lagts ärsomav

två standardiserings-internationellaarbetsgrupp har bildats desom aven
Standardisation ISO ochOrganisation fororganisationerna International

Electrotechnical Commission IEC.International
för bildtjänsterstandard, kallad MPEGMPEG har tidigare utformat en

hemvideokvalitet.låga överföringshastigheter, motsvarandemed relativt
på kompaktskivor.bildprogram Iavsedd för lagringDenna standard är av 39
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förslag tillnovember 1993 har standard, MPEG 2, förettenatsgruppen om
överföringshastigheter.TV-överföring med högre

utformats skallMPEG Z-standarden har den kunna användas föratt
olika bildkvalitet och med eller mindre avancerade komprime-krav mer

nivåerinnehållerDärför standarden fyra för bildkvaliteten.ringsmetoder.
main dagens studio-low hemvideostandard,där motmotsvarar svarar

två nivåernade olika high innebär högupplösnings-standard medan av
innehåller också förfem olika profiler komprime-standard. Standarden

använder effektiv komprimering,ringsmetoderna. Huvudprofilen main
profilen simple utnyttjasinte skalbar. I den enklastesignalen ar enmen

effektiv komprimeringsmetod, ställer lägre krav minneskapa-mindre som
olika formerhögre profilerna innefattar skal-citet i De tremottagarna. av

gradvis i stället för försvinna heltbilden skall försämrasbarhet, dvs. attatt
täckningsornråde.för sändarensvid gränsen

nationellabefinner sig remiss till olikaFörslaget till standard stan-nu
Målet skall fastställd iinternationell standarddardiseringsorgan. är att varaen

år 1994.slutet av

Sändningsteknik

intressenter förslag till1993 enadesI december ettstor euro-grupp omen
satellit kabel.digitala TV-sändningar i och För-sändningsstandard förpeisk

Telecommunications Standards Instituteslaget behandlas Europeannu av
årstandard skall klar i sluteteuropeiskETSI med sikte att vara aven

Videoförslaget kallas Digital Broad-ligger bakom1994. Den grupp som
avsiktsförklaring tills har underteck-och byggercasting DVB som nuen

utrustning,tillverkare100 intressenter representerande nät-övernats avav
programföretag och myndigheter.operatörer,

förMPEG Z-standarden skall användasförslaget innebärDet attantagna
Både 16:9bildformaten 4:3 och skall kunna sändas.kodning bild och ljud.av

åtta språkvcrsioner.skall sändas i minstVarje TV-signal kunna
varierabildkvalitet kanProgramföretaget skall kunna bestämma somen

studiokvalitet ljudkvalitet mellan enkeltochmellan videokvalitet och en
kvalitet skalloch dessasfemkanals Antaletmonoljud och stereo. program

sig automatiskt tillskall kunnaändras löpande ochkunna mottagarna anpassa
sådana förändringar.

möjligti dataström skall dethar kombineratsNär flera attvaraenprogram
avkodas.behöver Programhela dataströmmendel attett utanta programav

kombineras till dataströmfrån skall kunnaolika dataströmmar attutanen ny
signalerna avkodasbehöveravkodas ochdataströmmen behöverhela utan att

olika ledskall kunna ske iKryptering över-kodasoch nytt. avprogramav
föringskedjan.
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så långtSystemet skall möjligt för olika överförings-gemensamtvara
medier satellit, kabel eller marksändningar och skall möjliggöra enkel över-
gång från medium till ettett annat.

pågår åtkomstkontroll,Det arbete med standard fören gemensam men man
har kunnatännu enas.

planerar lägga fram förslagDVB till standard for digitala marksänd-att ett
år då1994. beslut årningar under Ett standard skulle kunna fattas underom

1995.

Marksänd HDTV i USA

Den amerikanska regleringsmyndigheten FCC har infordrat förslag till teknik
någraför marksänd HDTV. För närvarande samarbetar de ursprungligaav

förslagsställarna i stor allians, har speciñkationema förenatsen som om
flestade delarna det Praktiska försök planerade till slutetärsystemet.av nya
år åroch förslag till kan färdigt 1995.1994 Se vidareett systemav vara

bilaga

EUzs roll

Europeiska Unionen EU har sökt underlätta införandet TV-tekrtikDen av ny
Årvissaföreskriva standarder skall användas. 1992 beslötsattatt ettgenom

direktiv 9238EEG antagande standarder för satellitsändningom av av
televisionssignaler. Som led i EU:s handlingsplan för införa avanceradeett att

rådettelevisionstjänster i har emellertid i juni 1993 beslutatEuropa dettaatt
inställningendirektiv skall ändras. Den ändrade har samband med att man

tidigareallmänt den satsningen analog MAC-teknik harattansernumera
återvändsgränd. förslag tillutgjort Ett ändrat direktiv har lagts fram EU-en av

föreslårkommissionen COM93 556 COD 476. Kommissionen detatt-
återkallastidigare direktivet medoch ersätts ett nytt.

föreslåsDet direktivet gälla för TV-sändningar i bredbildsformat obe-nya
Sådanaroende de sänds via satellit, kabel eller i marksändningar.omav

får sidförhållandetsändningar endast tillämpa 16:9. För TV-tjänster i
norrnalstandard 625 linjer inte helt digitala skall antingen tillämpasärsom

förenligtsändningssystemet D2-MAC eller analogt med deärsystemett som
Tjänsternuvarande sändningssystemen eller SECAM. med högupp-PAL

lösningsstandard inte digitala skall använda sändningssystemetheltärsom
HD-MAC.

bredbildsformat iHelt digitala tjänster, oberoende de i ellerärav om
har standardiseratsnonnalbredd, skall använda sändningssystemett som av

omfattas i övrigt direktivet.europeiskt standardiseringsorgan, inteett men av
ocksådirektivförslaget föreskrivs alla TV-mottagare harI att nya som

skall försedda med standardiserat anslut-bildruta 17större än tum ettvara
kan till olika slag avkodare mark-ningsdon de anslutas allagör att av 41som
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Ävennaden. denna föreskrift gäller för såvälför bredbildsforrnatmottagare
normalbredd.som

Förslaget innebär kabeldistributöreräven TV-program iatt tar emotsom
bredbildsforrnat skyldiga vidaresändaär i detta format.att programmen

Om direktivet kommer EU-ländema ha månader sigantas att attsex
sådanainföra regler de krav i direktivet kan upprätthållas.att som anges

EU-kommissionen ocksåhar utarbetat digital television. Irapporten om
understryks vikten övergång till digitala TV-sändningarrapporten attav en

isker ordnade former långtoch med tidsperspektiv. Behovetett av gemen-
standarder och säkerställa fri konkurrens och skydda konsumen-attsamma

intressen också.betonas Kommissionen det önskvärt allaternas attser som
berörda företag frivilligt kommer fram till lösningar tillgodoser det all-som

intresset. I fall börmänna kommissionen till åtgärder.reglerandeannat ta

4.5 Digitala TV-sändningar i olika distributionsmedier

Det kommer tekniskt möjligtO inleda digitala TV-att attvara
sändningar i årolika distributionsmedier 1995 några åreller
därefter.
Digitala frånTV-sändningar satellit till Europa årO beräknas starta
1995.
När digitala TV-sändningar gångkommer i i kabel,O telefon-över

frånoch marksändare beror bl.a. hurnätet kommersiella aktörer
bedömer marknadsförutsättningama.

.

det gällerNär utvecklingen digital radio- och TV-distributionav genom
satellitsändningar, kabelsändningar eller i telenätet ligger initiativet för när-

främstvarande hos de olika företag bedriver verksamheten. Statsmak-som
påverkakan utvecklingen med lagstiftning ställa allmännatema attgenom upp

villkor för användningen distributionsteknik. Det sker dels all-av ny genom
lagstiftning, konkurrenslagen,män dels lagstiftningt.ex. ärgenom som spe-

massmedieområdet.cifik för
fråga digitalaI marksändningar gåendehar längrestaten ettom ansvar.

tillståndStaten beslutar radiosändareanvända och vilka villkorattom som
skall gälla därvidlag. förutsättningEn för digitala marksändningar skallatt

stånd åtminstonetill någonkomma i omfattning tordestörre detattvara- -
fattas politiskt beslut detta skall ske. Den politik bedriverett att statenom som

det gäller marksändarnas användning för fårnär analoga sändningar stor
betydelse för möjligheterna det vid tidpunkt bedömsatt, om en senare
lämpligt, införa marksändningar med digital teknik avsnitt 4.6.se

frågaiLäget standardiseringsarbetet innebär det torde bli teknisktattom
möjligt digitala sändningar i satellit och kabel i varje fall år 1995.att starta
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inledas ungefärkunnaTV-distribution i telenätet kommermedFörsök att
någraliggerdigitala marksändningarmöjlighetensamtidigt, medan att starta

framåtår i tiden.längre
sändnings-introduceraförsöka bedöma utsikternaNär skall att nyman

slåskall igenom kanteknikentakt med vilken denteknik och den mannya
ocksåmåste hän-möjligt. Mantill vad tekniskthänsyninte bara är tata som

förhållanden. Eftersom skiftemarknadsmässiga institutionellaochtill ettsyn
använder den gamladekostnader och besvär krävsteknik medför att somav

tekniken skallför denför bytafinner övertygande skältekniken att att nya
användning.tillkomma

digitala TV-för introducerabehandlas förutsättningarnaavsnittI detta att
för sig.distributionsmediumi Sverige i varjesändningar

ökar kraf-sprida TV-programmöjligheternaDigitaltekniken innebär attatt
teknik.med analogtroligen blir lägredistributionskostnadema äntigt och att

oför-för spridaellerför öka utbudetutnyttjasDetta kan att ettatt programav
frekvensåtgång.med mindrekostnad ochtill lägreändrat antal program

spridasnuvarande skall kunnamånga flera deFör änavsevärtatt program
förefterfrågan kostnadernaförtillräckligtdet finnskrävs attstoratt pro-en

skall täckas. Nuvarandekundadministrationdistribution, er-m.m.gram,
befolkningenfall l0-l5%avsnitt 2.5 i varjefarenheter tyder se att av

Om helt tjänsterTV-tjänster.mycket intresseradkan antas nyanyaavvara
visa siggivetvis intresseradekan den större.kommer erbjudasatt gruppen

framgångar svensk TV, liksom denför spelprogram itidensDen senaste
tjänster via TV,ochuppgång för försäljninghar rapporterats varoravsom
bli lyckosamrna.affärsidéer kanoexploateradekan finnastyder detatt som

bestå tvåinledningsvisdigital-TV-tjänster kommerförMarknaden att av
hushåll till kabelnät ochanslutnadedelmarknaddelar. En utgörs är enav som

hushållbestår övrigavillaparabolmarknaden,delmarknad, tarsomavannan
Ävenfrån satellit och från marksändare. enstakadirektemot omprogrammen

från utrustninghushåll satellit medkan ärkabelanslutna emotta program egen
frånnågon överströmningske avsevärddet kommerdet inte troligt att att

kabelmarknaden till villaparabolmarknaden.
såflyterPå marknadernasikt möjligt olikalängre det de attär att samman,

många olika distributionskana-hushåll kan TV-programvarje ta emot genom
ler.

digitalteknikenochKabelnäten

svenska65% de2.3utvecklas i avsnittSom är permanent-närmare avca
kabel-TV-företagenfår beslutDärför dehushållen till kabelnät.anslutna som

TV-distribueradeför hur digitaltbetydelsefatta avgörandekommer att en
hushållen.erbjudasinledningsskede kommertjänster i attett

digitaltsändavälja inte allskabelföretagen skulleOm mottagnautatt pro-
digitaltenstakasändaeller endasttill abonnentema, mottagnautatt pro-gram 43
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i analog form, skulle delen destörre svenska TV-hushållengram lämnasav
utanför marknaden för digitala TV-tjänster. För kabelhushållen skall kunnaatt
få del utökat tjänsteutbud digitaltekniken krävsett kabelbolagenav attgenom
väljer föra fram i digital form ända tillatt den enskilde abonnen-programmen

Då måste abonnentema tillgång till avkodareten. kan hantera digitalasom
signaler.

Ett kabelföretag kan nöja sig med till början endast föra in digitalatt en
teknik i vissa frekvenskanaler.nätets hushållEndast de vill abonneraav som

digitaltde distribuerade dåbehöver förses med avkodare.programmen nya
kabelföretagEtt ocksåkan erbjuda abonnentema digital-TV-tjänster som

inte satellitdistribueradeär endast finns i kabelnät. För Svenskautan som
Kabel-TV, tillgånghar till rikstäckande fiberoptiskt förbindelsenät,ettsom
skulle det knappast erbjuda några tekniska problem välja sådanstora att en
lösning.

frågat någraVi har svenska kabelföretag de planerar börja användaattom
digital teknik. De erhållitshar svävande.är Bl.a. pekarsvar som man
osäkerhet hur priserna digitala avkodare för konsumentbruk kommerom

utvecklas. I de fall den nuvarande verksamheten går förlustmedatt detutgör
hinder för de investeringar skulle bli nödvändiga.ett som

påpekasDet bör emellertid Svenska Kabel-TV AB tillsammansatt med
kabel-TV-företag i Danmark, Finland och Norge har inlett samarbeteett om

satellitdistributionstjänst. Detta skall bl.a. skeen gemensam attgenom man
utvecklar huvudcentral för satellitdistribution till alla inblandadegemensamen
kabelföretag använder krypterings-samt att ochgenom man gemensamma
kundadministrationssystem. Man ocksåsig planerasäger unik nordisken
kodningsstandard för digital distribution.

Satelliterna och digitaltekniken

l avsnitt några2.4 de satellitföretag sänderpresenteras utav som program av
intresse för TV-publiken i Sverige. Med analog teknik kan transponderen
normalt förmedla Med digital teknik det möjligt förmedlaäret attprogram.

till tio med transponder. Den digitala tekniken innebärupp program samma
således öveiföringseffektiviteten satellit höjaskan radikalt. Denatt ökadeper
överföringskapaciteten kommer troligen skärpa konkurrensen mellan olikaatt
satellitföretag och öka värdet befinna sig i hot bird-position.attav en

SES har för avsikt under årende skjutanärmaste ytterligareatt treupp
satelliter, avsedda för digital teknik.är Därmed skulle ASTRA-satelliter-som

kunna erbjuda sammanlagd överföringskapacitet flerana motsvararen som
hundra program.

För de programföretag i dag sänder satellit skulle övergångöversom en
till digital sändningsteknik innebära transponderkostnaden för den befint-att
liga verksamheten skulle minska Den minskadeavsevärt. transponderkost-
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naden ocksåskulle det möjligtgöra introducera tjänster,per program att nya
near instantaneous video demand.t.ex. on

måsteSamtidigt programföretag hänsyn tillett deta att tar emotsom pro-
måste betala inträdesbiljett i form utrustning Förgrammen en att taav emot

digitala sändningar. För digital satellittjänst endastatt vänder sigen som
direkt till hushållen skall ha framgång måste hushållen fårde tillgångattanse

någottill värdefullt de inte fåkan sätt.annatsom
En antydan hur sådant affársupplägg kan detett amerikanskaom utse ger

projektet DirecTv. Det företagetär Hughes Communications har offent-som
liggjort planer år 1994 satellittjänst, syftaratt tillstarta medatten som
hjälp digitalteknik tillhandahålla hushållen i hela USA 150 TV-programav
från direktsändande satelliter.

Den abonnerar tjänsten kommer, med hjälp enda avkodare,som av en
få tillgång till 80-tal olika TV-programatt tiotal filmerett nearsamt ett som

instantaneous video demand.on
I Storbritannien har företaget British Sky Broadcasting BSkyB lanserat

idé i blygsammare skala, och digitalteknik. Om skaffar sigutansamma man
företagets avkodare kommer kunna abonnera bukett betal-attman en av

med olika inriktning. I andra företaget har skaffatett när sigprogram steg, en
kundkrets, kan modellen byggas antal digitalt överfördaut att ett stortgenom

erbjuds. Liknande projekt har i Frankrike.startatsprogram
Vad skall ha i minnet bedömernär planer detta slag ärman man attav

kabelutbyggnaden gåtthar långsammaremycket i Frankrike och Stor-
britannien i Sverige. Marknaden förän alternativ till kabel-TV verkar där-ett
för i dessa länder istörre Sverige.änvara

TV-tjänster i telenätet

Så hushållvarje i Sverige anslutetär till detgott allmänna telenätet. Isom
telenätet har de stamlinjer förbinder telefonstationer i olika delar landetsom av
mycket hög överföringskapacitet. gårDe ledningar mellan telefonsta-som
tionen och de enskilda abonnenterna dock i allmänhet vanligaär dubbla
koppartrådsledningar begränsadmed kapacitet.

Sedan årtiotal har det varit möjligt förmedlaett enklare rörliga bilderatt
telenätet, s.k. bildtelefoni.över Tidigare har antagit abonnentled-attman

ningarna skulle behöva bytas fiberkablar eller koaxialkablar med högmot
kapacitet rörliga bilder bättre kvalitet skall kunna distribueras medom av
telenätet. Utvecklingen den digitala bildkodningstekniken har emellertidav
medfört de flesta teleföretag övertygade det inom åratt är att ettnu om par
skall möjligt förmedla bilder TV-kvalitet via de befintliga telefon-attvara av
näten.

För det vanliga telenätet skall kunna användas för överföraatt digitalaatt
TV-program till enskilda abonnenter krävs abonnentledningarna kan-att
användas för sända digital signal med hög hastighet samtidigtatt led-en som 45
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kallasför dettatelefonsamtal. Teknikenockså används för vanliganingen
video-möjliggörochSubscriber LineAsymmetrical DigitalADSL att en

80-90%från vilket innebärtelefonstationen,6 kmöverförs tillsignal attupp
nås. uppskattningarDessa ärkunnakommertelefonabonnentema attav

andelenbedömssvenska telenätetfrån detUSA. Ierfarenheterbaserade
någotbli högre.kunna

så datahastig-högtrafik medkopplaklarar inteAXE-växlarVanliga attav
med högre kapa-generation växlarTV-överföring. Enförkrävshet nysom

emellertidTransfer Mode, kommerAsynchroneousATM-växlarcitet, s.k.
år 1995.börjanmedinföras i telenätetatt

särskiltbehövssändningarnaskall kunnakunden ettFör emottaatt
Kvalitetenoch TV-apparaten.telefonledningenmellanplacerasmodem som

från hemvideospelare.bildenungefärbliTV-bilden kan väntas ensom
ledningen.sänds TV idetvanligtanvändas även närTelefonen kan som

kabel-TV ellerÖverföring med vanligkunna konkurreraskullevia telenätet
också möjligtdetsmåhus. skulleVia telenätet attsatellitmottagning i vara

USA mellan tele-genomförts ifusionerbeställ-TV-tjänster. Deerbjuda som
kommersiella aktörerfinnsdetkabelbolag visar atttrorfonbolag och att som

distribu-framtidabetydelse för denfå viktigmycketkommertelenäten att en
TV-program.tionen av

marksändningarDigitala

Befolkningstäck-TV.för radio ochmarksändarefinnsSverigeI nätett av
TV4. Nätet98% förTelevision och ärSverigesför99,8%ningen är upp-

slavsändare täckerantal s.k.huvudsändare och54byggt ett stort somav
beskrivning inår.inte Enområden huvudsändarna närmareditde ges av-

snitt 2.2.
från imarksändareTV-sändningar ändigitalasvårare införaDet är att

från andrastörningarrisk fördetsatellit. Det beror är störrekabel eller att
naturföremål. Vidare deeller ärfrån byggnaderreflexerellersändare mot

frekvens-uppdelningdenhänvisade tillpraktikenisändningarnadigitala av
i satellitsänd-marksändningar, medanförgällerkanaleri manutrymmet som

mark-förFrekvensutrymmetkanalbredd.väljamöjlighetharningar större att
frekvensanvändningenöverenskommelserhårt utnyttjat ochsändningar är om

olika länder.måste träffas mellan
från marksändareTV-sändningardigitalamedproblementekniskaDe

har bl.a.marksänd digital-TVforTekniksin lösning.väg motvarasynes
åråterstår drygtHD-Divine. Detprojektetnordiska ettdetinomdemonstrerats

standard.europeisköverenskommenhavi kaninnan en
digitala TV-för bl.a.frekvensbehovenpågår studienärvarandeFör aven

frekvensplanerings-europeiskföreslagitsDVB harInomsändningar. att en
Även förutsättningarnatekniskadehållas år att1997.skallkonferens om

mark-digitalaförår 1996 talar detredanföreligga attsända kan mestabörja
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sändningar TV inte få någonkommer kunna nämnvärd omfattning iattav
förränEuropa i slutet 1990-talet.av

måsteDigitala sändningar kunna samexistera med marksändningar med
analog teknik. Det sker enklast digitala sändarnät anläggs enligtom samma
frekvensplan de analoga sändningarna och i stället för såanaloga Inät.som
fall överföringskapacitetenblir eftersom signalerna kan sändas medstor ut
hög effekt. Olika sändare kan sända olika vilket möjliggör lokalaprogram,
eller regionala sändningar.

Digitala ocksåsändningar kan emellertid sådanasändas sekundäraut
frekvenser grund stömingsrisken inte kan användas för analogasom av

såsändningar. I fall hindras inte utbyggnad sändningar med analog teknik.av
Överföringskapaciteten blir begränsad eftersom påsändningar sekundära
frekvenser inte kan ske med hög effekt. Beräkningar gjorts inomsom
Teracom Svensk Rundradio AB tyder emellertid det möjligt sändaäratt att

fyra med digital teknik och täckning ungefärut motsvararprogram en som
M5-nätets, fem analoga marksändarnät har byggtsäven enligt riks-utom
nätsaltemativet i kapitel och inte frekvenskanaler 60även användsöverom
för digitalade sändningarna.

kartaEn tänkbara sändarplaceringar täckningsområdenoch iöver södra
och finns bilagamellersta Sverige i

ocksåDigitala sändningar kan i singelfrekvensnät, dvs. därnätarrangeras
alla sändare använder frekvenskanal. En förutsättning för attsamma
singelfrekvensnät skall kunna användas sändningarna harär inne-att samma
håll inte bedrivsöverallt och det analoga påsändningar frekvensenatt
sådant mottagningen de digitala sändningarna kansätt Teknikenstöras.att av

singelfrekvensnät de frekvensekonomiskamed största vinsterna för riks-ger
täckande sändningar.

Det givetvis möjligt digitalabedriva bådeär sändningar samtidigt enligtatt
frekvensplanen för analoga sändningar, på frekvensersekundära ioch singel-
frekvensnät.

Digitala marksändningar till analogakomplementsom

Vid bedömningen framtidaden användningen marksändningar börav av man
värdera perrnanenthushållenendast tredjedel de svenskaatt tar emotca en av

frånsina direktTV-program marksändare. övrigaDe tar emot programmen
via kabelnät också tillgångoch har i de flesta fall till satellitsända Avprogram.

hushållde inte ungefärkabelanslutna har tredjedel möjlighetär att tasom en
satellitprogram med parabolantenn.emot egen

Sändningar bådei marknätet har för- nackdelaroch i jämförelse med
satellitdistribuerade åtminstonesändningar. Satellitdistribution blir billigare,
för det sändande företaget. Med marksändningar det däremot lättareär att

lokala sändningar. Jämfört med satellitsändningar kan vidare sänd-arrangera
frånningar mottagningsforhållanden.marknätet under sämretas emot 47



SOU 1994: 34

För närvarande används satellit för programmatning till TV4-nätet. Hus-
håll utanför TV4-sändamas räckvidd hänvisade tillär taatt emot programmen

Ävenfråndirekt satelliten. andra kombinationer satellit- och markdistribu-av
tion möjliga, återutsändsdigitalt distribuerat satellitprograrn frånär t.ex. att ett
digitala marksändare med begränsad räckvidd

digitala sändningarnaOm de skall fungera komplement till de analogasom
typisktkommer de användas för andra slag de iänsett att av program som

dag sänds i marknätet med analog teknik. Som exempel kan nämnasut an-
vändning för förbättra mottagningsmöjlighetema för satellitsändaatt program
eller för försök med sändningar i HDTV-standard. Om de digitala sänd-
ningarna används för signaler, kan med enkla inomhus-oömma tas emotsom

kan tekniken for kabelföretagen.användas konkurrera med Digi-antenner, att
sändningar intetala används detta behöver nödvändigtvis täckasättsom

områdensammanhängande kan endast där det finns efter-upprättasutanstora
frågan tjänsterna.

Digitala marksändningar för analogaersättningsom

också sig införsMan kan tänka de digitala marksändningarna med syfteatt att
dåde nuvarande analoga sändningarna. Avsikten de analogaärersätta att

skall läggas allmänheten skaffat försändningarna har dennär mottagarener
digitala tekniken.

måstesådan förändring skulle innebära samtliga marksändare byg-En att
måsteoch alla TV-tittare i Sverige byta sina eller iatt ut mottagaregas om

fall komplettera dem med avkodare för digitala sändningar. När teknik-varje
uppstårgenomfört och de sändningarna avslutasskiftet analoga kanär en

avsevärd samhällsekonomisk vinst antal de sändnings-att ett stortgenom av
frekvenser i används för sända de marksändadag TV-pro-att ut tresom

frigöras för användning, mobiltelefoni. intekan Fört.ex. attgrammen annan
TV-hushållen skall tvingas omedelbart köpa för digital teknikatt mottagare

låta pågå såvälnödvändigt sändningar parallellt ikommer det att attvara
övergångsperiod.teknikdigital analog undersom en

övergång bestårtill digitala marksändningar faser. den förstaEn Itreav
någotenligtfasen anläggs digitala marksändare de alternativnätett av av som

föregående. hushållenandra fasen anskaffar utrustning föri det I denanges
digitala den tredje fasen läggs de analoga sändningarnaIemotatt ta program.

ner.
övergång i fas medanekonomiska vinsterna med kommer kost-De tre,en

två enbart hadefas och kommer högrenaderna under änattett vara om man
Övergångsperioden förkortasanalog teknik. kan statsmakternamedsänt om

avkodare för digi-TV-mottagare skall försedda medbestämmer att varanya
priserna avkodare.ocheller statsmakterna subventionerartala attprogram

någon beräkning kostnader ochDet inte möjligt göraär att noggrann avnu
frånövergång digitala marksändningar.med analoga tillintäkter i samband en48
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Bl.a. kommer kostnadsrelationema mellan olika påverkasalternativ att ut-av
vecklingen i andra länder.

fårFöljande kalkyl därför räkneexempel.närmast ettses som

Kostnad för digitala sändningar-
Kostnaden för sändare för digital teknik kommer lägre föränatten vara en

analog sändare med räckvidd. Orsaken den digitala sändaren kanär attsamma
påverkar bådearbeta med lägre effekt, vilket priset för utrustningen och

energiförbrukningen. Vidare kommer det möjligt sända fleraatt attvara
i digitala sändare.program samma

Under förutsättning digitalt marksändamät i huvudsak använderatt ett nu-
sändarstationervarande kommer kostnader för hus, elkraftanlägg-master,

ningar kostnader för programöverföring till sändarstationema samtm.m.,
underhållspersonal,kostnader för driftövervakning oförändra-attm.m. vara

de. Om digitaltekniken leder till flera kan sändas kommeratt utprogram
emellertid de kostnaderna kunna delas flera tjänster.attgemensamma upp

En uppskattning vid handen priset för digital sändningatt ettgrov ger av
uppgåinledningsvis kommer till mellan tredjedel och hälf-attprogram ca en

priset för motsvarande sändning mångamed analog teknik. Om TV-ten av
kommer sändas med digital teknik kan priset sänkas ytterliga-att utprogram

kanske till 20-25% priset för analog sändning.re, av
rikstäckandeFör de nuvarande kan kostnaden för digitaltre programmen

år,utsändning uppskattas till 150-200 miljoner påkronor beroendeper om
det samtidigt etableras digitala TV-tjänster.nya

övergångsperiodenKostnaden för parallellsändningar under-
övergångstid bådekommerUnder analoga och digitala sändningar atten

Då tillkommer alltsåbehöva köras parallellt. kostnaden för driva detatt ana-
uppgårloga sändarnätet. Denna kostnad i dag till 500-600 miljoner kronor

år för de marksända Vid samtidig utsändning medtreper programmen. en
emellertid något,digital teknik kan kostnaden sänkas eftersom flera program

delar de kostnaderna.gemensamma

Utbyte allmänhetens TV-mottagare° av
finns miljoner TV-hushållDet 3,3 i landet. Antalet TV-mottagare kan upp-

skattas till minst 4 miljoner. finns 2 miljoner videobandspelare.Dessutom ca
Återanskaffningsvärdet miljarderäri storleksordningen 30 kronor.

övergångsperiodenOm årtill tio eller kommer den isätts att settstortmera
Då förgenomsnittliga livslängd. kommer kostnadenmotsvara apparatemas en

övergång begränsas till prisskillnaden mellan endast kanatt apparater som
förseddaanvändas för analoga sändningar och med avkoda-ärapparater som

för digitala sändningar. Det inte möjligt uppskatta prisskillnadensär att nure
storlek.
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förKostnaden ombyggnad kabelnät° av
innehålletFör i de digitala sändningarna skall kunna föras fram till deatt

hushållenkabelanslutna kommer kabelföretagen behöva byggaatt om en
frekvenskanal i för digitaldrift.näten

från alternativ frekvensanvändningIntäkter0
sändningarna huvuddelenNär de analoga har upphört, kommer detav

i för sändningar analogfrekvensutrymme dag används TV kunnaattsom av
ändamåländamål.bruk för andra Dessa kan ytterligare TV-sänd-itas vara

TV-ornrådet.eller tillämpningar utanförningar

digital marksänd4.6 Beslut TVom

så förutsättningarnadigital marksänd TV bör fattasBeslutO snartom
överblickas.kan

statsmakterna kan hänsyn till möjligheterna sända digitalO attta
teknik.marksänd TV vid beslut TV-sändningar med analog Juom

möjligheten bygga sändningarmindre utnyttjar medatt utman
ihandlingsutrymme har för ianalog teknik, desto större attman

framtiden introducera digitala sändningar.
l

Förutsättningar besluta digital marksänd TVatt om

övergå frånuppfattningar lämpliga i analog tillfinns olika detDet attom
digital teknik i marksändningar TV.av

Förespråkarna sändningsteknik pekar bl.a. mark-för skifte attett av
digital teknik kommer kunna bedrivas med högre kapacitetsändningar med att

sändningarna.kostnader de nuvarande analogaoch till lägre änavsevärt
Frekvensåtgången också för analoga sändningar.skulle bli mindre Ettän

anföras för digitala marksändningarskäl kan är statenattannat genomsom
olika informationspolitiska,för marksändningarna kan tillsitt attansvar se

ocksåförsvarspolitiska och massmediepolitiska krav tillgodoses, längre
Även kommer efterkälken irisken för marksändningarnasikt. att annars

för införande digitalutvecklingen anförs skälden tekniska ettett avsom
teknik.

övergång tillförbedöma de ekonomiskaMöjligheten argumentenatt en
försvåras vinsterna skulle kommamarksändningarnadigitalteknik i attav
övergångsperiod dålång skulleganskafram först efter programmenen

dåbåde teknik och kost-digital och analogsändas parallellt medbehöva ut
använde analog sändnings-enbartnaderna skulle högre än manvara om

mycket omfattandetekniskt skulleteknik. Ett byte systern opera-vara enav
få för alla mämniskor.skulle betydelse50 tion storsom
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ocksåDet finns de hävdar marksändningar huvudöveratt tagetsom
fåkommer minskad betydelse för utsändning televisionsprogram.att av

Enligt denna uppfattning kommer distribution via satellit, kabelnät eller tele-
lika effektivt och mindre kostsamt sprida i varje fallnätet desättatt ett attvara

dårikstäckande Marksändare skulle främst användas för sänd-programmen.
ningar med lokal täckning och för sändningar behöver kunna tas emotsom

svåraunder mottagningsförhållanden.
olika uppfattningarna bådeBakom de ligger antagligen skiftande bedöm-

ningar hur de tekniska och ekonomiska förutsättningarna kommer att ut-av
vecklas och olika vilka villkor gälla för televisionen.börsyn som

Inom för detta betänkande inte möjligtdet värdera styrkan i deär attramen
olika sidomas Det emellertid lätt konstatera mycketärargument. äratt att

frågaoklart i förutsättningarna för digital marksänd TV, och det i dagattom
sådanamöjligt ställning tillinte sändningar skall införas.är att ta om

fråga förhållanden.Bl.a. behöver vinna säkerhet i följandestörreman om

fattaKommer andra länder beslut digitala marksändningaratt om
påprisernaHur kommer sändar- och mottagarutrustning utvecklasatt

När kommer digitala sändningar introduceras i satellit och kabelatt
upprätthållas,faktisk standard kunnaKommer enda eller kommeratten

splittrasmarknaden olika företag tillämpar oförenligaatt attupp genom
tekniska lösningar

hushållenKommer skaffa för digitala sändningarO att spontant mottagare
sådana frånför kunna sändningar satellit eller i kabelsändningatt se

frågansamtidigt angeläget statsmakterna kanDet ställning tillär att ta om
så förutsättningarnadigitala marksändningar kan överblickas. Omsnart ett

beslut dröjer tills digitala sändningar har hunnit etableras i andra distribu-
tionsmedier möjligheternakan använda marknätet i praktiken kommaatt att

överspelad, oberoende hur fördelarna med marksändningar värderas.vara av

statsmakterna kan underlätta digital marksänd TV

fråganstatsmakterna kan redan ställningstagande tillsittnu, genom om
ytterligare analoga TV-sändningar, påverka de framtida möjligheterna att

digitalaintroducera marksändningar.
införas enligtI avsnitt 4.5 digitala marksändningar kan i principattanges

påfrekvensmässiga förutsättningar. sändasDigitalprograrnrnen kantre ut
på sådanasekundära frekvenser, dvs. frekvenskanaler inte kan användassom

för sändningar stömingsrisken. Digitalsändningar kananaloga grund av
också anordnas singelfrekvensnät, alla sändare använderdärsom samma
frekvenskanal. förutsätter aktuella frekvenskanalen inte användsDetta denatt

någraför andra sändningar. tredje möjligheten digitalsändningamaDen är att

51



SOU 1994: 34

anordnas enligt frekvensplan analoga sändningar, alltsåochsamma som
sådana sändningar.ersätter

Det bör understrykas tekniken för digitala sändningar fortfarandeatt är
under utveckling, och därför inte med absolut säkerhet kan vilkaatt man ange

råda.begränsningar kommer Osäkerheten framförgäller allt möjlig-attsom
heterna sända sekundära frekvenser och i singelfrekvensnät. Med dennaatt
reservation kan beskriva sambandet mellan planeringen analogaman av
sändningar och möjligheten införa digitala sändningar på följandeatt senare
sätt.

Om alla sändningsfrekvenser föravsedda television,är dvs. t.o.m.som
fårkanal 68, används för analoga sändningar, den täckningen förstörstaman

de analoga sändningarna. vi dåSom har i kapitel 3 kanangett t.ex.man upp-
två rikstäckande sådanti det sändamät. fallI har emellertidrätta närmaste man

endast möjlighet placera digitala marksändningar sekundära frekvenser.att
förKapaciteten de digitala sändningarna kan uppskattas till eller fyratre pro-

Praktiskt skulle det innebära samtliga sänds i deatt utgram. program som
analoga marksändningama inte kommer kunna parallellsändas med digitalatt

dåteknik. blir knappast möjligtDet längre sikt övergå frånatt ettens
tillanalogt digitalt sändningssystem i marknätet.ett

Om i stället väljer inte frekvenskanalemaanvända 61-68 förattman
huvudsändare, minskar befolkningstäckningenanaloga för det analoga sän-

damätet M5 till 85% vissa områden i Syd- och Västsverigeattca genom
måste lämnas utanför. dåI gengäld har möjlighet inrätta digitalaattman

frekvensområdetisändningar kanal 60. varje frekvenskanalFöröver som
ändamål någonstansinte för närområdetanvänds andra i Sverige eller i utan-

vårtför land möjlighethar bygga rikstäckande singel-att ettman upp
sådantfrekvensnät. varjeFör kan räkna med överföringskapacitetnät man en

på fyra sådanteller TV-program. För och digitalanät nättre t.ex. ett ett av
påsändare sekundära frekvenser under kanal 61, kommer den sammanlagda

alltså uppgåöverföringskapaciteten till åttamellan och Där-att sex program.
bådemed blir det möjligt parallellsända i digitalteknikanalog ochatt program

och sända vissa iendast de digitala sändningarna.att ut program
handlingsutrymmetDet det gäller införa digital sänd-största när att

fårningsteknik inte utnyttjar alla möjligheter bygga sänd-att utman om man
avstå frånningar med analog teknik. Genom sända analog iTV deatt t.ex. att

frekvenser rikstäckande sändamät, kan i ställetmotsvarar ettsom man senare
utnyttja dessa frekvenser för digitala sändningar. Denna lösning val-storger
frihet det gäller hur de digitala sändningarna skall utformas.när
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Utprovningen det för marksänd digital ljudradioO DAB,systemav
utvecklats inom projektet Eureka fortsätter.147, En europeisksom

årstandard iklar mitten 1994. Förväntas DAB skallattvara av
kunna införas krävs ledigt frekvensutrymme. Ett europeiskt
frekvensplaneringsmöte halvåretplanerat till första 1995.är
Mycket talar för marksändningar med den europeiska DAB-att
tekniken årkommer kunna inledas i Sverige omkring 1996att
Digitala ljudradiosändningar förekommer frånredan satellit. Regul-O
jära satellitsändningar medger rörlig mottagning bedöms docksom

årinte kunna inledas i Sverige förrän 2007.
I USA söker fram teknik for marksänd digital ljudradioO man som
skall kunna infogas i den befintliga frekvensstrukturen. Den nya

årtekniken skall utvärderas under 1994.
Vid beslut villkoren för digital ljudradio bör beakta för-O om man
hållandet mellan sändarföretag och prograrnföretag avväg-samt
ningen mellan rikstäckande, regionala och lokala marksändningar

5.1 Bakgrund

I delbetänkandet Tekniskt för reklamfinansierad radio SOUutrymme
dåvarande fråga1991:108 redovisade vi det läget i utveckling digitalaom av

ljudradiosändningar. Enligt tilläggsdirektiven skall vi komplettera uppgifterna
teknikenfrågai delbetänkandet i den utvecklingen inom för digi-senasteom

talt överförd ljudradio.
delbetänkandet ingåendeI lämnades relativt redogörelse för det projekten

med digital ljudradio Digital Audio Broadcasting, DAB, utvecklatssom
inom projektet Eureka 147. beskrivning fortfarande giltig.Denna Nu nöjerär
vi därför med kort sammanfattning.oss en

Efter det signalen överförts form överflödig informationi digitalatt tas
såPåbort. behöver endast 20% den ursprungliga informations-sätt ca av

mängden sändas Vid mottagningen rekonstrueras signalen. Den inforrna-ut.
tion skall överföras på bärvågordelas antal fördelasett stortsom upp som

frekvensområde,relativt brett frekvensblock. Vid utsändningenöver ett ett
blandas flera olika sedan vid mottagningen.sorterasprogram, som upp

bärvågor tåligUppdelningen olika utsändningen blir mycketgör att mot
störningar. Mellan varje utsänd datasymbol läggs vidare tidslucka,en som
skall minska störningar grund flervägsutbredning reflexer. Systemet 53av
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också låta näraliggande sändaremöjligt användatidslucka detmed gör att
innehåll.förutsättning de sänderfrekvensblock, under att sammasamma

omfattande singelfrekvensnät och utfyllnadssän-möjliggör s.k.Detta även att
frekvens huvudsändaren.dare använder samma som

fram frekvensblock skall omfattakommit tillInom Europa har att ettman
tillåterflexibeltskyddsband. DAB-systemet och1,75 MHz inklusive är ett

Antalet vilkenfrekvensblock. berorvarierande antal inom ettprogram
ITU har nyligenöverföringshastighet och vilket felskydd använder.man

förfärdigställt rekommendation 256 kbs ett stereoprogram.som angeren
närvarande uppskattas nödvän-med det felskydd förTillsammans som vara

får troligt 224 kbs kandigt det plats fyra block. Det ävenär attprogram per
så fem i frekvensblock.fullgod kvalitet. I fall ettstereoprogramrymsge

kvalitetsförlustermöjliggör mobil mottagning ochDAB-systemet utan
frekvensbehovet. Frekvensekonomin utnyttjas bästminskar avsevärt ettom

programinnehåll sammanhängandeskall spridasoch över stora ytor,samma
skall användas för lokalt avgränsadevinsterna blir mindre teknikenmedan om

tillgångmåste till icke utnyttjatsända DAB hasändningar. För kunnaatt man
frekvensblockets bandbredd.minstfrekvensutrymme motsvararsom

marksänd DABfortsatta utvecklingen5.2 Den av

Storbri-framför allt i Frankrike, Tyskland,i olika länder,Praktiska prov
visar DAB-systemet funge-Sverige och Kanada,tannien, Nederländerna, att

försökssändningar i singelfrekvensnätSverige kommerI överavsett.rar som
våren pågårUppsalaområdet under 1994. Detsändare i ägaatttre rum

Telecommunications Standardsstandardiseringsprocess inom Europeanen
mitten 1994.ETSI, beräknas klar underInstitute som vara av

Teleunionen arbetsgrupp utarbetatInternationella ITU harInom enen
skall utnyttjas för snabbtrekommendation enligt vilken DAB-systemet att

ljudradio avsedd för fast, portabel och rörliggenomföra marksänd digital
frekvensområdet 30-3 000 MHz.mottagning i

emellertid avvakta resul-framför allt USA, önskarvissa länder,Inom man
Någonpågående digitala ljudradiosystem.utvärderingsarbete olikatatet avav

förstandarder digital ljud-rekommendation eller flera gemensammaom en
årfrån i slutet 1994.därför sidan förränradio inte IT Uzsväntas av

telekommunikationerkonferensen för ocheuropeiskaInom den post-
införandeförslag till rekommendationutformatCEPT har ett om avman

digi-fastställas i 1994, skallEnligt förslaget, skallmarksänd DAB. marssom
Eftersompå frekvensbandet 87,5-108 MHz.sikt sändas ital ljudradio längre

FM-sändningar,analogafrekvensband för närvarandedetta är upptaget av
övergångsperiod bedrivas andramåste sändningarna underde digitala en

olika frek-rekommendation antalfrekvenser. Förslaget till ett stortupptar
övergångsperioden. Enligt för-undervensband skall kunna användassom
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slaget hållasskall halvåretunder förstamöte 1995 för planeraett frekven-att
för introduktion marksänd digital ljudradio i Europa.ser av

Telestyrelsen har förfrågningsmaterialsänt till olika svenska intres-ut ett
Där frekvensområdet 223-230 MHzsenter. motsvarar TV-kanal 12anges

230-235 MHz preliminär placering DAB-sändningarna.samt som av
Såvitt kan bedömas kommer digital marksänd ljudradio enligt DAB-nu

kunna introduceras i Sverige åri börjansystemet 1996.att av

5.3 Digital ljudradio via trådsändningsatellit och i

För närvarande sänds digital frånljudradio satelliter sänderut samma som
TV-program till kabelnät och enskilda hushåll. Sändningamaut sker enligt

sändningssystem DAB. Satelliterna frekvenserett än använderannat i 11-
eller 12 GHz-bandet. såVid höga frekvenser endast stationärär mottagning
möjlig.

För möjliggöra satellitsänd radio skall kunnaatt medatt rörligatas emot
i bilar, beslöt årsvid 1992 administrativamottagare, världsradio-t.ex. man

konferens WARC-92 frekvenstilldelningar för satellitsändningar ochom
kompletterande marksändningar digital ljudrundradio i betydligt lägreav
frekvensband. För Region omfattar Europa, Afrika och Västasiensom
anvisades frekvensbandet l 452-1 492 MHz för detta ändamål. För närvaran-

pågårde studier hur satellitsänd ljudradio kan samexistera medav annan
frekvensanvändning i band. Försöksverksamhet gångkan komma årisamma
1997, reguljär verksamhet i Sverige bedöms för närvarande inte kunnamen

årförrän 2007.starta
Digital ljudradio ocksåkan i trådsändningarsändas olika slag, it.ex.av

kabel-TV-nät eller i telenätet. En begränsning kan besvärande försom vara
trådsändningarljudradion endast medgerär stationär mottagning.att

5.4 Utvecklingen i USA

Förutsättningarna i USA skiljer sig flera från de europeiska. Densätt
viktigaste skillnaden finns någonär det inte motsvarighet till Europasatt
radioföretag riksomfattandemed sändningar. Varje enskild radiostation är
självständig betjänaroch sändningsområde.sitt lokala Nationellt spridda

sänds de lokala radiostationema.utprogram genom
DAB-tekniken kommer bäst till sin den föranvänds spridarätt när att ett

innehålloch områden. Den därföröver mindre intresse förärstorasamma av
programföretag med lokal spridning. ocksåDen kan uppfattas hotettsom

den etablerade strukturen hos de amerikanska radioföretagen.mot Den ame-
rikanska radiobranschen därförhar varit skeptisk till DAB-tekniken. Ett annat
skäl till i USA inte har svårighetervelat fåDAB framatt äracceptera attman
ledigt frekvensutrymme tillräckligi omfattning.
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gått digitalaframi ställetansträngningama haramerikanskaDe ut att
analoga sändningar.nuvarandesamexistera medkansändningssystem som

den pla-föreslagits. Enligtlösningar hartekniskaTvå principiellt olika ena
signalenden analogafrekvenssignaldigital somsammaen svagcerar man

signaldigitalmodellen innebärandraon-channel, IBOC. Denin-band att en
adjacent-channel, IBAC. Detin-bandgrannkanaloanvändiplaceras en

i till-praktiskt USA,systemförslag kommerolikafyra att testasattuppges
planerasUtvärderingeneuropeiska DAB-systemet.med det startasammans

halvåret 1994.under första
intesystemförslagen haramerikanskainformation deNågon detaljerad om

analysera för-från europeisk sidahar gjortsförsökmeddelats. De attsom
underlag.ofullständigtdärförslagen bygger

räckvidden för IBOC-skulleEBUutförd inombedömningEnligt enen
räckvidd,70 kmFM-signal medmedtillsammanssändessignal ut ensom

rörligamedsignalen skulle kunnavid 27 km mottagareemottasstanna om
bliräckvidden däremotskulletakantennmottagning medfastbilradio. För

for digitalsigna-finns riskFM-sändningen. Detförden attnästan somsamma
särskilt igrannkanaler,från FM-sändareandramottagningenlen kan störa

hån utnyttjat.FM-bandetområden där är
någradärför harochinte kända,IBAC-teknikenNågra uppgifter ärom

sådanafråganibedömningar inte kunnat göras system.motsvarande om

ljudradiomarksänddigitalförVillkoren5.5

årfrån marksändareljudradiosända digitalmöjligtbliEftersom det kan att
sådanagälla förskallvillkorvilkatid bestämmahög1996 detär att som

inuppdragutredningens närmareutanförliggersändningar. Det att
kantvå DAB-teknikenegenskaper hosfrågor, vi vill pekadessa sommen

beaktas.behöva

programföretagochFörhållandet sändarfdretagmellan

blandat isändsljudradioprogramflerainnebärDAB-tekniken utatt samma
skallutsträckningtill i vilkenställningbehöverStatsmaktema statensignal. ta

finnas skälfördelas. Det kanskallsändningskapaciteten attt.ex.reglera hur
kunnamånga programföretagmöjligheten föravvägning mellan attgöra en

tjänstererbjudaprogramföretagenskildaförmöjlighetenoch attsända som
Även försändningskapacitet.tillgång till rättensärskilt kravställer stora

tillgång sändnings-få tillprogramföretagkonkurrerande,kanskeolika, att
regleras.kan behövarimliga villkorkapacitet
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Avvägning mellan rikstäckande, regionala och lokala
marksändningar

En väsentlig fråga vid planeringen för digitala marksändningar är avväg-
ningen mellan sändningar täcker sammanhängande kanskestorasom ytor,
hela landet, och lokalt eller regionalt avgränsade sändningar. Den största
frekvensekonomiska effektiviteten i marksändningar uppnås alla sändareom

sänder med visst innehåll använder frekvens,ettsom program s.k.samma
singelfrekvensnät. Men detta förutsätter sändningarna faktiskt haratt exakt

innehåll. Om vill sändningar isamma t.ex. angränsande områdenattman
innehållaskall olika regionala eller bara enstaka inslag skallattprogram -

bytas måsteandra sändningarnaut skemot olika frekvenskanaler.-
Vid planeringen sändarnät för digitala marksändningar kommer det där-av

för nödvändigt hänsyn till denatt önskade fördelningenatt ta mellanvara
rikstäckande, regionala och lokala sändningar.
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6 Mediepolitiska konsekvenser av

digitaltekniken

6.1 Inledning

föregåendeI de kapitlen har vi beskrivit de tekniska möjligheterna fåatt rum
med ytterligare TV-sändningar med nuvarande analoga teknik densamt ut-
veckling pågårjust i riktning få fram digital teknik försom mot attnu över-
föring TV- ljudradioprogramoch till allmänheten.av

I detta avslutande kapitel vill fästa uppmärksamheten några problem
den digitala tekniken kan upphov till och intesom tidigare harge som man

behövt ställning till i mediepolitiskata sammanhang.
Digitaltekniken kan användas för upphäva många de begränsningaratt av

har bestämt utformningen dagens television. För visasom hur detav att
skulle kunna fungera och för relief till den följande framställningenatt ge
skisserar vi framtidsvision informationsnätöppet för distributionetten av av
bildtjänster.

6.2 En framtidsvision

hushållAlla anknutna tillO informationsnätär med tillräckligett
kapacitet för bildtj änster.
Olika informationslänmare harO möjlighet ansluta sig till infonna-att
tionsnätet.
Varje hushållenskilt kan beställaO från varje informations-program
lämnare.
Varje informationslämnareO sitt pris för desätter erbjudna pro-
grammen.

Följder för TV-marknaden

Om denna framtidsvision verklighet skulle följande effekter kunnavore
uppstå.

Producenter bildprogramO kan erbjuda sin produkt direkt till konsumen-av
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.terna, Beroendet t.ex.av

film- och videodistributörer skulle minska
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programtablåer ochoberoendeväljakanKonsumenterna avO program
sändningstider.

programföretagkanvälja,siginte bryr attde konsumenterFör omO som
TV-program.dagensprogramtablåer, ungefärerbjuda sammansatta som

eller lägre,högrekanbetalaskall sättaskonsumenternapriserDe som
subventione-ellerinnehåller reklam ärberoende t.ex.programmenom

rade.
intäkter.påverka producentemasskulle direktvalKonsumenternas

på distributionsnätetKrav

for-följandefallvarjebör iförverkligasskall kunnaframtidsvisionenFör att
uppfyllda.utsättningar vara

prin-ifortillräckligskall ettattöverföringskapacitetentekniska varaDenO
nåskall kunnaenkelt sättinformationslämnareantal ettobegränsatcip
förstandarder ärförutsätterDet gemensammaalla konsumenter. som

distributionsnätet.delarolika av
debiteringochbeställningfor avfinnasskall programsystemDet ett av

tillgång alla leverantörerstillabonnentema pro-programavgifter gersom
nyttjar-na.betaltmöjlighetprogramleverantörer attalla avoch gergram

programleverantörerallaskalldistributionsnätetförDen gesvararsom
villkor.icke-diskrirninerandetillträde

förverkligasframtidsvisionenförHinder att

för-siktförhindertekniska attnågra olösbarafinnsdetinteVi atttror
ställetiHindren ärskisserat.vi hardendistributionssystem artverkliga ett av

förknippasgradi högoch kaninstitutionellochekonomisk artpolitisk,av
berörda.intressen ärekonomiskamycketmed de somstora

fåprograrnleverantörerutländska atthindrafrån vissa attSträvan staterO
standardiseringssträvandenhindramarknaden kantillgång dentill egna

internationellt utbyte.försvåraoch
satellitfore-distributionskedjan,led i t.ex.olikamellanmaktenKamp om

satelliterfrån vissaendastleda tillkankabelföretag attoch programtag
kabelnät.vissaisänds ut

ochkabelsändningardistributionssätt,olikamellan t.ex.Konkurrens
tekniska lös-oförenligatillledavillaparaboler kantillsatellitsändningar

till-finnsendastprograrnleverantörersvissatilleller programningar att
distributionssätt.vissagängliga genom
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frånSträvandenO programproducenter hindra konkurrerandeatt program-
producenter komma marknaden kan leda tillatt programdistribu-att

tvingas till exklusivavtaltörer med rättighetshavare till särskilt attraktiva
program.

frånSträvan tjänsteleverantörerO konkurrenter frånstänga mark-att ute
naden kan leda till abonnentema med tekniska medel knytsatt till vissen
leverantör.
Svårigheter bedöma långsiktigaO den lönsamheten kanatt hindra strate-
giska investeringsbeslut.

Åtgärder étt förverkligande framtidsvisionensom gynnar av

Om från sida det önskvärdstatens sak främjaattman anser attvore en mer
marknadsmässiga förhållanden TV-området finns det åtgärderdel atten
vidta, t.ex.:

Ta med televisionen iO planeringen nationell satsning informa-av en
tionsteknologi.
Arbeta för internationelltO kommeratt överens standarder ärman om som

mångaför så olika distributionsmedier möjligtgemensamma samt attsom
sådana standarder så mångainom länder möjligt.accepteras som
Främja tillämpningenO standarder i Sverige över-av gemensamma genom
enskommelser eller tvingande regler.
Motverka kontrollen distributionssystemenO över används föratt kon-
kurrensbegränsningar.

I det följande går vi in den sistnämndanärmare punkten. Den digitala
teknologin har vissa egenskaper frångör sida kan behövaatt statenssom man

åtgärdervidta för hindra de har hand distributionssystemenatt att som om
använder sin förmaktställning begränsa konkurrensen och publikensatt val-
frihet.

Slå6.3 vakt konkurrens valfrihetochom

Staten kan behöva skydda tillgångprogramleverantöremas till distribu-
tionsmöjligheter och publikens valmöjligheter.

Med digitalteknik kan uppnå kraftigt ökad överföringskapacitet i jäm-man
förelse med den distributionsteknik ianvänds dag. Om digitalt distri-ettsom
butionssystem för bådealla,är öppet producenter och konsumenter, för-kan
hållandena för radion och televisionen komma sig tillnärma vad gälleratt som
för det tryckta ordet. 61
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distribution radio- och TV-pro-digitalPå sikt skulle utbyggdlängre aven
använda radio-förändringar i människorsmedföra sättkunna attstoragram

de krav ileda tillskulle i sin kunnaTV-mediet. Dettaoch statenatttur som
ligger emellertidförändras. Detradio- och TV-företag börställerdag utan-

frågor.sådanavån uppdragför närmareatt
digital-för tillbehövakanvill vi pekaDäremot att attatt staten agera se

till ökad konkurrens och val-lederanvändsverkligentekniken sättett som
kontrollen distribu-TV-ornrådet. användaFörsök överradio- ochfrihet att
marknadstillträdet ochotillbörligt begränsaför sätttionssystem ettatt

det följandemotverkas. Ivalmöjligheter kan behövainskränka publikens
åtgärder befogade.områden sådana kannågra därpekar vara

marksändningarDigitala

användas flexi-sändamaradio eller TV kanmarksändningarVid digitala av
användasTV-sändarekantekniskt valvilket görsbelt. Beroende ensom

standardkvalitet eller dussinifyratill TV-programsändaför ettut treatt t.ex.
hemvideostandard.nuvarandekvalitetmedTV-program motsvararsomen

kapaciteten skallvälja hursändaren kan,bestämmerDen över attgenomsom
få möjlighetskallmånga programföretagockså hur attutnyttjas, avgöra som

sända.
kopplingennuvarande fastasålunda dendigitaltekniken upphävsMed

tillgången till sändare.programverksamheten ochmellan
sändningsteknik behöverdigitalinförandeeventuelltsamband medI ett av

skall reglera för-utsträckningtill i vilkenställningstatsmakterna statenta
sändningsverksamheten ochtekniskabedriver denhållandet mellan den som

fördeden eller programmen.svararsom

Krypteringssystem

tillhandahålls publikenförTV-tjänsterdistribueradedigitaltvilketDet sätt
kommer öka all-överföringskapacitetenökadeför denbetydelsehar attom

skallföravkodare krävsOm denvalmöjligheter.mänhetens attt.ex. mansom
från leveran-olikaavkodakanbetal-TV-programdelkunna ta programav

hanvilka hon ellervälja frittenskilde kunnakommer dentörer, att program
villkor.då likakonkurrerapå. kanOlika programleverantörervill abonnera

måstebetal-TV-programvisstden abonnerardäremotOm ett an-som
tillgång levererastillendastavkodarevända avsomprogramgersomen

få tillgång tillbesvärligt för abonnentendetföretag, blir att programsamma
få tillgångsvårare till mark-får därmedföretagfrån företag. Dessaandra att

naden.
EU-kommissionen viktenunderstrykerdigital televisionI sin rapport om

tillgodoser detfram till lösningarfrivilligtföretag kommerberörda somattav
Iskydd för konsumenterna.fri ochbl.a. konkurrensintresset,allmänna62



Mediepolitiska konsekvenser digitalteknikenav
förslaget till EG-direktiv för standarder för TV-överföring föreslås emellertid

någoninte standard för avkodare. Däremot föreslår TV-mottagareattman
viss storleköver skall försedda med standardiseraten anslutningsdonettvara

för olika avkodare förekommer marknaden.som
Statsmaktema kommer behöva ställning tillatt vad skallta gälla isom

fråga avkodningsutrustning för digitalt utsända Med hänsynom tillprogram.
EES-avtalet och framtidaeventuelltett svenskt medlemskap i EU har Sverige

smågivetvis möjligheter frånatt sätt avvikerett vadagera som som
kommer gälla inom EU. Sverige bör givetvisatt verka för den linjeatt som
EU slutligen väljer överensstämmer med Sveriges intressen.

Kabelsändningar

För innehavare kabelnät gäller för närvarande s.k. frågacarry-regleriav must
vissa marksända TV-program. I övrigt finns inga särskildaom regler för hur

kabelföretagen väljer vilka skall sändasut i Däremotnäten.program som ut
gäller givetvis allmän lagstiftning, konkurrenslagen ocht.ex. marknads-
föringslagen, för verksamheten. I propositionen med förslag till yttrandefri-
hetsgrundlag se 199091:64 87 f diskuterades frågan lagfästprop. s. om en
skyldighet ålägga upplåtanätägareatt i sina kabelnät,att någonutrymme om

önskar använda dem för sändningar till allmänheten. Någotannan förslag i
denna riktning lades emellertid inte fram.

I USA, Europa och Sverige har det under tid offentliggjorts olikasenare
projekt syftar till vertikalt integreraatt programproducentersom t.ex. och
kabelföretag, eller företag inom olika delar överföringskedjan för TV-av

Samarbete här angivet slag kan leda till utomstående företagprogram. av att
missgynnas frågai distributionsmöjligheter.om

Om digitala TV-sändningar från marknät skulle införas kommer antalet
marksända öka. En förutsättning för tvådeatt tredjedelarprogram deatt av

hushållensvenska kabelanslutna fåär skall delsom är attav programmen
dessa sänds i kabelnäten.ut

Statsmaktema bör överväga nuvarande regler tillräckliga ellerär detom om
behövs åtgärderytterligare för motverka företag intaratt mellan-att som en
ställning mellan programföretagen och publiken använder sin ställning för att
begränsa det fria informationsflödet. Statsmaktema ocksåbör huröverväga
kabelföretagens s.k. carry-skyldighet bör utformad imust situation dåvara en
det finns digitala marksändningar.
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Bilaga I

Tilläggsdirektiv till utredningen tekniskaom
förutsättningar för utökade sändningar radio- ochav
television till allmänheten

Dir. 1993: 99

Beslut vid regeringssammanträde 1993-08-19

Chefen for Kulturdepartementet, statsrådet Friggebo, anför.

Mitt förslag

I den regeringsförklaring länmades vid regeringens tillträdesom attangavs
radio- och TV-monopolet tekniskt avskaffatär ochsett regeringen avsågatt

föreslå sådana lagändringaratt ökar friheten radio- och TV-området.som
Detta innebär i princip fn etableringsrätt.

Regeringen har redan vidtagit åtgärderrad för uppfylla detta. Ytter-atten
ligare programföretag har beviljats tillståndett bedriva rikstäckande TV-att
sändningar. Den lagstiftningen kabelsändningar innebär frihetnya om att an-
lägga kabelnät och bedriva sändningar i kabel. Inom for den pri-ramen nya

lokalradion kommer frivata ljudradio kunna utvecklas.atten
Det tidär ytterligare iatt ta utvecklingenett steg praktisktnu för-mot ett

verkligande den fria etableringsrätten inomäven TV-området. Nyaav möjlig-
heter sända marksänd TV böratt öppnas.

Utredningen tekniska förutsättningar för utökade sändningarom radioav
och television till fårallmänheten i uppdrag fram teknisktatt underlagta ett
för beslut i denna riktning. Därvid bör belysas hur de kvarvarande outnyttjade
sändningsfrekvensema för TV kan i anspråk for så långttas det teknisktatt är
möjligt skapa förutsättningar för fri TV.

sådantEtt underlag bör innehålla redovisning det aktuella läget ien av
fråga utveckling tekniska för överföring TV.om Särskildsystemav av upp-
märksamhet bör ägnas standardiseringsarbetet och vid vilka tidpunkter ny
teknik kan färdig införas.attvara

Utredningen bör också komplettera uppgifterna i sitt delbetänkande Tek-
niskt för reklamñnansieradutrymme radio SOU 1991:108 med uppgifter

den utvecklingen inom teknikensenaste för digitaltom Överförd ljudradio.
Utredningen bör redovisa konsekvenserna olika förhållningssätt frånav

sida till införandestatens teknik. Redovisningen bör kunna formenav ny ges
antal scenarier. Ett alternativett bör belysasav hur de kvarvarandeärsom

outnyttjade sändningsfrekvensema för TV kan i anspråk för sändningartas
med nuvarande teknik, även de frekvenstilldelningarutöver koor-ärsom nu
dinerade.

Resultatet bör den 28 februarirapporteras 1994.senast
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utredningentidigareDen

särskildtillkalladesjuli 1991regeringen den 25bemyndigandeEfter enav
förfråga möjligheternaiunderlagteknisktfram ut-förutredare ettatt ta om

Enligt direk-allmänheten.television tillochljudradiosändningarökade av
behandlaförstaunderutredningsarbetet1991:67 skulledir. etapptiven en

skulle behandlaarbetet,andraför denDirektivljudradion. etappen somav
meddelasskulletelevisionen, senare.

Teknisktbetänkandetfram1991i decemberlade utrymmeUtredningen
remissbe-harBetänkandet1991:108.radio SOUreklamñnansieradför

199293170propositionregeringensingår förunderlagetiochhandlats
199293:KU15,bet.riksdagenbehandlatsvilken harlokalradio,Privat av

l99293:168.rskr.
utrednings-andradirektiv för denfrågan etappenJag avtar omuppnu

arbetet.

Bakgrund

Televisionen

vårt land. Genomutbyggd ivälmånga år televisionen ettSedan är om-
bebodda delarallaisändsmarksändare utfattande avnät programmenav

flera TV-tillgång till ellerhushåll harsvensktså varjeochlandet engott som
centralantennanlägg-tillhushållen anslutnahälften ärMer änmottagare. av

miljoner,till 4uppskattaskanAntalet TV-mottagarekabelnät.ellerningar ca
miljarder kronor.20återanskaffningsvärdetordevilket representera ett av

och berörså omfattande sagtsnartdistributionssystem ärEtt somsom
det väl harsvårt ändramycket närnaturligtvismänniska attvarje upp-är

måstebefintligadeskulle innebäraförändring mottagarnaOm atträttats. en
skäl behövaopinionsmässigasociala ochekonomiska,skulle denbytas ut, av

behövdesändningarvilkenövergångsperiod, underlångmedgenomföras en
åtgärdsådan skulleteknik. Enbåde gammal ochparallellt ibedrivas ny

kostsam.bli mycketgivetvis
sändningstekniken iförvånande väsent-intebakgrund detdenna är attMot

ursprungligaDebarndom.televisionensoförändrad sedanvaritharliga delar
visserligenår 1956,inleddesSverigei ersattessvartvitt,isändningarna som

för färg-TV-användsteknikår 1970. Denredanfárgsändningarmed som
medtillsammansfungerarsändningarl så denuppbyggdemellertid ävenattär

sändningarfrån svartvitabytakundeDärförsvartvitt.förTV-mottagare man
kundeAllmänhetenövergångsarrangemang.någrafárgsändningar er-till utan

önskade.takti denmed färgmottagaresvartvita TV-mottaganesina mansätta

Två liknande ärPAL.1Det kallasi Sverige systernanvändssystem som
Secam.franskaoch detNTSCamerikanska66 det
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Inom för de frekvenser för TV-sändningar tillgängliga förramen ärsom
användning i Sverige finns koordinerade frekvenstilldelningar för fyra riks-
täckande sändamät. Tre sändamäten utnyttjas för närvarande.av

Under de år då40än TV-sändningar har bedrivits utifrånmer samma
grundläggande förutsättningar, har tekniken för bildkodning och signal-t.ex.
behandling genomgått omfattande utveckling. En sändningsstandarden som
utformats enligt dagens teknik och bindningar bakåt skulleutan överläg-vara

de befintliga i alla väsentliga avseenden.systemensen
Under 1980-talet lanserades de s.k. MAC-systemen i Europa. Denna

systemfamilj tillämpar analog överföring bildinformationen medan ljudetav
digitaltl.överförs Redan i sin grundversion skall MAC-standarden bättrege

bild- och ljudkvalitet, säkrare kryptering och möjlighet överföra flera ljud-att
kanaler. Systemet skall vidare kunna byggas till högre kvalitetsnivåer. Enut

för standardkvalitetmottagare MAC skulle också kunna sänd-av ta emot
högupplösningsTVz.ningar i HD-MAC. Däremot kan förav mottagareen

vårt vanliga sändningssystem PAL inte MAC-sändningar. En MAC-ta emot
signal kräver bandbreddstörre än i kanalplanen för marksänd-som ryms
ningar. MAC-systemen kan därför endast användas för satellitsändningar.

I dag används olika versioner MAC för vissa satellitsändningar därav man
drar goda krypteringsmöjligheter.nytta systemets TV-tittama går emeller-av
tid miste MAC-systemets övriga fördelar eftersom signalernaom genom-
gående omvandlas till PAL eller motsvarande innan de sänds i kabelnät.ut

Den snabba utvecklingen inom digitaltekniken emellertid ha medförtsynes
MAC-systemet föråldrat. Tidigare haratt är digital TV-över-ansett attman

föring skulle kunna introduceras först stycke in ZOOO-talet.ett Nu verkar
det emellertid digitala överföringssystem kan komma införassom om att

några år.redan om
Digitaltekniken möjligheter påverka denstora utsända ochattger mottagna

informationen. Dessa möjligheter kan utnyttjas olika sätt.
Komprimering innebär överflödig informationatt bort innan signalentas

Påsänds så informationsmängdkan densättut. behöver överföras redu-som
kraftigt publiken märker någon kvalitetsförsämring.utan att Den digitalaceras

tillåtertekniken också olika blandas i ochatt utsändning.program en samma
Vid mottagningen såsedan signalerna de olikasorteras kanatt programmen
återges för sig. Vissa de digitala överföringssystemen kan utformas påvar av

sådant störningar frånsätt andraett sändareatt frekvens elimineras.samma
Härigenom blir det möjligt låta alla isändare sändamät användaatt ett samma
frekvens, s.k. singelfrekvensnät.

Analog överföring utnyttjar elektriska signaler varierar kontinuerligt isom
förhållande till förändringar i bildinnehållet. Vid digital överföring återges
innehållet i form siffror i talsystem.ettav

I högupplösnings-TV High Definition TeleVision, HDTV bildenär
avlång och bilden skarpare i standard-TV.än Den högre bildskärpanmera

uppnås antalet horisontella bildlinjer sådubbeltatt är förgenom stort som
standard-TV. 67
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överföringskapacitetenkraftigt ökamöjlighetteknikendigitalaDen attger
föröverföringskapaciteten kan användasförbättradeDenför TV-program.

mark-sändas ikunnaHögupplösnings-TV kommerändamål. utolika att
fleraalternativ kan TV-pro-Somkanalbredden ändras.sändningar ettutan att

singelfrekvens-Genomkanal.sändas istandardkvalitetmed ut sammagram
Ävenförbättrasmarksändningarfrekvensutnyttjandet i ännukannät mer.

få användningar.telefonnätet kan nya
förutveckla över-närvarande systernFör attsatsas stora nyasummor

elektronik och data-inomtillverkarnaledandeDeTV-program.föring av
projekt. Flera kommer-internationellt förankradeolikaengagerade iteknik är

påbörja sändningardigitalaplanerarmeddelat deföretag har redansiella attatt
kabelnät.från satellit eller i

högupplös-för marksändpågår frammedarbeteI USA ett systematt ta
överföringsstan-digitalväljaför kommertalarnings-TV. Allt attatt enman

HD-Divine harutvecklingsprojektetnordiskaför detdard. Inom manramen
i marknätet.högupplösnings-TVsända digitalmöjligtdetvisat är attatt

standarder förfå tekniskaframockså förpågår intensivt arbeteDet attett
ochför komprimeringmetodernai de digitalagrundelementen t.ex.systemen,

förbättrasutformas,standard kanaccepteradallmäntkanalblandning. Om en
lågatill priser.mottagarutrustningmassproduceraförförutsättningarna att

övergång till MAC-stan-driva framförsökttidigareEG harInom enman
rådsdirektivl för TV-enhetlig teknikanvändningfrån 1986dard. Ett avom

utvecklingen.inverkanhaft obetydligemellertidsatellit harviasändningar
årutgången 1991 harvidgällaupphördedirektivdettaSedan att av

hända.vad skallvaritoenigheten stor om som
handlings-16 juni 1993ministerråd emellertid denhar enatsEG:s om en

Enligttelevisionstjänster i Europa.avanceradeinförasyftar tillplan attsom
skallfrämjas. Dettaövergång bredbildsformattillskallhandlingsplanen en

TV-företagochprogramproducentertillekonomiskt stödske somgenom
har hög-sändningarnaoberoendebredbildsformatisänder av omprogram

tidi-625 linjer. Ettnorrnalstandardeller1250 linjerupplösningsstandard
direktiv viabredbildssändningarför gällaskall arbetas attantaget omgare

teknik. Enligticke-digitalhjälpmedmarksändningarkabel ochsatellit, av
sådana sänd-användas förstandarder kunnaministerrådets skall olikabeslut

börkrypteringssystemgenerelltEttbegränsas.antalet börningar, även om
standardenhetligministerrådet sig föruttalatVidare hareftersträvas. att en

krypteringssystemmotsvarandeTV ochför digitalstandarderfamiljeller av
ieftersträvas Europa.bör

technicallRådets ofadoption86529EEC on thedirektiv common
satellit tele-directstandards foroffamilyof MACpacketspecifications the

broadcasting.vision
satellit-standarder förRådets antagande9238EEGdirektiv avom

televisionssignaler.sändning68 av
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Vi i påverkaSverige kan den tekniska utvecklingen främst fortsattgenom
forsknings- och utvecklingsarbete medverka i det interna-samt attgenom
tionella standardiseringsarbetet. Vid det framtida valet tekniska lösningarav
kommer vi naturligtvis i hög grad bundna vårvad händer iatt vara av som
omvärld.

Ljudradio

utredningensI delbetänkande Tekniskt för reklamñnansieradutrymme
radio SOU 1991:108 lämnades ingående redogörelse för tekniken fören
digitalt förrnedlad sådanljudradio, den utvecklats inom projektet Eureka 147.
Under tid har andra för digital ljudradio främst isysternsenare presenterats,
USA. Den viktigaste egenskapen hos de desystemen attnya uppges vara
möjliggör sändningar med digital och analog teknik sker samtidigt inomatt

frekvensutrymme. Med dessa förutsättningar skulle digital sänd-samma
ningsteknik kunna införas det krävs frekvenser underutan att över-extra en

Ågångsperiod. andra sidan det någraoklart frågaär vinster i frek-om om
vensutnyttjande uppståskulle efter övergångsperioden.

Uppdraget

Frågan vilken överföringsteknik för television frånskall tilllämpasom som
slutet 1990-talet kommer viktig för massmediepolitiken. Utred-attav vara
ningen bör fram tekniskt förunderlag kommande politiska beslut.ta ett

sådantEtt innehållaunderlag bör redovisning det aktuella läget ien av
fråga utveckling tekniska för överföring TV. Särskildsystemom av av upp-
märksamhet bör standardiseringsarbetetägnas och vid vilka tidpunkter ny
teknik kan färdig införas.attvara

Utredningen ocksåbör komplettera uppgifterna i sitt delbetänkande Tek-
niskt för reklamñnansierad radio SOU 1991:108 med uppgifterutrymme

den inomutvecklingen tekniken för digitalt Överförd ljudradio.senasteom
Statsmaktema förhållakan sig olika till teknik radio- och TV-sätt ny

området. En möjlighet riksdag och regering heltär överlämnar initiativetatt
till enskilda företag eller statsmakterna nöjer sig med vilkaatt att stan-ange
darder skall användas. En möjlighet aktivt verkar förär att statensom annan

teknik skall införas, den anlägger sändamät enligtatt t.ex.ny attgenom en ny
teknisk standard eller föreskriver äldre teknik skall upphöra användasatt att
vid viss tidpunkt.en

Utredningen bör redovisa förhållningssättkonsekvenserna olika frånav
sida. Redovisningen bör kunna formen antal scenarier. Ettstatens ettges av

alternativ bör belysas hur de kvarvarande outnyttjade sändningsfre-ärsom
kvenserna för anspråkTV kan i för sändningar med nuvarande teknik,tas

de frekvenstilldelningaräven utöver koordinerade.ärsom nu
Resultatet bör den 28 februari 1994.rapporteras senast
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Hemställan

tilläggsdirektiv i enlighet medutredningenregeringenhemställerJag att ger
anfört.jagvad

Beslut

bifalleröverväganden ochföredragandensansluter sig tillRegeringen
hemställan.hennes

Kulturdepartementet
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Bilaga 2

Större sändarstationer i Sverige
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medkan byggassändarstationerExempel utstörre som
för TVtätortssändare

fåmöjlighet finnsSändarstation där attA
sändningskanalertre

C finns fådär möjlighetSändarstation att
två sändningskanaler
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Exempel på digitalt sändarnät sekundära frekvenser

Täckningsområden för fyra i södra och mellersta Sverigeprogram
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Bilaga 3

Utvecklingen marksänd gital-TV i utlandetav

Inledning

Utveckling digital transmissionsteknik för radio pågåroch TV sedanav
mitten både80-talet i Europa, USA och Japan. Det föreligger påtagligav en
konkurrens mellan de olika kontinentema fåsnabbt fram standardise-attom
rade tekniska lösningar och därmed igångkunna storskalig produktionen

såväl hård- mjukvara. Ingen vill tvingas i facto-standarddeav som part en
tagits fram utifrån andra premisser deän gäller för densom som egna

hemmamarknaden.
Inom Europa viljan tillär samarbete Trots detta har dock arbetetstor.

präglats viss tröghet. En bidragande orsak till detta det blandärav en att
berörda intressenter finns både kommersiella och statliga aktörer med delvis
skilda utgångspunkter för hur samarbetet skall bedrivas. Det europeiska sam-
arbetet sker dels inom för EU, dels inom formellaantal och infor-ramen ett
mella samarbetsorgan.

Inget land har fattat någotännu definitivt beslut börja digitala TV-attom
frånsändningar marksändare. USA det landär kommit längst i för-som

beredelserna och hoppas där övergång till digitalaatt sändningar iman en
marknätet skall kunna inledas årredan 1996. I Japan skeptisk,är man mer
delvis beroende de särskilda lokala förutsättningarna, och intetror att ett
digitalt marknät kan bli aktuellt förrän bit 2000-talet. Europa kanen

intasägas position mellan USA och Japan. Flera europeiska hållerländeren
hög beredskap för digital övergång och planerar för sådanen en att en

övergång skall kunna ske under perioden 1995-2000.
såvälUtredningar i Storbritannien Frankrike har betonat den digitalasom

teknikens överlägsenhet vad effektivgäller frekvensanvändning och fram-
hållit det sikt oförsvarli behålla denatt att nuvarande analoga tekni-vore
ken. Samtidigt understryker emellertid de problem förenadeär medman som

övergång till digitalteknik formi lång övergångsperiodbl.a. och kom-en av
plicerad frekvensplanering. Utredningarna har inte sig ha tillräckligtansett
med underlag för kunna någralämna definitiva förslag övergångatt tillom en
digitala marknät. Istället har de i rekommendationer stöd förutmynnat om
vidare utveckling den digitala tekniken och hög beredskap förav om en en
eventuell framtida introduktion digital sändningsteknik.av

Vid kontakter med andra länder framgåtthar det det föreliggeratt ett stort
intresse för hur andra länder väljer hantera problemen. I den osäkra situa-att
tion föreligger studerar alla varandra och någonhoppas skallsom att presen-

avgörande lösning på de återstårproblemtera lösa vad gälleren attsom an-
vändning digital TV-teknik i marknätet.av

jämförelseEn mellan olika länder försvåras dock formerna för TV-attav
distribution skiljer sig mycket mellan olika hushållAndelenstater. som er-
håller sina TV-sändningar via kabel ligger mellan 50 och 90% i Sverige,
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medan50-90%,mellanliggerUSAochBeneluxländernaTyskland,
kabeltäckning. Ibetydligt lägreharJapanStorbritannien ochFrankrike, en

satellitprogramtillgång tillhushållen15%emellertidStorbritannien har avca
parabolantenn.via egen

Hushåll medKabelanslutna
parabolantennhushåll

10%65%Sverige
1%l63%västTyskland
3%85%Benelux
5%l2%U K
2%6%Frankrike
4%63%USA
2%22%Japan

före-handlingsalternativolikatillledakommakan attskillnader attDessa
TV-digitalövergång tilleventuellgällervadländerolikaspråkas i en

marksändningar.idistribution
HD-HDTV-projektetdigitalasamnordiskadetåren hardeUnder senaste

forsknings-europeiskaolikaBland deuppmärksamhet.erhållitDivine stor
nordiskadetHDTV harochdigitalteknikenutvecklapågår förprojekt attsom

tillhörandeuppmärksammatsinternationella mässor somfleravidHD-Divine
intressanta.de mest

Storbritan-USA, JapanisituationengenomgångkortföljerNedan aven
förförberedelsernavad gällerSkandinavien enochTysklandFrankrike,nien,

i de näten.digital-TVintroduktion terrestraframtidaeventuell av

USA

förbasenTV-nätnationella, utgörshuvudsakligenfrån Europas,skillnadTill
hela lan-spriddaTV-stationer överlokala600lUSAiTV-utsändningar av
anknutnastationemaMånga ärsändare.endamedsänderflesta avdet. De en

innebärDetoch Fox.NBC attCBS,ABC,fyra näten:något detill storaav
får sittvia nät.sådant demedmateriallokaltblandarsändningarsinaide

bland tittarnapositionstarkareUSAilokalahar deGenerellt enprogrammen
yttäckande TV-nät,Störrei Europa.förekommerlokaladeän somprogram

alls.inteförekommersändningar,europeiskairyggradenärsom
utsträck-ii dagskerhushållen i USA stortillTV-programDistribution av

kabel-TVetablerades70-talenoch1960- somunderRedankabelnät,vianing
hushållenamerikanska ärde63%sändningar.trådlösatillalternativ avett

kabelnätenamerikanskaDekabelnät.tillanslutnai daguppskattas vara
satellitviaTV-programMottagningprogramutbud.uniktofta averbjuder ett

utsträckningdå idetochomfattning är storbegränsadibaraförekommer
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fråga privatpersoner ned signaler avseddaär för kabelbola-tarom som som
huvudcentraler, förfarande kräver mycketett paraboler.gens storasom

Satellitbolagen investerar dock för närvarande för förbättrastora attsummor
sin marknadsposition. Genom använda starkare satelliter och digitalteknikatt
räknar satellitbolagen med signalerna skall kunnaatt med myckettas emot
små paraboler. Tjänsterna därmed bli attraktiva för många hushåll.avses

I det internationella samarbetet TV-standarder för HDTV och digi-om nya
tal-TV hade USA låglänge profil i skuggan Japan och Europa.en av senare
USA saknade enad nationell strategi. 1990 beslutade emellertid den fede-en
rala kommunikationsmyndigheten Federal Communications Commission
FCC nationell sändningsstandard skulle fram.att Avsiktentasen attvar
skapa standard för markbundna HDTV-sändningar skall kunnaen som

inom det redan tilldelade frekvensutrymmet. Enligt de riktlinjerrymmas som
utfärdatshar FCC skall alla stationer har frekvens för sändningav som en

enligt det nuvarande också erhålla frekvens for sändningarsystemet enligten
det För stationerna behållaskallsystemet. sändaatt rätten skall denya att

inleda sändningar enligt dettvungna attvara systemet.nya
National Association of Broadcasters, sammanslutningär lokalasom en av

TV- och radiobolag i USA, mycket kritisk tillär FCC:s handlingsplan, med
tvingande regler utsändning digitala signaler, de kommerom av som menar

slå hårtmycket de mindre sändarbolagensatt ekonomi. frågaEn viktigmot är
också det kommer finnas tillräcklig spridning HDTV-mottagareattom en av
bland hushållen sändningarnanär starta.avses

Enligt FCC:s ursprungliga tidsplan skulle standarden fastslagen förevara
utgången 1993. Markbaserade digitala HDTV-sändningar skulle kunnaav
påbörjas redan 1996 och i kommersiell drift under 1998. Projektet ärvara
emellertid försenat år.med minst ett

fåFör fram standard inbjöds företag inkommaatt medatten system-
forslag. l slutet återstod1992 fyra delvis olika förslag till utformningav av en

HDTV-standard. En huvudingrediens i de olika systemförslagenny var
digital kompression bildinnehållet digitaloch modulation signalen.av av

På inrådanFCC:s beslöt företagen bakom de fyra utvalda förslagen att
och tillsammans försöka komma fram till skullesamman ett system som

innehålla det bästa de olika förslagen. Denna sammanslagning fåttharav
benämningen The Grand Alliance beståroch konsortium bildatettav av
företagen ATTZenith, General Instrument, MIT och .PhilipsSarnoff
Thomson .Alliansen har tillkännagett under 1994 kommeratt attman presen-

sitt förslag till amerikanskt för marksändtera digital-TVett system samt
HDTV.

De förslag till tekniska standarder Alliansen kommer att presenterasom
förväntas genomslagskraft hela den internationella marknaden förstor
digital-TV Dåteknik. The Grand fåttAlliance har formen nationelltettav
amerikanskt standardiseringsprojekt såvälhar européer japaner inten-som
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konkurrera medskall kunnautvecklaarbetet medsiñerat att system somegna
amerikanskaförväntadedet systemet.

någotagerande varitFCC:semellertid bedömarefinnsDe attansersom
teknikens konsek-digitalainsett dentill fullo harinteförhastat och att man

TV-tjänster i kabelnättillmöjligheterkostnader ochkapacitet,för nyavenser
satellit.direktsändandeviaoch

Communications helägt dotter-HughesUSA detiUnder 1994 startar av
via satellit. Medsändningardigitalaägda DirecTv,Motorstill Generalbolag

skallsatellitmottagareoch45har diameternparabolantenn encmsomen
sådan150 Entillkunnahushåll kontinentenhela emotöver ta program.upp

efter de första$ förväntas700inledningsvis kostaberäknasutrustning men
till de tiosig i första handvänder$ DirecTVför 200.säljas endaståren kunna

nås kabel-TV. Enlandsbygdenhushåll amerikanskamiljoner avsom
ocksåemellertidtill kabelhushåll anslutna äridagandel de ärstor somav

DirecTVi USA.hemdå andelen ärtill DirecTvkunder storpotentiella egna
projektet skallmånader. Förefter tolvmiljon abonnenter attmedräknar en

hushåll.anslutnamiljonerkostnader krävstäcka sina tre
FCC:sgenomförandetmedparallelltutvecklatsDirecTvTrots avatt

digitala sändnings-sig deskiljerTV-systemför valhandlingsplan nyttettav
från FCC för-delar detväsentligaianvändaförväntasDirecTvsystem som

därförfor DirecTV kommerköptsutrustningrekommendera. Denväntas som
sändningar medföranvändasinte kunnasannolikhet emotatt tamed attstor

FCC kommersignalermarksändaför attsändningssystemdigitaladet som
standardi-iåskådliggör väl problemenförhållandeår.föreslå Dettaett parom

Å kommersiellablandoch ivemsidan viljanär storseringsprocessen. ena
sändningssystem,med sinateknikenerbjuda densnabbtaktörer egnaatt nya

forverkastandardiseringsorganochfrekvens- attnationellaå villandra sidan
olika aktörer.for flerauppstårstandard öppenenhetlig ärsomen

beskriva denförIndustries har storaConvergence attmyntatsBegreppet
underhåll-telekommunikations-, data-,pågåromstrukturering avsom nu

flera spektakuläraskeddeUnder 1993satellitindustriema..kabel- ochnings-,
branscher. Dedessaföretag inommellanalliansersammanslagningar och

Atlantics uppköpBellvarit teleoperatörenuppmärksammade har avmest
affärmiljarder SEK,130forbolag TCIkabel-TVUSA:s runtstörsta somen

tryckning,betänkandetsföremeddelasenligt vadblirdock inte straxsomav
TimeochUS-Westtelefonbolagetsarngåendet mellandet tidigaresamt

februari 1994,upplösning ifick sinuppköpskamp,En utdragenWarner. som
förvärvadesPictures,filmbolaget Paramountdetstriden avstora somomvar

SEK.for 80 miljarderViacomkabelforetaget
blirvad deMicrosoft arbetarProgramvaruföretag tror genom-som

tvåvägs-datorkraft ochMeddata-TV:n.i hemmen,för datorerbrottet
användningsområde omfattatillTV-mottagamas attkommunikation vidgas

reklam ochinteraktivkontaktförmedling,TV-shopping, spel,beställvideo,
utbildning.interaktiv
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En viktig stimulans till den febrila aktivitet pågår i USA i dag inomsom
detta område det aktivaär stöd Clinton-administrationen tillsom utveck-gett
landet elektroniska nätverk med hög kapacitet,av det går under benäm-som
ningen The Information Super Highway. Redan i dag överförs i elektro-
niska nätverk mycket mängder informationstora mellan universitet, data-
baser, myndigheter och andra institutioner. I framtiden dockär tanken att

privatpersoneräven i allt högre grad fåskall tillgång till informations-
nätverken via sin hemdator. Det då kommer erbjuds intesom att är bara
nyttotjänster från universitet och myndigheter också utbudutan ett stort av
allehanda underhållningstjänster. Förutsättningen för detta dockär ochatt nya
kraftigare kablar installeras till hushållen.

Japan

I Japan tvåsänds marksända nationella TV-program antal regionalasamt ett
Sammantaget detta mellan femprogram. och tio marksändager program per

Dessutom finns fyra nationellaort. satellitprogram vilka två tillgängligaärav
för alla parabolinnehavare, har formen betal-TVett medanav utgörett
testsändning analog HDTV.av

NHK det statligaär nationella TV-bolaget. Bolaget finansieras via licens-
avgifter nåroch 90% de japanska hushållen. Förca av närvarande sänder

två via marknätet tvåochman viaprogram satellit.program
Andelen kabelanslutna hushåll 22%.är En del dessa harstor dockav

kabel-TV främst för erhålla bättre bildkvalitet.att Den mycket bergiga ja-
panska topografin och den stadsbebyggelsentäta mångagör områdenatt
erhåller dålig bild från marknätet och därför istället väljer kabeldistribuerad
TV. Det har gjorts undersökningar visar endast 3% kabelanslutnaattsom av
hushåll har kabel-TV för erhållaatt störreett programutbud. Antalet hushåll
med parabolantenn beräknas endastegen 2%.vara

Ministeriet for Post och Telekommunikation MPT for regleringansvarar
och övervakning TV-området. Ministerietav oftautser expertgrupper med

för industrin förrepresentanter utarbetande rekommendationer ochav stan-
dards Under ministeriet rådgivandedetm.m. ävensorterar Radioorganet
Regulatory Council.

MPT satellitsändningaratt i Japan i framtidenanser kommer få ökadatt en
betydelse bekostnad marksändningar. Man beräknar antalet hushållav att
med parabolmottagare har vuxit till 10 miljoner årredan 1997. Detta skulle

15% totalamotsvara antalet TV-hushåll.ca av
sändande1997 kommer Japan den nationelltersättaatt TV-satelliten mot

I samband med detta har inomen MPT diskuteratny. möjlighetenman att
introducera digital teknik för de nationella satellitsändningarna. För när-
varande dockgör bedömningen den digitala teknikenman att vid denna tid-
punkt inte kommer för praktiskatt användning ochvara mogen att en even-
tuell introduktion därför bör komma NHK stöder tanken på digitalsenare. en 79
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införavia satellit och inte det möjligt digitala sänd-introduktion är atttror att
ningar via marknätet.

första hittills enda land introducerade Japan i slutet 80-taletSom och- -
via satellit och vänder sig främst tillsändningarna distribuerasanalog HDTV.

också förekommerinstitutioner, det avseddauniversitet och även om program
sålts000 HDTV-mottagare i Japan. Deför allmänheten. Hittills har endast 15

testsändningar,HDTV-sändningarna, definieras planerasnuvarande somsom
ligger bakom projektet talarstarka industriintressenavslutas 1994. Deatt som

i form.fortsätta ellerför sändningarna kommerdock attatt en annan
svår-frekvensfördelningssynpunktSom berörts Japanär extremtovan ur

efterfrågan från bl.a.finns redan i dagslägethanterbart. Det storen
tillgång till fler frekvenser. Röster harmobilkommunikationsindustrin att

för närvarande används för TV-frekvenser i marknätet,höjts för att som
för tillämpningar bl.a. justanvändas andradistribution, skall frigöras och ,

och den möjlighet denden digitala tekniken,mobiltelefoni. Genom attger
inom MPT skallöverförd information, hoppaskomprimera att manman

hårt för fördelning frekvenser iansträngda situationenlätta denkunna av
Japan.

för olikastudiegrupp medhar bildatInom MPT representanterman en
studera utvecklingenGruppen arbetar medför digital-TV.intressenter att av

introduktion digital-TV iför eventuellutvecklar planerdigital-TV samt aven
anslutning till arbete,perioden 1994-95, iskall underJapan. MPT gruppens

för introducera digitalteknik ifrekvensmässiga förutsättningarnautreda de att
få möjligt underdetskall försökamarknätet. Bl.a. är attom ensvarman

digitala sändningar, viktiganaloga ochsamsändningarperiod ha enav
övergå i marknätet.till digitalteknikförutsättning för kunnaatt

frågor inom MPT förväntas under 1994 pre-Studiegruppen för digital-TV
förutsättningarna förförstaliminärt i mars komma med rapport omen

första indikation hurdigital-TV i Rapporten torde kunnaJapan. ut-ge en
utfonnas.digitalteknik i Japan kommervecklingen attav

förhållandet mycket ansträngd frekvens-specifika japanska medDet en
Åsvårhanterlig motsättning. sidan finnsplaneringssituation skapar etten ena

övergå därmed frigöratill digitalteknik och kunnabehov nyttstort attav
övergången svår-å till digitalteknikfrekvensutrymme, andra sidan självaär

tillräckligt med frekvensutrymme förgenomförbar i och med det inte finnsatt
sändningar. problematik har bl.a.samsändning analoga och digitala Dennaav

modulationsteknikeni finns särskilt intresse förlett till det Japan stortatt ett
och förädlats bl.a. det nordiska HDTV-projektet HD-OFDM, använtssom av

teknik möjliggör effektivt samsändningar mellanDivine. Denna sättett
analoga och digitala sändningar.

i idag finnsSammanfattningsvis kan konstatera det Japan inteattman
några planer introducera digital-TV i Studier ochkonkreta marknätet.att

pågårforskning dock och följer utvecklingen i och USA.Europaman noga
frånDet tycks dock i Japan, till skillnad USA och Europa,som om man
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bedömer eventuell introduktion digital-TV kommer ske andraatt atten av
sekelskiftet. Japansidan använder idagredan satelliter för distribution av

nationella TV-kanaler. Sannolikt kommer satellitdistribution spela viktigatt en
roll i framtida japansk digital TV-situation.även De mycket investe-storaen
ringar gjorts i de analoga provsändningama HDTV kan innebärasom attav
HD-formatet framtideni kommer spelaäven viktigare roll i Japan iänatt en
USA och Europa.

Storbritannien

I Storbritannien finns fyra rikstäckande BBC1 och BBC2, ärprogram, som
licensfrnansierade public service-program, tvåde reklamfrnansieradesamt

Channel 3 tidigare ITV och Channelprogrammen
Beslut har tagits etablera ytterligare nationellt TV-programatt ettom -

Channel Under 1992 inbjöds intressenter söka koncessionen för dettaatt
femte Vid ansökningstidens slut hade fåttemellertid endast inprogram. man

sökande det beslutadesoch i december någon1992 koncession inteatten
skulle delas För närvarande dockövervägerut. att nytt utannonseraman
koncessionen för det femte programmet.

hushållenEndast 2% i Storbritannien anslutna till kabel-TV.är Antaletav
TV-hushåll med parabolantenn däremot hela 15%, vilket innebär landetär att.
har den högsta satellitanslutningen i Europa. Den höga anslutningen till
satellitsändningar förutsättningarhar skapat för tillväxt förgod de engelskaen
satellitbolagen med Murdoch-ägda BSkyB i spetsen blivit viktigasom

såvälaktörer den brittiska den europeiska TV-marknaden.som
Den TV-övervakande myndigheten i Storbritannien Independent Tele-är

vision Commission ITC lyder under Departement of National Heritage.som
både tillståndsgivandeITC och kontrollerandeär myndighet. Man ansvarar

också för det förberedande arbetet vad gäller TV-system och standarder.nya
ITC publicerade i juni 1993 diskussionsdokument angåendeett en even-

tuell introduktion digital-TV i marknätet i Storbritannien. I dokumentetav
konstateras den digitala TV-tekniken överlägset frekvenseffektiväratt änmer
den analoga och det därför svårtsikt kommer försvaraatt att att attvara
den analoga tekniken behålls. ITC digital teknik i marknätet börattanser
kunna introduceras mellan år 1995 och 2000. ITC konstaterar vidare denatt
digitala tekniken innebär frekvensutrymme kan frigöras och följandeatt anger
fyra förslag till användningsområden för dessa:

l Flera TV-program kan sändasvia marknätet.
2. Bildkvaliteten kan förbättras för de utsända HDTVprogrammen
3. Frekvensutrymme kan överföras områden,till andra mobiltelefonit.ex.
4. En kombination alternativenav ovan.
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ITC fem olika tänkbarapresenteradetill allmän debattstimuleraFör att en
olika alternativeni marknätet. Deintroduktion digital-TVscenarier för av

sammanfattas nedan.

och digitaltSarnsändning analogtIScenario -

både och digitala underi analogaprogramutbud samsänds nätBefintligt en
hushållenår. tid inve-Tankenövergångsperiod mellan 10-15 är attatt ge

incitamentpåskynda och skapaFöri digitala attmottagare.stera processen
digitala sänd-skulle dehushållen skaffa digitalasnabbtför mottagareatt

programutbud ellerdelvis ökateventuellt kunna kryddasningarna ettgenom
erbjuda HDTV.vissa tiderbildkvalitet underbättre

förhållandevis långa periodenstrategi denmed dennaNackdelen är av
kostnader frekvensplanerings-mässigaochsamsändning och de extra pro-

detta innebär.blem

digitala kanaler och tjänster2 NyaScenario -
sidanintroduceras vid deprogramutbudkanaler meddigitalaNya ett nytt om

sändningar ochutbud digitalaGenom heltbefintliga analoga. ett nytt av
inhandla digitalasnabbtstimuleras tillpublikentjänster skulle mottagare.att

kapitalstarka hus-detinledningsvis endast skulledetNackdelen är att vara
fåoch därmed delråd digitalainvestera ihållen haskulle mottagareatt avsom

utbudet.det nya

bådade3 kombinationEnScenario ovanav-
ITCalternativbåda Detta detalternativende ärkombinationEn somovan.av

förordar.

satellitintroduktionDigital via4Scenario -
via satellit. DetparallellsändningarmedintroducerasteknikendigitalaDen
TV-sändningarmedhelt upphöramålet med detta skullelångsiktiga attvara

applikationer,överlåta till andradettaoch iställetmarknätet nät t.ex.över
svå-bl.a.satellitdistribuerat TV-nät ärmed heltmobiltelefoni. Nackdelen ett

hushållallasändningar kravetupprätthålla regionala attrigheten samtatt
parabolantenn.måste inhandla en

5 StatusScenario quo-
dedet kommernågonting. innebärDettainte attStatus göra att varaattquo -

står introduktionen digital-forsatellitbolagenkabel- ochkommersiella82 avsom
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teknik medan marknätet behåller sin analoga teknik. På sikt skulle detta ge
kabel- och satellitsändningar allt viktigare roll TV-distributörer påen som
bekostnad det befintliga analoga marknätet.av

Avslutningsvis ställer ITC frågorantal vilka möjligheterett ochom pro-
blem eventuell introduktion digital-TV skulle innebära.en Man inbjuderav
allmänhet och berörda inkomma medparter att svar.

Sammanfattningsvis kan konstateras det i Storbritannienatt och hos ITC
finns beredskap för introducerastor digital teknikatt ien marknätet årmellan
1995-2000. Några definitiva beslut frågani har dock inte fattatsännu och det
kvarstår delännu utredningsarbete innan några sådana besluten kan tas.
Hanteringen frågan eventuellt femte marknätett kommer iav högom grad
påverka möjligheterna introducera digitalteknik iatt Storbritannien.

Frankrike

I Frankrike finns marksända TV-program: France France TFl,sex M6,
Arte och Canal Plus. France 2 och France 3 publicär service-program som

ledningstyrs och finansieras bådemedav licensavgifteren gemensam och
reklarnintäkter.

TFl tidigare statlig public service-programvar privatiseradesen men
1987. Programmet i dag detär överlägset populära i Frankrike.mest M6 är

främst riktarett sig till tittare medprogram som utbudettyngre stort av
musikvideos och ñctionprogram. Arte definieras europeisk kultur-som en

och resultatetär överenskommelseprogram mellan Frankrike ochav en
Tyskland producera och sändaatt ett medgemensamt utprägladprogram
europeisk programprofil. Canal Plus betal-TV-programär ett sändssom
krypterat. För närvarande har 4 miljoner abonnenter vilketman ca motsvarar

15% alla TV-hushåll.ca av
Såväl kabel- satellittäckningen i Frankrike låg.mycketärsom Andel

hushåll anslutna till kabel-TV 6%nät ochär endast 1% TV-hushållen harav
parabolantenn 1% totala antalet TV-hushåll. lågaDenna anslutningsnivåav
kan bl.a. tillskrivas den marksända betal-TVatt kanalen Canal Plus har varit
mycket framgångsrik kabelbolagens sändningarsamt att reglerade förär att
inte alltförutgöra hotett biografbranschen. Sålundastort fårmot t.ex.
kabelbolagen inte sända långñlmer144sammantaget årän mellan kl.mer per
20.30 och 22.30.

Den övervakande och reglerande TV-myndigheten i Frankrike Conseilär
Supérieur de lAdiovisuel CSA. Inom CSA har bildat särskiltman en grupp
Groupe Télévision Numerique GTN skall inrikta sig följaattsom-
utvecklingen inom det digitala teknikområdet. Gruppen kom med sin första

i iämnet november 1993.rapport
I understryks bl.a. viktenrapporten konkurrensneutral marknads-av en

situation vad gäller distribution TV-bilder. Vidare talas betydelsenav om av
den mottagnings-att och avkodningsutrustningen såblirnya enhetlig som 83
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med given utrustningmöjliggör för konsumenternaoch därmedmöjligt att en
så möjligt. Vad gäller problemet medantalkunna emot stortta somprogram

såväldiskuterar möjlighetenconditional access,åtkomstkontroll, gruppen
situation med flertalkrypteringsstandardmed öppen ettsom enen

krypteringssystem.samexisterande
området löpandebevaka det digitala ochfortsättakommerGruppen attatt

imedkomma ämnet.rapporter
teleför kommunikationPå ministrarnauppdrag samt post presen-av

chef för 2 och inyutnärnnd France 3BeauchampsGouyouterades Xavier
TV-tekniken. Rapportenframtidautredning den är1993augusti enomen
TV-området och beskriver hurinomutvecklingengenomgång tekniskadenav

påverka medieutbudet i allmänhet och TV-kommautveckling kandenna att
i synnerhet.utbudet

medieområdet under snabbframhålls tekniken inom ärI attrapporten
bör Detvilka valosäkerhet göras.detta skaparomvandling och att om somen

underlag förtillräckligt medinte finnsför närvarandedetkonstateras att
digitalisera marknätet. Deteller intedigitaliseranågra beslutdefinitiva attom

eventuellhålla beredskap införmåste högframhålls dock att staten enen
frågeställningEndigitalteknik i marknätet.introduktionframtida som manav

Lyhärdhet vad mark-aktualiseras.kommerförr eller motattsenaremenar
tvåtekniska utvecklingendenefterfrågar öppenhet inför ärochnaden

område.TV-teknikenspolitiken inombörhonnörsord styraansersom man
StorbritannienliksomFrankrikeSammanfattningsvis kan konstateras att

behov introduceraframtidaeventuelltberedskap införhåller atthög ett aven
någraförsiginte kännermarknätetdigitalteknik i ännuatt mogenmanmen

frågan.idefinitiva beslut

Tyskland

nivå.på Del-regionalTV-sändningarförhuvudansvaretTyskland liggerI
i utsträck-Landesmedienanstalten reglerarmediemyndigheter storstatemas

marksändaTV-distribution. De nationellasåväl markburenkabel-ning som
två regionala dockellerfrån och ZDF ärARD samt ett programprogrammen

hurövrigt varje delstattillgängliga i hela Tyskland. I avgörobligatoriska och
fonnedlas.skallmånga och vilka terrestra somprogram

hushåll anslutna till63% allaf.d. Västtysklandi detBland delstatema är av
hushåll under 20%.andelen anslutnadelarnadekabelnät. För äröstra

så det tyska tele-Sverige till vidaTyskland liknar den iiKabelsituationen att
kabelbolaget.den överlägsetverket störstaär

långtgående samarbete mellanoffentliggjordes planerjanuari 1994I ett
skall framSES. Företagenoch satellitoperatörenteleverketdet tyska ta

samarbeta vaddekoderutrustning ochochmottagnings- ävengemensam
demdetta skallprogrammaterial. Tankendistribution ärgäller att ge enav

i Tyskland.digitala TV-sändningarför introduktionplattform avgemensam84
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Förbundsministeriet för och telekommunikationpost- för deansvarar
nationella mediefrågoma och har därmed också för bevakningett ochansvar
utveckling den digitala TV-tekniken. Ministerietav de ledandevar en av
krafterna bakom skapandet det europeiska sarnarbetsorganet Digital Videoav
Broadcasting DVB och innehar för närvarande ordforandeposten i gruppen.

Några officiella utredningar eller angående utvecklingenrapporter av
digital TV-teknik har inte gjorts i Tyskland. Företrädare för förbundsmini-
steriet för och telekommunikation framhållerpost- någon egentlig debattatt

hur den tekniken bör användas eller hur den kan kommaom påverkanya att
den befintliga mediesituationen inte uppståttännu i Tyskland. Man under-
stryker dock från ministerietatt DVB bör haatt central rollman vadanser en

frågorgäller de inom digitalteknikområdet kräver europeisk samordningsom
i form standardiseringsnormerav m.m.

Norden

Danmark, Norge och Finland har TV-situation påminner den ien som om
Sverige. Samtliga dessa länder har kabeltäckning mellan 40 och 50%en

tvåoch eller marksända kanaler. Andelen hushålltre med parabolantenn är
högre i Norge och Sverige i Danmarkän och Finland.

I samtliga nordiska länder följer utvecklingen inom den digitalaman
tekniken och framför allt åtgärdervilka vidtas inom EU. Mansom avser
emellertid inte någrasjälva initiativ fråganiatt innanta europeisk standarden
framtagits. Nämnas kan dock Danmark, sannoliktatt det förstasom euro-
peiska landet, redan inlett digitala sändningar via satellit. sändningarna är
riktade till Grönland och betecknas första generationens digitala sänd-som
ningar. På Grönland sker omvandling till analoga signaler innan distri-en
bution sker via kabelnät.

HD-Divine är sarnnordiskt projektett syftar till utveckla ochattsom ta
fram för marksänd HDTV.ett Den bakomliggandesystem orsaken till att pro-
jektet startades från nordisk ansågsidaatt det bästavar man att sättet att vara

påverkamed och utformningen den framtida televisionen självav attvar vara
med och erbjuda alternativa till de utvecklassystem hållandra isom
världen.

HD-Divine inledde sin verksamhet 1990 och drivs vårensedan 1993 som
aktiebolag med följandeett ägare:

Teracom Svensk Rundradio AB 40%
Telia AB 30%
Sveriges Television AB 10%
Telecom Danmark 10%
Telecom Finland 10%
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presentation vidinternationellaförstahade sinHD-Divine-projektet större
entusiasmProjektet1992. möttesAmsterdam storiTV-teknikmässan avav

till intressantaderäknatsdesssedan mestoch harbedömareinternationella
projektet iområdet. Bl.a. omnämnsdigital-TVinomprojekteneuropeiska

ipresenteradestelevision,digitalEU-kommissionens no-somrapport om
distributiongällervadprojektende intressantare1993, avvember ettsom av

HDTV.markburenjust
distri-kanvisa HDTVsyftemedprojektetstartade att attSom nämnts ovan
tillvidgatsmed tidenemellertidhar attProjektetmarknät.viabueras även

detvisatSålunda harområden. attt.ex.andraomfatta sommanäven
till 4sändamöjligtHDTV-program är attsändatillalternativ uppettatt
idagfrekvensband 8 MHzstandard-TVförkanaler somdigitala samma

bedrivitsforskning ävenharVidareTV-kanal.analogsändaåtgår för att en
kabelnät.ochsatellitviaTV-signalerdistributiongällervad av

norskamedtillsammansHD-Divineinom att1994Under satsar man
få framförhårdvaruutrustningenutveckla attsamarbetspartnersvenskaoch

inlettsNOKIAmedsamarbeteharVidaregenerationens ettandra system.en
för-behållit nordiskasåledes sinharProjektetutvecklingför mottagare.av

ankring.
projektetbedrivs inomforskningdenochdet arbete pre-Resultatet somav

digital-församarbetsorganisationeneuropeiskaför detinomsenteras ramen
tilllevaså skall kunnasättFörhoppningenfrågor är uppDVB. attTV man

ochforskningnämligenintention, egnaursprungliga att egensin genom
utvecklingeneuropeiskapåverka denmed ochsystemförslag kunna vara

område.dettainom
TV-teknik-till denHD-Divinedelmålet för är storaattviktigasteDet nu

systemalternativfärdigutveckladehelt1995 kunnaBerlini presenteramässan
marknaden.europeiskaför denHDTVmarkburenför
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