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Denne rapport er et resultat af et udredningsarbejde i en 
arbejdsgruppe vedrørende digital radio og TV nedsat af 
Kulturministeriet.  
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Introduktion 
 
Denne udredning om digital radio – DAB (Digital Audio Broadcast) - er den første rapport 
fra arbejdsgruppen vedrørende jordbaseret digital radio og TV nedsat af kulturministeren 
i december 1997. 
 
Digital radio er en ny og mere effektiv metode til  radiotransmission end den traditionelle 
analoge radio. Med givne ressourcer kan der transmitteres mere information i højere 
kvalitet, og der kan tilbydes nye tjenester. I den digitale transmission omsættes lyden 
elektronisk til binær information, bits (en række 0’er og et-taller). Denne kode sendes 
som en ’bit-strøm’, der konverteres tilbage til lyd af modtagerradioen. I Europa har man 
valgt et DAB-system, der er udviklet i det europæiske Eureka forskningsprogram, og 
som bl.a. muliggør musikudsendelser i CD-kvalitet og bedre udnyttelse af 
frekvensressourcerne. 
 
I den europæiske DAB-frekvensplan fra 1995 fik Danmark tildelt én frekvensblok til 
landsdækkende udsendelser og to blokke til regionale udsendelser til henholdsvis Øst- 
og Vest-Danmark. Desuden tildeltes to blokke til Færøerne. 
 
Danmarks Radio har siden september 1995 som en af de første radiofonier i Europa 
regelmæssigt sendt DAB med henblik på at afprøve både teknik og lytterinteresser. 
Forsøget løber til udgangen af 1998, og der er endnu ikke taget politisk stilling til 
anvendelsen af frekvensblokkene herefter. Nærværende rapport skal belyse tekniske, 
samfundsmæssige og organisatoriske problemstillinger vedrørende tidsplan og 
organisering af en eventuel introduktion af jordbaseret DAB i Danmark. 
 
Centrale problemstillinger i rapporten er en beskrivelse af forskellige løsningsmodeller for 
allokering af DAB-kapacitet samt for den centrale funktion som multiplex-operatør. 
 
Rapporten præsenterer desuden basale koncepter vedrørende digital radio og dens 
distributionsformer, argumenter for og imod jordbaseret distribution samt en oversigt 
over frekvensmæssige muligheder. Endvidere fremlægges en modelbaseret diskussion 
af strukturer for DAB, status for DAB i Danmark og i bilag status i udvalgte lande. 
 

 

Lyngby, 

Maj 1998. 
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Udredningsarbejde 
 

Med henblik på at klarlægge de tekniske og samfundsmæssige problemstillinger i relation til 
indførelse af jordbaseret digital radio og TV blev der af Kulturministeren i december 1997 nedsat en 
arbejdsgruppe med nedenfor anførte kommissorium.  

 

Kommissorium 

”Arbejdsgruppen skal klarlægge de tekniske og samfundsmæssige problemstillinger i relation til 
indførelse af jordbaseret digital radio og TV. 
Arbejdsgruppen skal herunder søge at belyse: 
• De frekvensmæssige muligheder på kort og langt sigt i relation til jordbaseret digital 

radio og TV. 
• De tekniske, samfundsøkonomiske og konkurrencemæssige aspekter af opbygning 

af et jordbaseret digital radio- hhv. TV-sendernet sammenlignet med udbygning af 
digital radio og TV gennem satellit, kabel og eller andre distributionsformer. 

• Mulighederne for – og de økonomiske konsekvenser af – at DR og TV2 vælger 
forskellig strategi i relation til digital udsendelse af TV. 

• De økonomiske omkostninger ved parallel analog og digital udsendelse af hhv. radio 
og TV. 

• Rollen som multiplex-operatør på hhv. radio- og TV- området. 
• Aktuelle planer / tiltag i relation til indførelse af digital radio og TV i andre lande. 
 
Med udgangspunkt heri skal arbejdsgruppen overveje behovet for en regulering af 
området, herunder for fastlæggelse af en tidsplan for eventuel påbegyndelse af digital 
jordbaseret udsendelse af programmer og ophør af analog udsendelse samt for 
regulering af multiplex-operatør-funktionen. 
 
Arbejdsgruppen kan i øvrigt indenfor den overordnede opgaveformulering tage de 
spørgsmål op, som den måtte finde hensigtsmæssigt. 
 
Arbejdsgruppen forudsættes at afslutte sit arbejde i relation til digital radio inden 
udgangen af april 1998, mens der stiles mod færdiggørelse hvad angår digital TV inden 
udgangen af maj 1998.” 
 

Arbejdsgruppen 

Arbejdsgruppen har haft følgende medlemmer: 

• Centerleder Knud Erik Skouby, Center for Tele-Information (Formand)  
• Osa Bennett , Center for Tele-Information (Sekretær) 
• Civilingeniør, Ph.D. studerende Reza Tadayoni, Center for Tele-Information 
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• Afdelingschef Lene Witte, Kulturministeriet  
• Kontorchef Lars M. Banke, Kulturministeriet 
• Specialkonsulent, Lene Gelting, Kulturministeriet 
• Kontorchef Jane Eis Larsen, Forskningsministeriet 
• Fuldmægtig Mette Lundberg, Forskningsministeriet 
• Underdirektør Finn Petersen, Telestyrelsen 
• Afdelingsingeniør Jarl Risum, Telestyrelsen 
• Souschef Lisbeth Qvist, TV2  
• Teknisk chef Lars Esben Hansen, TV2 
• Underdirektør Anders Kronborg, Danmarks Radio 
• Underdirektør Paul Samsøe, Danmarks Radio 
• Knud Hansen , Telekommunikationsindustrien i Danmark 
 
Som tilforordnede har følgende repræsentanter fra Tele Danmark deltaget i møderne: 
 
• Udviklingsdirektør Ole Mørk Lauridsen 
• Underdirektør Tom Togsverd, (Senere erstattet af: Direktør Björn Pehrsson-Lindell ). 
 
 
Rapporten er blevet koordineret af et sekretariat ved Center for Tele-Information, 
Danmarks Tekniske Universitet bestående af:  
 
• Centerleder Knud Erik Skouby, (Formand)  
• Osa Bennett , (Sekretær) 
• Civilingeniør, Ph.D. studerende Reza Tadayoni 
• Adjunkt, Ph.D. Anders Henten  
• Civilingeniør, Ph.D. studerende Alexander G.Øst 
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Hvad er DAB 
 

DAB (Digital Audio Broadcasting) er radio udsendt på digital form, mens udsendelser på 
FM repræsenterer analog teknik. Hvert FM-program kræver sit eget net af sendere med 
hver sin frekvens, men DAB sendes i en såkaldt blok, som kan rumme et varierende 
antal programmer, i praksis fra 4 til 16. Hver blok behøver kun ét sendernet, og alle 
sendere i nettet benytter samme frekvens. 

DAB er resultatet af et europæisk forskningsprojekt, EUREKA 147, og er standardiseret 
af ETSI (European Telecommunications Standards Institute ). Det forventes, at denne 
digitale radio med tiden helt vil afløse den nuværende FM-radio. DAB-konceptet bygger 
således på bred europæisk enighed om fælles standarder og frekvenser.  

På et  internationalt planlægningsmøde i Wiesbaden har Danmark fået tildelt én 
frekvensblok til dækning af hele landet og to frekvensblokke til regional dækning med 
skillelinie gennem Lillebælt  til brug for introduktionen af DAB. Hver blok er et 
frekvensbånd på 1,5 MHz. 

 

Digital transmission 

Ved analog radioudsendelse i FM-radiofonibåndet anvendes frekvensmodulation til 
overførsel af udsendelserne. Denne modulationsform giver ofte anledning til forstyrrelser 
i form af forvrængning af de modtagne programmer. En digital radio arbejder ligesom en 
computer med 0- og 1-taller eller bits og disse er langt mere robuste over for 
forstyrrelser, således at modtageren under selv ret dårlige modtageforhold kan gengive 
et signal, der er helt identisk med det, der blev tilført senderen..  

Den digitale teknik er imidlertid ikke i sig selv den eneste grund til, at digital distribution af 
audio og video er blevet så attraktiv på det seneste. En forbedring af teknikken til 
komprimering af signaler har også været afgørende. Audio- og videosignaler på digital 
form og med en god opløsning (16 bit repræsentation af informationen) kræver så meget 
båndbredde, at der ikke i de relevante frekvensbånd er plads til denne transmissionsform 
uden komprimering.  

Eksempel: Et almindeligt audiosignal har en båndbredde på 22 kHz. 
Samplingsfrekvensen1 for CD kvalitet er 44.1 kHz. Med 16 bit 
repræsentation og sending i stereo svarer det til 1,4 Mbit/s. Hertil kommer 
ekstra bits til fejlbeskyttelse. 

Der går således over 1,4 millioner bits – eller over1,4 megabits (Mbit)- på et sekunds lyd 
på en CD. Digital radiodistribution er reelt blevet muligt, fordi man kan reducere antal 
                                                 

1 Digitalisering af et analogt signal foregår ved, at man aflæser (sampler) værdien af signalet med en bestemt takt 
(frekvens). Denne aflæsningstakt betegnes samplingfrekvens. Samplingsfrekvensen og opløsningen 
(talrepræsentationen) af den aflæste signalværdi er to vitale kvalitetsparametre ved digitalisering.  
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transmitterede bits uden at det opfattes af det menneskelige øre. Man fjerner den del af 
lyden, som alligevel ikke kan høres af det menneskelige øre, før man transmitterer den. 
Denne bitreduktion bliver kaldt audio- kodning eller komprimering.  

Det nødvendige antal bits, der skal transmitteres per sekund, varierer afhængig af 
programtype. Hvis lydkvaliteten hos brugeren skal være sammenlignelig med CD-
kvalitet, er der generel enighed om, at der er brug for 256 kilobit (Kbit) per sekund. Det 
går udover den hørbare kvalitet, hvis der sendes færre bits. Dette findes acceptabelt til 
nogle programtyper. Til mono-programmer i tale kan man f.eks. nøjes med at sende 64 
Kbit/s2. Der er imidlertid forskellige opfattelser af hvor mange bits, der kan reduceres 
med, uden at  det går ud over lydkvaliteten (CD-kvalitet) hos brugeren.  BBC har f.eks. 
valgt at tildele 192 Kbit/s til deres stereoprogrammer og 96 Kbit/s til deres 
monoprogrammer.  

I modsætning til analog radio kan flere digitale radioprogrammer deles om den samme 
frekvens (DAB frekvensblok). Dette er illustreret grafisk i figur 13. Hvor mange 
radioprogrammer, der kan sendes på en DAB frekvensblok, afhænger af den kvalitet, 
hver af programmerne skal have. I det følgende beskrives nogle tekniske begreber og 
egenskaber ved DAB.  

 

DAB Multiplex-blok: 

En DAB frekvensblok (DAB-blok) eller en  multiplex-blok har en netto 
kapacitet på 1,1 Mbit/s. Denne kapacitet kan deles mellem forskellige 
indholdsudbydere (f.eks. radiovirksomheder). Figuren illustrerer, at bidragene 
fra forskellige indholdsudbydere i en DAB-blok samles af en multiplexer, der 
sender dem til sendemasterne, hvorfra de videresendes til slutbrugeren. 

Idet et stereoradio-signal af CD-kvalitet kræver 256 Kbit/s er der i en DAB-blok 
som minimum plads til 4 radiokanaler eller serviceydelser4 samt deres 
Program Associerede Data (PAD). Hvis man blot sender taleprogrammer i 
mono, kan der være plads til 16 monoserviceydelser. I praksis vil der på et 
givet tidspunkt i døgnet ofte blive sendt en kombination af mono- og 
stereoserviceydelser. 

Dynamisk båndbredde allokering: 

En stærk egenskab ved DAB-konceptet er at allokeringen af kapaciteten på 
1,1 Mbit/s kan varieres gennem døgnet. F.eks. kan en radiostation, som har 
fået tildelt 256 Kbit/s, vælge på et tidspunkt i døgnet at sende et enkelt 

 
2 Det er blevet fremført, at ved halv samplingsfrekvens kan man nøjes med 32 Kbit/s til tale-programmer i mono. Dette 
forudsætter dog, at modtageapparaterne kan behandle et sådant signal.  
 
3 Figuren er en forenklet skitse. En mere detaljeret figur bliver præsenteret og diskuteret senere i forbindelse med 
multiplex-operatør-rollen.   
4 I digital radio er der således ikke længere entydig sammenhæng mellem kanal, program og frekvens. Kanal-begrebet 
udskiftes derfor med f.eks. et  service-begreb. 
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klassisk musikprogram, på et andet tidspunkt at sende 4 taleprogrammer, på 
et tredje 3 taleprogrammer og en dataservice - eller andre kombinationer som 
findes relevante. 

Single Frekvens Net (SFN): 

Ved DAB-transmissioner bruges der samme frekvens i hele sendeområdet. 
Dette er er en fordel i forhold til FM, hvor en radiokanal ligger på forskellige 
frekvenser ved modtagelse forskellige steder. Dette skyldes, at nabosendere 
forstyrrer hinanden i overlapningsområder mellem to eller flere sendere, hvis 
de ligger på samme frekvens. I DAB vil signalerne på samme frekvens 
forstærke hinanden i sådanne nabozoner, og dermed er det muligt at bruge 
samme frekvens i hele sendeområdet for et program. 

Denne SFN (Single Frequency Network) teknik i DAB muliggør f.eks. at én 
frekvensblok er tilstrækkelig til at dække hele landet med 4 eller flere 
programmer. Denne forbedrede frekvensudnyttelse er vigtig, da frekvenser er 
en knap naturlig ressource. 

 

Serviceydelser 

Digital radio er mere end ”bare radio”. Da DAB er fuldt digital, kan man ud over 
lydsignaler sende datatjenester, billeder mm. Dette åbner muligheder  for helt nye 
tjenester i forhold til analog radio. I det følgende beskrives nogle af disse nye tjenester, 
som umiddelbart kan tænkes indført. 

ProgramType-koder (PTy): 

I DAB findes der 64 forskellige ProgramType-koder (PTy), som bliver inddelt i 
256 undertyper. Af programtyper kan bl.a. nævnes sport, nyheder, teater, 
popmusik mm. og mht. undertyper kan sport f.eks. deles i sport / fodbold, 
sport / håndbold mm. Lytterne kan således sammensætte deres egne 
programforløb ud fra emner fremfor at forlade sig på radiofoniers 
programsammensætning. Ved et bredt udbud af programmer og en god 
brugerflade på DAB modtagere vil det således være muligt at skræddersy 
programmer efter genre5. 

Program Associerede Data (PAD): 

PAD er en tillægsinformation til det program, man aktuelt lytter til. Det kan 
være librettoen til en opera, der udsendes i radioen, uddybende forklaringer 
vedrørende musikken, billeder af studieværten eller deltagerne i en 

 
5 PTy funktionen findes i mere begrænset udgave som en mulighed i analog radio, hvis stationerne udnytter RDS til 
dette. Det er dog ikke særlig udbredt og findes ikke i Danmark. 
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diskussion, holdopstilling til en fodboldkamp eller skriftlig dokumentation, der 
støtter forståelsen af oplysningerne i en udsendelse. 

Data-cast: 

Data-cast er en radioprogramuafhængig service i stil med tekst-TV. Lytterne 
kan trykke sig ind på almene oplysninger såsom børsnoteringer, vejrudsigter, 
fly- og togplaner mm6. 

 

Udvikling i DAB radio-teknologien 

Markedsføring af DAB-modtagere er ikke påbegyndt i Danmark. På IFA97 
(Internationale Funkausstellung 1997) i Berlin kunne man se modtagere fra 17 
fabrikanter, men næppe mere end 5 havde en egentlig produktion af apparater - i små 
serier og efter ordre. Priserne lå mellem 6.000 og 17.000 kr, hvor en modtager til brug i 
en PC var den billigste. Der var flest autoradioer, og her var man længst fremme mod et 
endeligt produkt, medens de få HiFi apparater syntes fremstillet til lejligheden. 
Markedsføring, men ikke egentligt salg af autoradioer er startet sidst på foråret ’98 i 
Tyskland. 
 
Der er nu flere fabrikanter af integrerede kredsløb til DAB, og kredsløbene er samtidig 
pakket i færre enheder. Derfor forventes et bredt udvalg rækkende fra HiFi til bærbare 
radioer, måske i walkman-størrelse, på markedet i løbet af et par år. Prisen for de 
billigste modeller kan formodentlig komme ned omkring 2.000 kr7.  
 
På lidt længere sigt (ca. 5 år) må det forudses, at der findes DAB-radioer med samme 
spænd i modeller og priser, som det kendes fra FM. Dette forudsætter dog, at 
distributionsnet til digital radio faktisk implementeres og udbygges, samt at der udvikles 
serviceydelser, som udnytter mulighederne i DAB og som gør det attraktivt for lytterne at 
anskaffe DAB modtagere. 
 
 

Hvorfor DAB 
 
Der er en række begrundelser for at lade DAB afløse FM-udsendelser. For det første 
indeholder DAB som beskrevet ovenfor mulighed for bedre lydkvalitet - især ved mobil 
modtagelse - og for bedre udnyttelse af frekvensspektrummet end FM. Desuden er de 
omkringliggende lande ved at indføre DAB, og det lægger et vist teknologisk pres på 
indførelse i Danmark. Hertil kommer, at al anden informationsteknologi bevæger sig i 

                                                 
6 Såfremt en udbyder af data-cast får en dominerende stilling på et marked for datatjenester, må det forventes, at 
området reguleres i henhold til telelovgivningen. 
7 Projektet WorldSpace, der forbereder udsendelse af digital satellitradio i udviklingslande, bl.a. i Afrika erklærer at kunne 
levere modtagere til 150- 200$. 
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digital retning (ISDN, GSM, TETRA mm.). Nøgleordene er her ligesom i mange andre 
sammenhænge  digitalisering, multimedier, konvergens og standardisering.  
 
Digitaliserings- og multimedieaspektet gør, at informationerne har bedre kvalitet og bedre 
tilgængelighed. Brugeren får bedre muligheder for at udvælge de programmer eller 
programdele, han / hun vil høre, og radiostationerne får mulighed for at udbyde 
avancerede serviceydelser, der f.eks. inddrager flere forskellige medier.  
 
Konvergensen gør bl.a., at teknologier (kodning, modulering, multiplexing mm.) som er 
udviklet i andre sammenhænge, er til rådighed for digital radio.  
 
Standardisering, der i denne forbindelse bl.a. vedrører samfungerende interface, 
multiplexing, kodning og modulation, er en forudsætning for et egentligt massemarked 
for DAB-produkter.  
 
I det følgende opstilles på punktform nogle fordele ved DAB frem for analog udsendelse:  
 
• Bedre lydkvalitet - op til en kvalitet, som er sammenlignelig med CD-kvalitet. 

• Støjfri og sikker mobil modtagelse - også i biler. Det er en løsning på  det 
generende problem med flervejsudbredelse, der opleves som støj ved FM-
modtagelse. 

• Plads til flere programmer i form af bedre frekvensøkonomi.  

• Brug af samme frekvens til samme program i hele sendeområdet. 

• Samtidig udsendelse af tekst, grafik og billeder. 

• Detaljeret karakteristik af programtyper og dermed lettere indstilling/ udvælgelse 
af programmer. 

• Lavere transmissionsomkostninger per programkanal end ved FM, hvilket 
betyder lavere omkostninger for en given programflade, når DAB har erstattet 
FM.  

• Mulighed for at modtageren kan sammensætte sin egen programflade bestående 
af programdele fra forskellige stationer.  

 

 

Aktørerne, deres interesser og strategier 
 

Traditionelt har der i radiovirksomhed været 3 hovedaktører:  
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• Indholdsudbydere. Her har DR traditionelt, som den eneste landsdækkende public 
service radiovirksomhed spillet en stor rolle i Danmark. Udover DR’s udsendelser har 
der altid været et stort udvalg af udenlandske radioprogrammer tilgængeligt på lang- 
mellem- og kortbølger og fra starten af 1980’erne gennem satellit- og 
kabeldistribution. Hertil kommer lokalradiovirksomhed, som spiller en stor rolle i  
lokalsamfundene. 

• Operatører af distributionsnet: Tele Danmark har fra monopoltiden haft rollen som 
teknisk operatør af det analoge distributionsnet for DR’s 3 FM-programmer.  Tele 
Danmark leverer her ydelser til kostpris med et generelt omkostningstillæg på 10% 
og 20% for henholdsvis anlægs- og driftsudgifter. Dette forhold ændres med den 
igangværende liberalisering. Tele Danmark må formodes at gå over til en 
markedsbaseret pris og adgangen til masterne åbnes formodentlig i den kommende 
mastelovgivning.  

Siden begyndelsn af 1990’erne har der været andre distributionsmuligheder, idet 
satellit- og kabeldistribution blev tilladt. Dette åbnede for satellit- og kabelradio 
distribueret via f.eks. kabelnetoperatører, udbydere af fællesantenne-anlæg og 
direkte satellitmodtagelse. 

• Radioindustri: I Danmark er det i de senere år stort set udelukkende B & O, der 
tegner sig for produktion af radioapparater. 

På længere sigt kan der forventes nye aktører på radioområdet – ikke mindst på 
baggrund af de nye muligheder, der åbnes af DAB.  I det følgende beskrives de 
nuværende centrale indholdsudbyderes interesser og strategier mht. jordbaseret 
distribution af digital radio. Vedrørende DR og TV 2 sker det på basis af deres egne 
oplysninger. 

 

DR’s planer  

Selvom der endnu ikke er truffet politisk beslutning på området, kan der ifølge DR ikke 
være tvivl om, at DAB vil afløse FM over de kommende år. Digital udsendelse fører på 
10-20 års sigt til  udskiftning af samtlige omkring 10 millioner radioapparater hos lytterne. 
Man regner derfor med, at parallelsending i FM og DAB er nødvendig i en tilsvarende 
overgangsperiode.  Da udsendelse af 3-4 FM-kanaler koster 23-30 mio kr pr år, mener 
DR imidlertid, at perioden bør tilstræbes forkortet, enten ved at gøre det attraktivt for 
lytteren at skifte til DAB (flere, nye kanaler) eller via påbud byggende på politisk 
beslutning8. 
 
Den bedre tekniske kvalitet og sikrere modtagelse end ved FM vil ikke i sig selv være 
tilstrækkeligt motiverende til migration for 80% af lytterne, mener DR. Derfor vil det være 

 
8 se afsnit vedr. samfundsøkonomiske aspekter af overgangsperioden, s.23-25. 
 



 15

DR’s strategi at fremskynde processen gennem nye programtilbud. Blokken vil udover 
de 3-4 programmer, som i dag er til rådighed på FM (incl. regional- og 
forsøgsudsendelser), dels omfatte tillægsinformationer i tekst, grafik og billeder, dels 
rumme et over dagen skiftende antal ekstra kanaler f.eks. med indvandrer-udsendelser, 
ad hoc transmissioner, vejrmeldinger, børsnoteringer o.a. DR vil fastholde højeste 
kvalitet (256 Kbit/s) på den klassiske musik, men ellers benytte sig af muligheden for at 
tilpasse kvaliteten efter programmets art. Transmissioner af tale vil eksempelvis kunne 
klares med 64 Kbit/s i mono.   
 
I den første fase af indførelsen af DAB påregner DR parallelsending af egne 
programmer fra FM og MB/LB, suppleret med nye tilbud, som kan fremskynde en fuld 
overgang til DAB. På længere sigt regner man med at samle programmer i DAB-blokken 
i virtuelle kanaler, som identificeres med et navn (kode).  
 
Bithastigheden 256 kbit/s giver en lydkvalitet svarende til CD-kvalitet.  DR finder det 
berettiget at sende P2musik med denne kvalitet.  
 
Bithastigheden 192 kbit/s giver stadig en fremragende kvalitet, som mindst kan måle sig 
med FM, når FM modtages under optimale vilkår. Musik sendt ved lavere bitfrekvenser 
vil blive opfattet som utilfredsstillende af et betydende antal lyttere. DR vil derfor sende 
P1, P3 og P4 i denne kvalitet. 
 
Bithastigheden 64 kbit/s er acceptabel til taleprogrammer i mono og kan måle sig med 
kvaliteten på MB og LB. DR finder kvaliteten tilstrækkelig til specialprogrammerne, som i 
dag sendes på MB og LB og til lignende anvendelser.  
 
Ved alle bithastigheder benyttes et antal bits til overføring af PAD (Program Associerede 
Data) - flere eller færre afhængigt af informationsindholdet. Men det er i alle tilfælde 
ensbetydende med en større eller mindre reduktion af lydkvaliteten. Dette er taget i 
betragtning ved fastlæggelsen af ovennævnte foretrukne bitrater. 
 
Endelig forudsættes det, at en DAB-blok vil indeholde mindst én ren datakanal med 
mindst 64 Kbit/s. Kanalen kan anvendes til programoversigter, nyheder, resultater, o.a. 
 
De kommende tre sendernet – Hele landet / Jylland / Øerne - er alle single frekvens net 
(SFN), hvor hvert net har sin multiplexer, der samler programmerne til udsendelse. Den 
fælles sammensætning kan ændres når som helst, men regional udskiftning af et 
program på enkelte sendere vil ikke være muligt i praksis.  
 
I denne DR-model er der følgende plan for første fase i en overgang fra analog til digital 
sending: 
 



Landsprogrammet 
 
Blokken omfatter P1, P2musik, P3 og specialprogrammerne fra MB/LB samt en 
datakanal. DR har i denne model 128 Kbit/s til ad hoc disponering. Eksempler på 
anvendelse heraf er: ekstra eller bredere datakanal, transmissioner fra Folketinget og 
anden ad hoc transmission, nyhedskanal, sportskanal eller anden nyskabelse eller 
midlertidig udvidelse af en anden kanal f.eks. til udsendelse af torsdagskoncerten i 
surround sound. Herudover er en 192 Kbit/s kanal ledig til endnu et lands-program. Indtil 
de regionale sendernet er etableret (hvis dette sker efter etableringen af det 
landsdækkende net), er det DR’s hensigt at sende P4 på denne plads. 

Figur 2 DR’s plan for fordeling af DAB kapacitet 

 
DR har p.t. teknisk mulighed for at sende op til otte programmer og fire datakanaler og 
har planer om at komponere et dynamisk vekslende udbud af programmer, hvor antal og 
kvalitet differentieres efter det øjeblikkelige behov. Den største variation vil naturligvis 
kunne opnås med hele blokken til rådighed, men også en beskæring med 192 Kbit/s ses 
som givende  muligheder.  
 
BBC og SR har imidlertid hele DAB-blokke til rådighed, og DR ønsker en tilsvarende 
status. Adgangen for andre til at sende lands- eller landsdelsdækkende DAB kan 
eventuelt tilvejebringes i de regionale sendernet, foreslår DR. 
 
Regioner i Vest 
 
De fem jyske regionalradioer udfylder næsten blokken, og de vil hver især kunne høres 
over hele Jylland. Programmerne skal samles på et centralt sted i en enkelt multiplexer 
og derfra fordeles til senderne. På samtlige sendere kan man lade pladser i blokken stå 
tomme, men man kan ikke have et program, som er forskelligt fra region til region (fra 
sender til sender). På tidspunkter hvor regionerne sender hvert sit program, er der kun 
64 Kbit/s til rådighed for anden anvendelse, medens der under samsending mellem to 
eller flere regioner kan være 256 - 832 Kbit/s ledige. 
 
Regioner i Øst 
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De fire programmer i denne regionale blok vil kunne høres overalt på øerne. Der er 256 
Kbit/s ledige i blokken. Under samsending vil dette som i Vest kunne gå op til 832 Kbit/s 
(hvis alle sender samme program). Vilkårene er i øvrigt som i Vest. 
 
Det langsigtede perspektiv 
 
Det ses som nærliggende at udvide det nuværende kanalbegreb, så det omfatter 
virtuelle kanaler, som kan skabes i et antal varianter, der imødekommer mange 
forskellige interesser. De virtuelle kanaler kan også ligefrem sammensættes individuelt af 
den enkelte lytter eller ultimativt af en “intelligent” radio, som døgnet rundt opsamler 
yndet musik, fakta, drama, underholdning, etc., som til enhver tid kan erstatte eller 
supplere det øjeblikkelige programudbud. Der forestår et betydeligt udviklingsarbejde, før 
man er fremme ved denne fremtidens radio, hvor enhver lytter har “sin kanal”. Samtidig 
er det en forudsætning, at fabrikanterne fortsat videreudvikler DAB-radioen. Endelig er 
der uløste ophavsretsmæssige problemer i forbindelse med f.eks. harddisk-lagring af 
programmer. 
 
Det er DR’s opfattelse, at kun DR kan løfte opgaven at introducere og udvikle 
faciliteterne i en digital radio i Danmark. Programmerne kan alene modtages af  DAB 
radioer, og før de har opnået en væsentlig markedsandel, kan der forudses behersket 
interesse fra andre aktører for at deltage i de betydelige udviklingsudgifter til DAB 
tjenester. DR fremhæver, at DAB passer ideelt til DR’s programstruktur, som den er 
tilrettelagt for fire kanaler med tillæg af specialkanalerne på MB/LB, og som den er 
udmøntet i de regioner som i DAB’s forsøgsperiode har fire FM-kanaler til rådighed.  
 
 

TV2’s planer 

TV 2 har længe ønsket at bryde det monopol på udsendelse af landsdækkende radio, 
som Danmarks Radio hidtil har haft. Derfor har TV 2 tilkendegivet, at TV 2 ønsker at få 
overladt den 4. landsdækkende FM-radiokanal til analog distribution.  
 
TV 2s strategi med hensyn til DAB-udsendelser afhænger i høj grad af, hvorvidt TV 2 
overlades den 4. analoge FM-kanal. Tildeles TV 2 den 4. landsdækkende FM-kanal, 
ønskes denne kanal distribueret parallelt i DAB. Skulle den 4. FM-kanal ikke blive 
overdraget TV 2, vil TV 2s strategi i relation til DAB-udsendelse i høj grad være afhængig 
af, hvem der tildeles den analoge frekvens. 
 
Det er TV 2s opfattelse, at en radiokanal, der alene distribueres digitalt, ikke kan drives 
økonomisk forsvarligt, før end i hvert fald over halvdelen af de danske husstande er 
forsynet med digitalt modtageudstyr, såfremt programindholdet skal være alsidigt og 
mangfoldigt. 
 
Måtte TV 2 komme i den situation, at stationen ikke overlades en landsdækkende analog 
radiokanal, har iværksættelse af en programvirksomhed på DAB lange udsigter for TV 2. 
I den situation vil TV 2 nøje overvåge markedet for radiovirksomhed. 
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Lokalradio 

Lokalradioudbydere kan ikke få plads til lokalradiovirksomhed i den landsdækkende og 
de to regionale DAB-blokke, Danmark har til rådighed. Disse DAB-blokke dækker større 
geografiske områder end de, der forudsættes dækket af lokalradio. 

Frekvensmæssigt vil der være mulighed for udbud af lokalradio i 1500 MHz båndet9. 
Frekvenser i 1500 MHz båndet er velegnet til lokalradio distribution. 

Ud over de frekvensmæssige muligheder og betragtninger vil digital lokalradio antageligt 
først være aktuel når udviklingen mht. distributionsnet, service og apparater er væsentligt 
mere fremskreden. 

 

Landsdækkende kommerciel radio 

Egentlig kommerciel radio har hidtil kun haft marginal udbredelse og betydning i 
Danmark. Det kan ikke udelukkes, at det hænger sammen med, at der hidtil kun har 
været mulighed for distribution via kabel eller satellit, hvad der har udelukket mobil 
modtagelse. Det er derfor muligt, at jordbaseret DAB vil have kommerciel interesse. 

 

 

Distributionsmuligheder 
 

Digital radio kan distribueres10 ved brug af forskellige net. Det mest kendte, som 
hovedsageligt bruges til den nuværende analoge distribution af radio, er jordbaseret 
(terrestrisk) distribution. Herudover er der nogle alternative distributionsformer, som nu er 
blevet teknisk mulige. Blandt disse kan nævnes: Direkte satellitmodtagelse, kabel, satellit 
/ kabel og telenet (ISDN, XDSL mm.)11. Disse bliver beskrevet i det følgende. 

Som det fremgår af følgende beskrivelser, kan forskellige distributionsformer eksistere 
samtidigt, og der er ikke nogen af løsningerne, der alene tilfredsstiller alle behov mht. 
fremtidens digital radio. Styrken ved jordbaseret distribution er især den ukomplicerede 

                                                 
9 se herom i kapitlet om frekvensmæssige muligheder, s.22. 
10   Hermed menes distribution af radiosignaler til brugerne. Afhængigt af hvilke fysiske net, der bliver brugt, har man brugt 
forskellige betegnelse for denne udsendelse til brugerne. Ved terrestrisk udsendelse bliver det betegnet som ”rundspredning 
af radio signaler”, i forbindelse med  kabel- og fællesantenneanlæg bliver det betegnet som ”fordeling af radio signaler”. 
11 Selv om rent teknisk er muligt at distribuere radio signaler gennem telenet til brugerne er det imidlertid næppe aktuelt 
relevant at anvende disse net til radiodistribution. 
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modtagelse uden krav om kabeltilslutning eller parabol samt muligheden for mobil 
modtagelse af signalet, mens styrken ved brug af satellit, kabel eller telenet er 
henholdsvis den bedre plads til flere radio-serviceydelser og datatjenester og – for kabel- 
og telenettets vedkommende - den ’indbyggede’ eksistens af en returkanal fra 
modtageren, der giver mulighed for interaktive tjenester. 

 

Karakteristik af jordbaseret distribution 

Udsendelse af radiosignaler via jordbaserede sendere er den mest kendte og brugte 
distributionsform til radioprogrammer. Her foregår modtagelsen typisk ved simple 
antenner ofte indbygget i modtagerapparatet. 

Fordelen ved jordbaseret distribution fremfor andre distributionsformer er netop, at den 
egner sig til mobil modtagelse, og at der er mulighed for regional opdeling. Radiolytning 
foregår for det meste ved ikke-stationære radioer. Derfor er det vigtigt at man ikke er 
afhængig af specielle antenner, kabler mm.  Selv i hjemmet er det typisk kun en enkelt 
radio af flere, der er tilsluttet kabel. I Holland, hvor 90% af husstandene har 
kabeltilslutning, viser en undersøgelse, at det kun er 13% af al radiolytning, der foregår 
fra kabel.  

Ulempen ved jordbaseret distribution er især begrænset kapacitet i forhold til f.eks. 
satellit- og kabeldistribution.  

 

Karakteristik af satellitdistribution (DTH) 

Radio kan ligesom TV udsendes ved brug af satellit. Ved direkte modtagelse fra såkaldte 
geostationære satellitter, der konstant giver forbindelser til et givet geografisk område,  
skal brugeren have specielle antenner / paraboler.  

Satellitdistributionens styrke er, at der kan sendes programmer i god teknisk kvalitet, 
som kan modtages langt ud over landets grænser. En anden fordel ved 
satellitdistribution er, dens høje kapacitet, som giver mulighed for udsendelse af flere 
programmer og f.eks. at implementere interaktive tjenester. Som returvej kan  f.eks. 
telefonnettet bruges. 

Ulempen er, at den forudsætter parabolanskaffelse, og at den ikke egner sig ikke til 
afgrænset regionalisering12. Hertil kommer ophavsretsmæssige problemstillinger når 
signalet kan modtages ud over landets grænser. 

Der er sat initiativer i gang med henblik på brug af satellitter, hvis baner er tættere på 
jorden end de geostationære satellitter, idet de tænkes anvendt til distribution af det 

 
12 Satellitdistribution er uegnet til udsendelse, der eksklusivt skal nå en afgrænset region. Derimod vil der typisk være 
plads til samtidig udsendelse af en række regionalt orienterede programmer. 
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såkaldte S-DAB system. Her vil der kunne dækkes store geografiske områder, og der 
kan bruges simple antenne-systemer til modtagelsen af signalet. Der er to forhold, der 
gør sig gældende mht. brugen af disse systemer til digital radiodistribution i Danmark. 
For det første er de ikke teknisk færdigudviklede, og for det andet synes det ikke 
umiddelbart effektivt at basere sig på disse systemmer i et land af Danmarks geografiske 
størrelse. For det tredje er der ikke frekvenser nok til rådighed i det relevante 
frekvensområde omkring 1500 MHz. 

S-DAB kan dog tænkes relevant til erstatning af  traditionel transmission via kortbølger. 
F.eks. ser DR S-DAB som en mulig afløser for de nuværende kortbølgeudsendelser, der 
retter sig mod modtagere uden for landets grænser. I denne forbindelse er også 
satellitprojekter som WorldSpace og Archimedes interessante. Det er i dag ikke klart, 
hvilket projekt, der vinder størst udbredelse, men de benytter alle samme 
frekvensområde i 1500 MHz båndet. 

 
Karakteristik af kabel- & satellit- / kabeldistribution 

Digital radio kan også - ligesom TV - fordeles gennem kabelnet. Kabelnetudbyderne har i 
Danmark baseret deres udbud på radioprogrammer hentet fra satellitter, jordbaserede 
distributionsnet eller anden form for radiodistribution, mens de stort set ikke selv har 
produceret programmer. 

Den store udbygning af kabelnet i Danmark gør denne distributionsform attraktiv. Den 
høje kapacitet gennem kabelnet gør, at datatjenester og interaktive tjenester kan blive 
udbudt på en nem måde. Her er der i realiteten indbygget en returvej. Ved modifikation 
af det nuværende kabelnet vil det være muligt at tilbyde tovejskommunikation til 
indholdsudbyderne. 

Ulempen er, at kabelnettet de facto ikke er landsdækkende. Hertil kommer, at det alene 
er muligt at nå stationære modtageapparater via denne distributionsform. 

 

 

Frekvensmæssige muligheder på kort og langt sigt 
 

Baggrunden for de frekvensmæssige rammer for radio 

Den europæiske frekvensplan for FM-radiofoni blev oprindelig fastlagt ved en regional 
planlægningskonference, afholdt af den Internationale Telekommunikations Union (ITU) i 
Stockholm i 1961. Ved denne lejlighed planlagdes anvendelsen af VHF- og UHF-
frekvensbåndene til radio og TV, herunder frekvensbåndet 87,5 - 100 MHz til FM-
radiofoni i Europa. På en ny konference i Geneve i 1984 blev Stockholm-aftalen afløst af 
Geneve-aftalen vedrørende FM-radiofoni. Geneve-aftalen indeholder justeringer i 
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frekvensanvendelsen i området 87,5 - 100 MHz og en plan for udnyttelsen af båndet 100 
- 108 MHz. 
 
Den aktuelle udnyttelse af de frekvensmæssige rammer til FM-radiofoni 

De danske frekvensressourcer til FM-radiofoni er udnyttet på følgende måde: 
 
DR benytter tre landsdækkende/regionale sendernet til udsendelse af P1, P2 og P3. 
Desuden har DR fået tilladelse til at benytte frekvenser, der er reserveret til et 4. 
landsdækkende sendernet, til forsøg med samtidig udsendelse af programmer via et 
antal FM-sendere og DAB-sendere i Københavnsområdet og i Vestjylland. Dette forsøg 
løber frem til udgangen af 1998. Endelig har DR fået tilladelse til at benytte en frekvens 
fra det 4. landsdækkende net til regionale udsendelser i Sønderjylland frem til udgangen 
af 1998. 
 
Ved den mediepolitiske aftale, der blev indgået i maj 1996, blev der ikke taget stilling til 
den fremtidige anvendelse af det 4. landsdækkende sendernet, men der er i efteråret 
1997 indhentet forslag fra interesserede til en evt. fremtidig anvendelse af denne 
landsdækkende sendemulighed. 
 
Ved en ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed blev der i 1986 skaffet adgang 
til etablering af lokal radio i alle danske kommuner. Der er aktuelt udmeldt ca. 400 
sendemuligheder til dette formål på landsplan. 
 
 
Muligheder for at etablere yderligere sendernet på FM-båndet 

Beslutningen i 1986 om adgang til etablering af lokal radio i samtlige danske kommuner 
disponerer sammen den mediepolitiske aftale fra maj 1996 for så vidt samtlige aktuelle 
sendemuligheder i FM-båndet. Men den konkrete anvendelse af den ledige, 
landsdækkende sendemulighed står stadig åben. Som følge af den forventede, 
fremtidige overgang til  DAB, er der ikke på europæisk plan nogen bestræbelser, der kan 
føre frem til aftaler om yderligere spektrum til FM-radiofoni. 
 
 
Mulighederne for etablering af sendernet til  DAB 

De europæiske frekvensforvaltninger aftalte i Wiesbaden i sommeren 1995 en plan for 
digital radio i Europa. Planen er baseret på at alle lande så vidt muligt skal have lige 
adgang til at introducere DAB. På grund af frekvensknaphed var det på forhånd klart, at 
der ville blive tale om en plan, der ikke kunne rumme alle europæiske radiofonier, og 
dermed heller ikke tage højde for evt. ønsker om yderligere sendemuligheder.   
 
I modsætning til de hidtidige regionale frekvensplaner for radio og TV opererer den 
foreliggende DAB-plan ikke med forud koordinerede senderpositioner. Særlige regler 
vedrørende koordinering af sendernet tager sigte på at forebygge national hamstring af 
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frekvensressourcer til DAB. Således skal en koordineret DAB-sender tages  i brug 
senest tre år efter koordineringstidspunktet - ellers bortfalder koordineringen automatisk. 
 
Ved mødet i Wiesbaden fik Danmark mulighed for at etablere én national og to regionale  
DAB-frekvensblokke dækkende henholdsvis Jylland og øerne. Hver blok er på1,5 MHz 
og er placeret i frekvensområdet 220 - 240 MHz.  
 
Der er endvidere mulighed for med nabolandene at aftale brugen af et begrænset antal 
enkeltstående DAB-sendemuligheder i 1500 MHz-båndet. 
 
Den aktuelle udnyttelse af de frekvensmæssige rammer for DAB 

Som tidligere nævnt under afsnittet om FM-radio har DR fået tilladelse til at afholde 
forsøg med samtidig udsendelse af programmer via en række FM-sendere og en række 
DAB-sendere i Københavnsområdet og i Vestjylland. Forsøget løber frem til udgangen af 
1998, og der er ikke truffet politisk afgørelse om etablering og drift af et permanent, 
landsdækkende/regionalt DAB-sendernet.  
 
Muligheder for etablering af yderligere DAB-sendernet 

Der er på grund af frekvensknaphed ikke mulighed for umiddelbar etablering af 
yderligere sendernet til DAB i VHF båndet, men der kan som angivet ovenfor forhandles 
med berørte nabolande om etablering af enkeltstående sendere i 1500 MHz-båndet.  
 
Et projektteam under de europæiske frekvensadministrationers samarbejdsorgan, ERC 
(European Radiocommunications Committee), har for nylig påbegyndt indsamling af 
tilkendegivelser fra frekvensadministrationerne mht. interessen for at ændre fordelingen 
af frekvensspektrum mellem jordbaseret og satellitbaseret DAB i 1500 MHz båndet. 
 
Dette kan evt. føre frem til, at der tilvejebringes yderligere radiospektrum til jordbaseret 
DAB i 1500 MHz-båndet. Ud fra resultaterne af en dansk høring har Telestyrelsen efter 
aftale med Kulturministeriet givet en foreløbig udmelding fra dansk side gående på, at 
der i det nævnte frekvensbånd ønskes mulighed for etablering af yderligere én 
landsdækkende DAB-blok, én frekvensblok i alle byer med over 30.000 indbyggere til 
lokalradioformål og til dette formål yderligere i alt to blokke til Storkøbenhavn og én blok 
til Bornholm. 
 

 

Jordbaseret distribution sammenlignet med andre distributionsformer 
 

Det fremgår af arbejdsgruppens kommissorium, at forskellige aspekter ved jordbaseret 
distribution skal sammenlignes med forholdene ved andre distributionsformer for digital 
radio.  
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Formålet med dette afsnit er at belyse samfundsøkonomiske, konkurrencemæssige  og 
reguleringsmæssige aspekter og derefter at opstille argumenter for og imod jordbaseret 
distribution. 

 

Samfundsøkonomiske aspekter 

Som det fremgår af kommissoriet for dette udredningsarbejde går man ud fra, at de 
relevante landsdækkende og regionale frekvenser er dedikeret til brug for digitale 
radiofoni-aktiviteter. Udredningsarbejdet skal belyse eventuelle forskelle ved alternative 
distributionsformer. Derimod foretages der ikke en sammenligning af nytteværdien ved at 
bruge frekvenserne til digital radio med værdien af alternative anvendelser af 
frekvenserne, ligesom værdien af de nye tjenester ikke indgår i overvejelserne.  

De samfundsøkonomiske aspekter ses således i denne forbindelse at vedrøre 
omkostninger ved etableringen og drift af forskellige DAB-sendernet, 
frekvensøkonomiske  aspekter samt omkostninger hos brugere og udbydere. 

 

Omkostninger ved udbygning og drift af et jordbaseret DAB-sendernet 

Sendeudgifterne for DAB foreligger for nærværende kun skønsmæssigt oplyst 
for udvalget. For at dække Danmark kræves der 25 – 40 sendere afhængigt 
af konkret placering og styrke. Dette vil på årsbasis koste  10 – 16 mio kr 
inkluderende drift, vedligeholdelse og afskrivninger. Beløbet er angivet udfra 
de aktuelle omkostninger per sender, som DR betaler i henhold til aftale med 
Tele Danmark. Efter liberaliseringen vil Tele Danmark fremover levere på 
markedsmæssige betingelser og ikke efter det hidtidige kostpris-princip. Til 
gengæld er f.eks. DR ikke længere bundet til at benytte Tele Danmark som 
leverandør. Disse forhold vil påvirke omkostningerne ved  implementering og 
drift af det landsdækkende DAB-distributionsnet. Med disse usikkerheder kan 
de årlige udgifter til det landsdækkende DAB-net skønnes til ca. 15 mio. kr. 

 Det skal bemærkes, at disse omkostninger deles mellem minimum 4 
landsdækkende radiokanaler.  

Et tilsvarende sendernet skal endvidere etableres til distribution af de to 
regionale frekvensblokke. Det vil udfra de ovenfor anførte betragtninger i alt 
koste det samme, dvs. ca 15 mio. kr om året. 

Oplysninger vedrørende BBC’s opbygning af et jordbaseret sendernet 
understøtter ovenstående skønsmæssige omkostningsangivelser13. Det er 
oplyst, at opbygningen af et sendernet med 27 sendere koster £10.7 mio. 

 
13  Se bilag til denne rapport ’Status i andre lande’ 
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svarende 125 mio. kr. Ved en 10-årig afskrivningsperiode giver dette årlige 
kapitalomkostninger på 13 mio. kr og hertil kommer drift og vedligeholdelse. 

 

Omkostninger til distribution via satellit og satellit / kabel 

Omkostningerne ved opbygning af disse distributionsnet knytter sig ved 
satellitdistribution til leje af transponder-kapacitet og ved satellit/ kabel-
distribution yderligere til udbygning af kabelnettet således, at alle husstande 
kan nås.  
 
Lejen af transponder-kapacitet kan anslås til ca. 5 mio. kr om året for hver af 
de 3 blokke (landsdækkende + 2 regionale) Hertil kommer drift af up link-
stationen på ca. en halv mio. kr om året.  
 
Teknisk er det i dag muligt at tilslutte ca. 80% af de danske husstande til 
kabelnettet. Hovedparten af de resterende 20% kan formodentlig realistisk set 
kun nås med direkte satellit-distribution. Omkostningerne ved DAB- 
distribution via satellit/ kabel drejer sig således om marginalomkostningerne 
ved at tilføje DAB-programmerne til den eksisterende programpakke. I de 
tilfælde, hvor der er ledig kapacitet er omkostningerne tæt på 0, men i en 
række tilfælde vil det kræve kapacitetsudvidelse.  
 
Satellit/ kabel- og især satellitdistribution synes således at være lidt billige end 
jordbaseret distribution, men dels synes forskellen at være beskeden dels 
imødekommer de førstnævnte ikke det afgørende hensyn til mobilaflytning. 
Der er derfor ikke brugt ressourcer på en grundigere afklaring af de alternative 
distributionsomkostninger. ( Dette forventes i højere grad at blive relevant i 
forbindelse med den følgende rapport om jordbaseret digital tv). 

 

Omkostninger for brugerne 

Brugernes skal under alle omstændigheder anskaffe sig en ny modtager, der 
kan modtage DAB – eller eventuelt en digital/ analog konverter. Dette gælder 
alle distributionsformer. For jordbaseret distribution anvendes hovedsagelig 
indbygget antenne.  
 
For satellit- og satellit/ kabeldistribution skal der anskaffes parabol eller 
kabeltilslutning, hvis dette ikke allerede haves. Ifølge Galup er 17.7% af de 
danske husstande forsynet med en parabolantenne og ca 52% er tilsluttet et 
fællesantenneanlæg14. Dette betyder, at 30% af husstandene vil få en årlig 
ekstraudgift på mellem 300 kr (køb af parabol) og 1500 kr (kabeltilslutning – 
dette beløb er dog stærkt afhængigt af de programpakker, der udbydes). 

 
14  Gallup, Annual Survey. Årene 1995, 1996 og 1997  
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Begge disse tilslutninger vil dog samtidig give brugerne adgang til yderligere 
tjenester. 
 
 

Omkostninger for indholdsudbyderne 

Indholdsudbyderne vil få betydelige omkostninger til opbygning af et 
tjenesteudbud på DAB – det gælder også DR, selvom noget er udviklet i den 
igangværende forsøgsperiode. Udgifterne relaterer sig imidlertid til DAB som 
sådan, mens der næppe vil være særlige indholdsrelaterede udgifter knyttet til 
de specifikke distributionsformer. 

 

Tidshorisont og omkostninger ved parallel samsending 

DR’s igangværende DAB-forsøg løber frem til udgangen af 1998. Under 
forudsætning af en politisk beslutning om introduktion af jordbaseret DAB i 
Danmark forekommer det oplagt, at iværksætte denne i umiddelbar 
forlængelse af forsøget, men uden at en eventuel introduktionsstrategi er 
bundet til forsøgets ejermæssige og organisatoriske struktur. 
 
Med baggrund i almindelig udskiftnings-cyklus for moderne radiomodtagere 
forudses der en samsendingsperiode på 10- 15 år af DAB og FM. Dette 
svarer til den forudsete samsendingsperiode i andre europæiske lande. 
 
De nuværende samlede årlige sendeudgifter på DR’s 3 landsdækkende FM 
kanaler er: drift ca. 13 mio. kr., kapitalomkostninger ca. 4 mio. kr. og 
signalfremføring ca 6 mio. kr., i alt ca. 23 mio kr. Sendeudgifterne for 
regionaludsendelserne er tilsvarende ca. 7 mio. kr. TDK leverer til kostpris 
med general-omkostningstillæg på henholdsvis 10 og 20% for anlægs- og 
driftsudgifter. Signalfremføringen foregår på et 2 Mb net, der samtidig tjener 
som kontributionsnet. 
 
Ved parallel samsending tillægges udgifterne for DAB-nettet udgifterne til de 
analoge kanaler, der indgår i samsendingen15.  Samsendingsudgifternes 
størrelse er imidlertid forholdsvis beskeden ved siden af brugernes totale 
udskiftningsudgifter. Ved en 15-årig overgangsperiode skal der i gennemsnit 
udskiftes ca.700.000 radioer om året, hvis alle 10 mio. radioer som forventet 
skal udskiftes. Selv med meget optimistiske vurderinger af et faldende 
prisniveau svarer det til en udgift på ikke under 500 mio. kr pr.år. Der er 
således ikke økonomiske argumenter for en betydelig forkortelse af 
samsendingsperioden, idet forrentningen af en fremskyndet 
apparatudskiftning langt vil overstige besparelsen ved samsending. Der kan 

 
15 Udgifterne må antages at blive placeret hos de radiovirksomheder, der samsender. 
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dog være andre argumenter for en forkortelse af samsendingsperioden, 
såsom teknologiske eller organisatoriske aspekter. 
 

Frekvensøkonomi 

Den forbedrede udnyttelse af frekvensspektret er en samfundsmæssig 
gevinst ved at gå over til digital distribution. Frekvenser er en begrænset 
naturlig ressource, som udover de her diskuterede radiofoniske tjenester 
efterspørges til en række andre formål, herunder ikke mindst i stigende grad til 
forskellige former for mobilkommunikation. Derfor bør frekvensspektret 
disponeres med omhu og mere effektiv udnyttelse af frekvensspektret er en 
væsentlig parameter, når man skal vælge mellem forskellige teknologier. 

De forskellige relevante distributionsmetoder for DAB har klart forskellig 
frekvensøkonomi. Den jordbaserede distribution lægger beslag på knappe 
efterspurgte frekvenser, satellitdistribution anvender frekvenser, der i dag ikke 
er helt så efterspurgte, mens ren kabeldistribution slet ikke beslaglægger 
frekvenser. Det har ikke været muligt inden for dette udredningsarbejdes 
rammer at give en egentlig værdiansættelse af det frekvensøkonomiske 
aspekt16. 

 

Sammenfatning af samfundsøkonomiske aspekter 

Nettet til jordbaseret DAB-distribution er tilsyneladende dyrere end satellit & 
satellit/ kabeldistribution. Omkostningsnivauet for nettets drift og etablering 
herunder forskellene på alternative distributionsformer har imidlertid næppe en 
størrelse, der er afgørende for DAB’s eventuelle introduktion i Danmark, 
hvorfor der ikke er foretaget en specificeret selvstændig analyse af dette 
punkt.  

Den mest tungtvejende post i samfundsøkonomisk henseende er under de 
ovenfor anførte forudsætninger den udskiftning af modtagerapparater, som er 
nødvendig ved alle distributionsformer. Dette taler alt andet lige for en 
introduktions- eller samsendingsperiode, der er tilpasset en forventelig, 
naturlig udskiftningsperiode for modtagerapparater.  

 

Konkurrencemæssige aspekter 

Der ses at være to konkurrencemæssige aspekter, som især er relevante ved 
sammenligning mellem jordbaseret og anden distribution: et snævert markedsmæssigt 
og et bredere kompetenceopbygnings-aspekt.   

 
16 Frekvenser allokeres f.eks. heller i telelovgivningen på basis af deres værdi som knap ressource. 
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Markedsmæssige aspekter 

Som det er diskuteret ovenfor vil der umiddelbart kun blive plads til et 
begrænset antal aktører på jordbaseret landsdækkende DAB. Det betyder 
ifølge alle erfaringer en stækket konkurrence, og at man kun i begrænset 
omfang kan overlade udviklingsdynamikken til markedskræfterne. Det har der 
ganske vist heller ikke været tradition for på radiofoni-området, og det kan af 
f.eks. kulturpolitiske hensyn ses som uønsket under alle omstændigheder. 
Men den større kapacitet ved satellit- og satellit/ kabeldistribution kan give 
betydeligt større udbud og dermed større konkurrence – under forudsætning 
af det danske marked kan bære et større udbud. 

Kompetence- og serviceudvikling 

En række lande bl.a. i Vesteuropa har allerede besluttet at introducere DAB 
og andre lande forventes at træffe denne beslutning indenfor kort tid (se 
bilag). Det betyder et stærkt voksende marked for viden om og produkter til 
DAB. Danmark har stadig gode muligheder for at bringe sig med i front i 
kompetenceopbygningen og dermed udvikle eksportmuligheder. I et land som 
Danmark, som ikke har en høj-volumen industri for f.eks. produktion af 
radiomodtagere, vil serviceudvikling være en vital konkurrenceparameter.  

Serviceudvikling med hensyn til digital radio er stadig i en begynderfase. Der 
er mange muligheder, der skal forskes i og afprøves. Mange af de nye 
muligheder (multimedie, servicebegreb, mm.) harmonerer ikke med den 
måde, almindelige brugere er vant til at bruge radioen på. Hvis der bruges 
ressourcer på denne serviceudvikling, får Danmark også et forspring, hvis 
samfundsmæssige værdi ikke skal undervurderes – også fordi der er tale om 
kompetencer, der er relevante i andre dele af den konvergerende 
multimedieindustri. 

I princippet er der ikke forskel på disse forhold ved de forskellige 
distributionsformer, men det er jordbaseret DAB, der er på vej frem i 
nabolandene, hvorfor kompetenceudvikling i et konkurrencemæssigt 
perspektiv er mest interessant på dette område. Det er desuden et åbent 
spørgsmål om man i digital kabel- og satellitdistribueret radio vil satse på 
DAB-standarden eller om man f.eks. vil satse på at anvende  
komprimeringsteknikken MPEG direkte (det er den komprimeringsteknik, der 
indgår i DAB). Hertil kommer, at særlig kompetence på satellit-området er 
veludviklet i andre lande. 

 

Reguleringsmæssige aspekter 

DR er som public service-virksomhed særskilt reguleret i radio – og fjernsynsloven. Det 
vil – hvis DR skulle overgå til satellitbaseret udsendelse af radioprogrammerne – fortsat 
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være muligt i radio-/ fjernsynsloven at stille detaljerede krav til DR – også eventuelt mere 
detaljerede krav end til de øvrige radioforetagender.  

Med hensyn til andre indholdsproducenter kan der stilles krav til danske virksomheder, 
der producerer til det danske marked. Disse forhold vil være gældende uanset, hvilken 
distributionsform der vælges ved en eventuel DAB-introduktion, men ved jordbaseret 
distribution må man i første omgang regulere adgangen af hensyn til 
frekvensrestriktionen. 

I princippet taler reguleringsmæssige argumenter således ikke for at vælge en bestemt 
distributionsform. 

 

Argumenter for jordbaseret distribution 

Tekniske aspekter 

Der er nogle grundlæggende egenskaber ved radio og den måde radio 
bruges på, som med den nuværende teknologiske udvikling tilsiger brugen af 
et jordbaseret distributionsnet fremfor andre distributionsmuligheder. I 
punktform drejer det sig om: 

• Radio bliver brugt i bevægelse (DAB-bilradioer vil komme først på 
markedet). Derfor står valget primært mellem satellit- eller jordbaseret 
distribution.  

• Antenner til geostationære satellitter (retningsbestemte paraboler) er 
for store og kostbare til radiobrug. Satellitsystemer der kredser tæt ved 
jorden er ikke en realistisk mulighed endnu. Derfor virker det 
umiddelbart indlysende at DAB-nettet bliver jordbaseret.  

• Danmark er et lille land og etableringen af et jordbaseret 
distributionsnet vil være overskueligt 

• Regionalopdeling er velbegrundet og kan klart defineres. Der kan dog 
også sendes satellit-/ kabeldistribuerede regionalprogrammer17.  

 

Kulturpolitiske og beredskabsmæssige aspekter 

Fordelene ved at etablere et jordbaseret DAB-sendernet ud fra en 
kulturpolitisk og beredskabsmæssig synsvinkel kan sammenfattes således: 

• Hele befolkningen får mulighed for at modtage programmer digitalt på 
simple antenner – en sådan 100% dækning, der er fremført som både 

 
17 Jf. note 12. 
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kulturpolitisk og beredskabsmæssig ønskelig, er i praksis lettest at opnå 
ved jordbaseret distribution.  

• Danske jordbaserede transmissioner vil for lytterne skille sig ud i forhold til   
de mange udenlandske satellitbaserede udsendelser. 

• Mobile modtagere vil kunne modtage digitale programmer på indbyggede 
antenner. 

Konkurrencemæssige aspekter 

Med den foreslåede tidsplan, dvs. i princippet start af DAB i Danmark ved 
forsøgsperiodens udløb, vil der ske en forholdsvis tidlig udvikling og dermed 
kompetenceopbygning her i landet. En af de store udfordringer i forbindelse 
med DAB-introduktionen er udvikling af nye relevante serviceydelser, som 
udnytter mulighederne i digital radio. Denne service- og kompetenceudvikling 
kan være en vigtig konkurrenceparameter for forskellige sektorer herunder 
multimedieindustrien i Danmark.   

 

Argumenter mod jordbaseret distribution 

Ulemperne ved at etablere et jordbaseret digitalt radiosendernet synes først og fremmest 
at knytte sig til det forhold, at udbygningen af de eksisterende kabelnet må forventes at 
gå noget langsommere, end hvis DR’s radioprogrammer – og DR’s og TV2’s TV-
programmer – kun kan modtages via (satellit og) kabel. 

I det omfang kabelnettet, der anses for en vital del af ’informationsmotorvejen’ ønskes 
udbygget kan det være uheldigt at fjerne en del af drivkraften i udviklingen af dette net. 
Desuden kan jordbaseret distribution  betyde, at de mange – bl.a. udenlandske/ 
internationale kommercielle  -radiokanaler, der fremføres via kabel, ikke kan forventes at 
nå hele den danske befolkning inden for en overskuelig fremtid. 

De frekvensmæssige muligheder er umiddelbart begrænsede, hvorved bl.a. antal af 
programmer og nye aktører begrænses. 

Der er ikke mulighed for umiddelbar interaktivitet – dette kræver, at f.eks. telenettet 
anvendes som returkanal. 

Der skal opbygges et nyt sendernet. 

 

Adgangsstyring (Conditional Access) 
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Hvis man ønsker at kræve betaling for aflytning af et program, og man ikke kan opkræve 
en generel afgift/ licens som det typisk kendes fra public service kanaler, må adgang 
begrænses/ tillades ved andre metoder. Kryptering er et meget anvendt teknisk middel til 
at begrænse adgangen til en service. Hidtil har metoden kun fundet begrænset 
anvendelse i forbindelse med radio. Dette kan dog tænkes ændret  i den digitaliserede 
verden med nye tjenester. For at modtage en krypteret serviceydelse skal modtageren 
være i besiddelse af en nøgle/ kode samt hardware til at afkryptere signalet.  
 
Ved kommerciel radiovirksomhed kan der være brug for kryptering ved alle 
distributionsformer. I det følgende diskuteres kryptering af  public service programmerne 
i forhold til forskellige distributionsformer. 
 
• Jordbaseret: Som leverandør af public service er der intet behov for kryptering af 

udsendelser på et jordbaseret sendernet.  
 
• Satellit: Ophavsretslige krav kan forbyde modtagelse udenfor landets grænser. 

Derfor kan det være nødvendigt at kryptere ved satellit-distribution. 
 
• Kabel: I kabelnet er public service programmer omfattet af must-carry bestemmelser 

og kryptering er ikke relevant. 
  
Dette er i dag gældende for public service virksomhed. På længere sigt kan der i særlige 
tilfælde blive behov for kryptering, eksempelvis til afgrænsning af dækningsområder på 
grund af begrænsede ophavsrettigheder samt ved etablering af betalingstjenester på 
public service stationernes frekvenser. Ved eventuel udnyttelse af den betydelige 
kapacitet, som på skæve tider ikke benyttes til licensfinansierede udsendelser, vil 
kryptering i mange tilfælde være nødvendig. Specielt i nattetimerne er der plads til 
oprettelse af betalingstjenester for lyd, billede og data. 
 
En arbejdsgruppe under WorldDAB forum har udarbejdet et system til kryptering af 
datatjenester i DAB, men der er endnu ikke noget system til kryptering af 
audioprogrammer (ingen har fremført et behov). 
 
 

En model for DAB-strukturen i Danmark 
 

I den digitale radioverden er sendefrekvens og program ikke længere sammenhørende, 
idet der vil være flere programmer på den enkelte frekvens, der til gengæld 
beslaglægger en større båndbredde. Spørgsmålet om, hvem der kan benytte de 
relevante digitale frekvenser, der kan/ skal deles af flere programleverandører er ikke 
afklarede. Det samme gælder administrationen af den indholdsstyrende multiplexer. I 
indeværende forsøgsperiode for DAB er den tilhørende multiplexer installeret i 
Radiohuset. Som sendeoperatør har DR hidtil brugt Tele Danmark, som i øvrigt ejer 
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sendemasterne til radio / TV distributionsnettet i Danmark18. Der er imidlertid andre 
aktører, der kan og vil påtage sig rollen som multiplex-operatør og sendeoperatør i den 
fremtidige digitale verden. 
 

I det følgende skitseres en model, OSA (Open Systems Architecture) for en digital 
radiostruktur, hvor de nødvendige hovedfunktioner og deres sammenhæng i forløbet fra 
indholdsudbyder til bruger vises. Modellen ligner den fra telekommunikation kendte 
ONA/ ONP model (Open Network Access/ Open Network Provision ), hvor et system 
opdeles i funktioner med veldefinerede grænseflader, hvad der bl.a. indebærer, at 
funktionerne i princippet kan varetages af forskellige aktører. 

OSA modellen for DAB 

Figur 3 illustrerer skematisk, hvilke teoretiske enkeltdele der indgår som funktioner i den 
digitalt distribuerede radio.  

Modellen giver mulighed for at  diskutere relevansen af funktionernes adskillelse eller 
samdrift i forhold til 

• Teknologiske overvejelser 

• Konkurrencemæssige overvejelser, herunder begrundelser for et evt. 
forbud mod at funktionerne bliver slået sammen 

• Andre økonomiske og praktiske grunde 

• Kulturpolitiske overvejelser 

 

I figuren  er det angivet, hvilke typer af aktører, der kan tænkes at varetage de enkelte 
funktioner. Som det ses af figuren, består systemet af 4 hovedfunktioner med 
standardiserede grænseflader mod hinanden.  

Indholdsudbyder: Der vil typisk være tale om en radiostation eller en 
datatjenesteudbyder, men det kan være andre organisationer, herunder udbydere der 
kombinerer disse traditionelle funktioner. I hvilken udstrækning andre indholdsudbydere 
end radiostationer får tildelt kapacitet i en multiplex-blok på dette område er en politisk 
afgørelse og herunder også bestemt af hvilke formål, de aktuelle frekvenser er 
reserveret til. 

Digital multiplex’ing gør, at flere indholdsudbydere kan deles om samme frekvensblok. 
Ellipsen rundt om de tre kanaler fra Radiovirksomhed 1 illustrerer, at Radiovirksomhed 1 
kan få tildelt en given kapacitet og herefter kan den fordele denne kapacitet over f.eks. 3 
programmer. Radiovirksomheden kan således fordele kapacitet over et antal 

 
18 Dette bestrides dog af TV2. 
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programmer afhængig af det indhold og den kvalitet, den vil tilbyde (klassisk musik, 
taleprogrammer mm.). 

Boksen CA illustrerer, at Conditional Access (adgang kræver afkryptering af signaler) 
kan foregå allerede hos indholdsudbyderen.  
 
Teletransportudbyder: Efter teleliberaliseringen kan denne funktion i princippet 
varetages af alle teknisk kvalificerede  organisationer. Som det ses af figuren, skal 
funktionen varetages to steder i forløbet: Fra indholdsudbyder til multiplex-operatør og fra 
multiplex-operatør til sendernet. Her kan der f.eks. være tale om 2 Mbit-linier. I princippet 
kan der vælges forskellige teletransportudbydere til transporten fra henholdsvis 
indholdsudbyder til multiplex-operatør og fra multiplex-operatør til forskellige master i 
sendernettet.  

Multiplex-operatør: Denne funktion er i mindre grad end de øvrige teknisk-
funktionsmæssigt bestemt. Multiplex-operatøren skal varetage den endelige 
multiplexing, men funktionen kan opdeles i to delfunktioner: 1) En rent teknisk funktion, 
der indebærer multiplexing af de indgående programmer og 2) En  administrativ/ 
økonomisk disponering af den båndbredde, der er ledig.  

Den sidstnævnte delfunktion er ikke givet gennem fastlæggelse af den overordnede 
teknisk-organisatoriske struktur for DAB, men kan gives forskelligt indhold udfra politiske, 
økonomiske og organisatoriske overvejelser. Det drejer sig bl.a. om følgende forhold: 

 

• Principperne for selve allokeringen af båndbredde. Det kan bl.a. dreje sig om, a) at 
indholdsudbyderne fast får tildelt en given båndbredde og derefter selv disponerer 
over denne. Udbuddet fra den enkelte kan være rene radioprogrammer, rene 
datatjenester eller kombinationer heraf, b) at multiplex-operatøren disponerer over 
båndbredden og derefter via administrative eller økonomiske mekanismer fordeler 
hele kapaciteten eller dele af denne, eller c) at der anvendes  en kombination af disse 
muligheder. 

• Selvstændigt udbud af datatjenester19 fra multiplex-operatøren. Dette er teknisk set 
en mulighed, og i figur 3 illustrerer datakanalen ved multiplex-operatøren, at denne 
kan tilbyde datatjenester, hvis reguleringen tillader det.  

Disse overvejelser kan munde ud i forskellige løsningsmodeller, hvoraf de mest 
relevante diskuteres nedenfor. 

EPG (Electronic Program Guide) eller programoversigt kan udskilles som en funktion for 
en selvstændig aktør. EPG spiller bl.a. via sin præsentation af valgmuligheder en stor 
rolle i den digitale distribution. Den bygger snævert på oplysninger fra 

 
19 Det skal dog tilføjes at telelovgivingens regler (lov om samtraffik mm.)  vil kunne finde anvendelse på en multiplex-
operatør, der får en stærk markedsposition på markedet for punkt til multipunkt formidling ved selvstændigt udbud af 
datatjenester eller ved salg af overskudskapacitet til datatransmissioner 
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programleverandørerne, der på et givet tidspunkt også skal samles op hos multiplex-
operatøren. Det kan derfor være praktisk at funktionen udøves af denne, men principielt 
kan den varetages selvstændigt. EPG  har betydning, hvor der er et stort udbud af 
programmer, men hvis det kun er muligt at modtage på en eller to frekvenser, er en EPG 
mindre relevant. 

Sendernet:  Dette net varetager den endelige rundspredning af digital radio til brugerne. 
Sendernet-funktionen kan i princippet varetages af alle teknisk kompetente aktører. 

Brugeren:  Brugeren er den almindelige radiolytter, som ved hjælp af en DAB-modtager 
kan lytte til de programmer han / hun har adgang til. DAB-modtageren vil når dette er 
relevant også håndtere Conditional Access, dvs. sørge for afkryptering af et 
indkommende signal på de betingelser, som bruger og indholdsudbyder er enige om. 

 

DAB-model for Danmark  med 3 multiplex-blokke 

Danmark råder foreløbig over 3 DAB-blokke - en landsdækkende og to regionale. Dette 
medfører 3 forskellige distributionsnet med hver deres multiplex-operatørfunktion som 
illustreret i figur 4. 

Om disse tre multipleks-operatørfunktioner skal varetages efter fælles retningslinier, det 
vil sige af a) den samme aktør, b) af tre fuldt selvstændige multiplex-operatører eller c) af 
en organisatorisk kombination med en overordnet operatør med tilknyttede 
underleverandører, eller om funktionen kan varetages på forskellige vilkår, eksempelvis 
ved at en stor udbyder administrerer sit eget multipleks diskuteres nedenfor. I figur 4 
illustreres som eksempel en løsningsmodel, hvor der er tre multiplex-operatører, men 
hvor den landsdækkende multiplex-operatør varetager den fælles EPG-funktion og hvor 
de andre multiplex-operatører således sender deres EPG-information til denne. 
 

 

 

Adskillelse/ samdrift af funktioner 

Teknologiske overvejelser: Selvom der findes standardiserede grænseflader mellem 
de forskellige funktioner, er der tekniske forhold, som tilsiger meget tæt samarbejde 
mellem de forskellige funktionsudøvere.  

• EPG-funktionens afhængighed af information fra programleverandørerne er allerede 
præsenteret.  

• Optimal udnyttelse af DAB-blokkene forudsætter, at multiplex-operatøren har et  nøje 
kendskab til programudbuddet og dets varierende bitrater. 



 34

• Samsending åbner ved omhyggelig planlægning mulighed for indpasning af ekstra 
programmer eller tjenester. Hvis der samsendes mellem regionerne i Vest eller Øst, 
kan der skabes en ledig plads i blokken, som dækker Jylland respektive Øerne, og er 
der samtidig samsending mellem Vest og Øst, kan der fra multiplexerne etableres 
landsdækning med et eller flere nye programmer. Det vil også være muligt at bruge 
de ledige bits til en eller flere udvidede data-kanaler. 

 

Konkurrencemæssige  overvejelser: Hvor de teknologiske overvejelser især peger 
mod samdrift/ tæt samarbejde mellem funktioner peger teoretiske konkurrencemæssige 
overvejelser i lige så høj grad, men ikke entydigt mod adskillelse af funktioner.  De 
teknologisk betingede effektivitetsargumenter taler også i denne forbindelser for samdrift/ 
samarbejde, men samlingen af funktioner kan samtidig skabe en monopollignende 
tilstand i jordbaseret sending.  
 
En fuldt funktionsopdelt model kan siges at være mere rettet mod en fremtidig situation 
med en række nye indholdsudbydere og flere multiplex-operatører, f.eks. i forbindelse 
med fremskaffelse af ny frekvensresurser til DAB. 

 

 
 
 
Økonomiske og praktiske overvejelser: En fuldt funktionsopdelt model baseret på 
kommercielle forbindelser mellem aktørerne kræver uden tvivl en stærk regulering i det 
mindste i udgangssituationen. Der kan være forskellig økonomisk styrke hos aktørerne, 
og der findes ikke rutiner for prisdannelse mm. 

 

Kulturpolitiske overvejelser: Det må fastholdes, at selve meningen med at reservere 
frekvenser til radio og i høj grad også med at diskutere jordbaseret distribution er 
kulturpolitisk baseret. De øvrige overvejelser må således ikke underminere de 
kulturpolitiske hensyn, og det vil bl.a. sige at i udgangssituationen må DR’s og TV 2’s  
positioner som indholdsudbydere (hvis TV2 får den 4. landsdækkende kanal) ikke 
svækkes i de forskellige løsningsmodeller. 
 

Nye reguleringsmæssige aspekter 

Tildeling af kapacitet til radioformål er traditionelt foregået som allokering af frekvenser 
på grundlag af tilladelser efter radio- og TV-lovgivningen. I det nye digitale regime vil der 
ikke være den samme entydige forbindelse mellem programkapacitet og frekvenser. En 
frekvens kan både indeholde flere programmer og have plads til andre tjenester som 
f.eks. datatransmission. Den samlede kapacitet vil være bestemt af kvalitetskrav samt 
komprimerings- og planlægningseffektivitet.  
 
Denne nye multimedie-transmission rejser nye reguleringsmæssige problemer. Da 
hovedformålet med kapacitetstildelingen er radiotransmission virker det oplagt, at 
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indholds- og kapacitetstildelingsregulering fortsat sker via radio-/ TV-lovgivning.  
Datatransmission mm., der sendes på ledig eller overskydende kapacitet, reguleres via 
telelovgivningen, hvis der er tale om en dominerende position for markedet for disse 
ydelser. En anden mulighed er at introducere en ny samlet multimedieregulering.  For 
denne løsning taler, at der ikke er et fast defineret forhold mellem radiodel og datadel i 
den tildelte frekvens. 
 
Forskellige løsningsmodeller 

Baseret på OSA-modellen kan der foreslås forskellige løsningsmodeller. Hvordan 
funktionerne skal fordeles mellem forskellige aktører må bl.a. afhænge af, hvor mange 
og hvilke indholdsudbydere der får tilladelse til at sende på de 3 DAB-blokke samt af 
overvejelser vedrørende samdrift og / eller adskillelse af funktioner. Udgangspunktet er, 
at alle lyttere med digitale radiomodtagere skal kunne lytte til mindst 4 
landsdækkende programmer og mindst 4 regionale programmer (under 
forudsætning af udsendelse i CD-kvalitet, 256Kbit/s). Der er ikke truffet politisk 
beslutning om, hvem der skal have adgang til at sende radio og andre tjenester 
via de digitale multiplex.  
 
DR er i dag, som public service broadcaster, ene om at udøve analog 
landsdækkende og regional radiovirksomhed. Der er ikke truffet beslutning om, 
hvem der i givet fald fremover skal have adgang til det landsdækkende og de 
regionale digitale multiplex. Hvis der træffes beslutning om overgang til 
jordbaseret DAB må det dog anses for givet, at DR vil få adgang til at udsende et 
antal programmer digitalt.  I lyset af den store interesse, der har været for at sende 
landsdækkende radio på den ledige 4. analoge radiokanal, kan det imidlertid ikke 
udelukkes, at ét eller flere øvrige radioforetagender vil få adgang til det landsdækkende 
digitale multiplex. Dette giver anledning til følgende overvejelser for forskellige 
muligheder for organisering af multiplexer-funktionen. 
 

 

Organisering af multiplex-operatør-funktionen 

Generelt antages det i det følgende, at hvert radioforetagende garanteres en 
vis  given sendekapacitet, således at der til enhver tid kan sendes et antal 
radioprogrammer (1,…,n) på f.eks. CD-kvalitetsniveau. Radioforetagendet 
kan disponere over kapaciteten til udsendelse af radioprogrammer eller andre 
tjenester i forskellige kombinationer og kvalitetskombinationer. 

Såfremt der politisk træffes beslutning om, at kun et enkelt radioforetagende 
skal kunne sende på et digitalt radio multiplex, vil det være oplagt at give dette 
radioforetagende dispositionsretten over multiplex-operatør-funktionen. 

Skal flere radioforetagender deles om en multiplex, kan følgende alternativer 
overvejes: 
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1. Multiplex’et tildeles en uafhængig aktør i åbent udbud.  

1a. I det omfang radioforetagendet ikke udnytter den garanterede 
sendekapacitet, tilfalder kapaciteten multiplex-operatøren efter 
telelovgivningens principper (samtrafikloven m.v.) 

1b. I det omfang radioforetagendet ikke udnytter den garanterede 
sendekapacitet, kan det sælge overskydende kapacitet til de øvrige 
programforetagender eller til multiplex-operatøren.  

 

Denne model ses som mest relevant i et længere perspektiv, hvis findes et 
større antal radiofonier, der sender digitalt tilknyttet et antal multiplex. 

Model 1a giver multiplex-operatøren en broker-funktion. Kapacitet opkøbes til 
en kostbaseret pris og kan videresælges til en markedsbaseret pris. En broker 
må formodes at fremme opbygningen af et marked for ledig/ 
overskudskapacitet. 

Model 1b radioforetagendet adgang til at handle med kapacitet – dette kan 
formodes at tilskynde til en effektiv kapacitetsanvendelse. 

  

2. Multiplex’et tildeles de organisationer, der gennem ejerskab, 
leje el.lign. har dispositionsretten til det digitale sendernet. 

2a. I det omfang radioforetagendet ikke udnytter den garanterede 
sendekapacitet, tilfalder kapaciteten senderoperatøren efter efter 
telelovgivningens principper (samtrafikloven m.v.) 

 

sendekapacitet, kan det sælge overskydende kapacitet til de øvrige 
programforetagender eller til senderoperatøren.  

2a og 2b begrundes som henholdsvis 1a og 1b. 

 

3. Multiplexet tildeles et multiplex-operatørselskab, der ejes af de 
involverede 2b. I det omfang radioforetagendet ikke udnytter den 
garanterede radioforetagender og eventuelt senderoperatøren i 
fællesskab.  Multiplex-operatøren indgår kontrakter med de involverede 
radioforetagender om tildeling af sendekapacitet til broadcastingformål.  
Eventuel overskydende kapacitet "handles"' på kommercielle vilkår mellem 
radioforetagenderne og multiplex-operatøren. Denne kan videresælge 
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kapaciteten til andre af de involverede radioforetagender, udnytte 
kapaciteten selv eller videresælge kapaciteten til andre. 

4. Multiplexet tildeles det radioforetagende, der er den ’største 
bruger’. Øvrige radioforetagender, der udsender via multiplex’et, 
garanteres en vis minimumskapacitet, der i det omfang, den ikke udnyttes, 
tilfalder "største bruger" mod betaling. 

 
5. Radioforetagenderne tildeles en garanteret sendekapacitet. Det 

er herefter op til dem selv at arrangere multiplex’ing i den samarbejds- eller 
organisationsform, det findes hensigtsmæssigt. 

Denne løsning lægger ikke op til en formel forhåndsregulering, men kræver 
formodentlig en appel- eller kontrolinstans.  

    

I alle 5 løsningsmodeller - der ikke dækker alle de mulige alternativer - kan det 
overvejes om der skal indføres et maksimum for, hvor stor en andel af den 
garanterede sendekapacitet, der må anvendes til andet end 
broadcastingformål.  Hermed sikres - jf. principperne bag den overordnede 
frekvensadministration - at de tildelte frekvenser anvendes til det overordnede 
formål, de er givet til. 

I  de fire nævnte alternativer vil der endvidere være behov for en udstrakt 
udveksling af informationer om behovet for sendekapacitet.  

 

 

 

Status: DAB i Danmark 
 

Danmark var et af de første lande, der startede forsøg med DAB sendinger (DR’s DAB-
forsøg). I det følgende er der givet en kort beskrivelse af projektet. 

DR’s DAB-forsøg 

DR’s DAB-forsøg udføres i samarbejde med B&O og Gallup. Det har to formål: For DR 
gælder det om at udvikle den ideelle udnyttelse af DAB's egenskaber som 
transmissions-medium, såvel for radioprogrammer som for data med indhold af tekst, 
grafik og still-billeder. For B&O er formålet at udvikle grundlaget for fremstilling af DAB-
radioer med en enkel og let forståelig betjeningsflade.  
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Projektet er finansieret af Erhvervsfremme Styrelsen og er karakteriseret som et 
almennyttigt udviklingsprojekt. Dette indebærer, at DR er forpligtet til at offentliggøre 
forsøgets resultater. 

 

I forsøget deltager et panel på 500 lyttere med følgende sammensætning: 400 er 
udpeget af Gallup som et repræsentativt udsnit af befolkningen, 50 er udvalgt blandt 
særligt interesserede og kvalificerede, som har meldt sig på grundlag af presseomtale, 
og andre 50 er DR medarbejdere o.a. med nærmere tilknytning til projektet. Alle har fået 
en DAB-modtager stillet til rådighed. 

DAB- modtageren, som har fået navnet DR2300, er sammensat af et Beosystem2300, 
en Bosch blackbox med DAB-kredsløb og en Newton NotePad, der fungerer som 
fjernbetjening. Sidstnævnte har et trykfølsomt display, hvorfor betjeningsflade og 
præsentation af tekst og grafik bliver softwarebestemt. Da softwaren enkelt kan 
udskiftes ved hjælp af et PCMCIA kort, er det muligt at ændre MMI (Man-Machine 
Interface) undervejs i forsøget. 

Storkøbenhavn er dækket fra en 400 watt sender på Margretheholm med antennehøjde 
på 85 meter og en 500 watt sender i Hove med en antennehøjde på 150 meter. 
Holstebro og Struer er dækket af en 1 kW sender i Meirup. Paneldeltagerne bor alle 
indenfor en radius på ca. 25 km fra senderne, og der benyttes alle steder en simpel 
indendørs antenne. 

Tele Danmark undersøger dækningsforholdene, dels fra de enkelte sendere, dels SFN-
effekten af de to sendere i København. Der er etableret en målevogn til formålet, og 
kortlægningen er adskilt fra panelundersøgelsen, idet deltagerne er udvalgt indenfor 
“sikker” dækningszone. 

DR benytter DAB genereringsudstyr fra det franske firma ITIS, hvis kodere og 
multiplexer er installeret i Radiohuset. Der er mulighed for at indlægge op til otte 
radioprogrammer med tillægstjenester (PAD) og fire datakanaler indenfor 
nettokapaciteten i en DAB-blok (ca. 1.1 Mbit/s). I indeværende fase sendes P1, P3 og 
P4-Københavns Radio med 192 Kbit/s, P2musik  med 256 Kbit/s,  P4-Radio Midt&Vest 
med 128 Kbit/s, alle i stereo, samt specialprogrammerne fra MB/LB med 64 kbit/s i 
mono. Prøver med andre mulige konfigurationer er forestående. 

B&O modtageren DR2300 er i april blevet opdateret med tredje generations software, 
og den har dermed nået et funktionsniveau, som åbner for videregående eksperimenter 
med DAB-blokkens indhold. Det er bl.a. blevet muligt at modtage/ gengive PAD. For DR 
betyder det, at den hidtil meget teknisk betonede indsats nu bliver mere 
programorienteret. 

Paneldeltagerne modtager hver anden måned ny software på PCMCIA kort pr. post og 
foretager selv opdateringer. I samme operation overfører DR2300 en opsamlet 
datamængde til kortet. Det er informationer om apparatets anvendelse siden sidste 
udskiftning, - hvornår er det brugt og til hvad, fordelingen mellem DAB, FM og CD; - og 
hvordan er det betjent, hvilke knapper er aktiveret; - og endelig svar på spørgsmål stillet 
i displayet. Kortet returneres hver gang til Gallup, der sorterer informationerne i 
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rapporter, som er relevante for henholdsvis DR og B&O. De første rapporter er nu på 
vej. 
Projektet skulle have kørt i 1996-97 men er siden forlænget til udgangen af 1998. 

Etablering af sendernet for DAB i Danmark: Et muligt forløb 
 

Der skal etableres tre sendernet for DAB, - et landsdækkende, - et regionalt for Jylland, - 
et regionalt for Øerne. Det ses som hensigtsmæssigt, at opdele etableringen i et antal 
faser, som dels sikrer den hurtigst mulige udbredelse, dels overfører nødvendige 
erfaringer fra de første faser til de sidste. 
 
Landsdækning   Regionaldækning 
1. Dækning af vejnettet   ………………………. 
2. Dækning af de store byer  ………………………. 
3. Dækning af øvrige byer  1.  Dækning af vejnettet 
4. Udfyldning af huller  2.  Dækning af de store byer 

3. Dækning af 
øvrige byer 

4.  Udfyldning af huller 
 
Senderen til landsprogrammer etableres først, men anlægget forberedes således, at det 
bliver en enkel sag at installere senderen til regionalprogrammer. Mod nugældende 
praksis etableres stationerne uden reservesender og nødstrøm, idet et endeligt udbygget 
net bliver så tæt, at udfald af en sender ikke betyder mistet signal i omegnen af denne.  
 
Landsdækning 

I det følgende beskrives de 4 nævnte faser mht. landsdækning. 

Dækning af vejnettet 

Målet er dækning af landets samlede vejnet, således at autoradioer overalt 
kan modtage DAB. Det vil samtidig give dækning af byerne, men ingen 
garanti for, at signalet kan modtages på indendørs antenner. 
 
Det forventes, at 15-20 sendere med en effekt på 500 watt vil være 
tilstrækkeligt. Senderne placeres fortrinsvis på de 13 eksisterende FM-
senderstationer, men de kan også, hvor det er hensigtsmæssigt, placeres på 
de 16 UHF-master eller eksempelvis de ca. 25 forhåndenværende NMT-
master. Hove og Meirup allerede i drift.  
 
Bornholm kræver en særlig løsning. Af hensyn til de omkringliggende lande, 
kan øen ikke dækkes fra midten med en kraftig sender. Løsningen er en lille 
sender i hvert “hjørne” med retning ind over øen. 
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Dækning af de store byer 

Målet er her en feltstyrke, som tillader modtagelse på stueantenner. Byerne er 
København, Århus, Odense, Ålborg og Esbjerg. Det forventes, at der bliver 
behov for 8-10 sendere med en effekt på 100 watt. København har allerede 
Margretheholmen, men der er behov for yderligere 1-2 sendere for at opnå 
tilfredsstillende dækning indendørs. 
 
Dækning af øvrige byer 

Målet er også her modtagelse på stueantenner. Det vil mange steder være 
opnået i fase 1, men andre steder kræve oprettelse af små lokale sendere 
med effekter i størrelsesordenen 30 watt. Eksempler er byer med beliggenhed 
som Mariager og Hobro, men det er i dag ikke muligt at sætte tal på det 
samlede behov. Der skal bruges faktiske resultater fra fase 1 til en sådan 
detailplanlægning. 
 
Udfyldning af huller 

Efter gennemførelse af de tre faser, vil der være enkelte hvide pletter på 
kortet, bestemt af topografiske forhold. Det er kendt fra FM og TV, men i 
modsætning hertil, hvor mangel på frekvenser sætter en begrænsning, vil det i 
et DAB SFN-net være muligt at etablere det nødvendige antal sendere. 
 

Regionaldækning  

Etablering af de regionale sendernet får samme forløb som det landsdækkende, men det 
vil være den hurtigste vej til landsdækning og udbredelse af DAB-modtagere at forskyde 
det én eller to faser. Herefter kan de to regionale net tilsammen bygges som en dublet til 
det landsdækkende net. Stationerne kan forberedes, så det alene bliver et spørgsmål 
om at sætte senderne på plads.  
 
Etableringstid 

Det antages her, at programleverandør(erne) udbyder DAB-dækningen som en ydelse, 
der omfatter drift og vedligeholdelse. Udbud efter EU regler, valg af operatør og 
etableringstid peger mod en ibrugtagning af det landsdækkende første-fase sendernet 
over perioden 18-24 måneder efter beslutning. De to følgende faser kan forventelig være 
i drift et år senere, medens den sidste kan identificeres og effektueres over endnu et par 
år. Starten af første fase af de regionale net vil være forskudt to år, men dette vil være 
indhentet i sidste fase.  
 
Der er ovenfor regnet med 6 måneder til udbudsforretning og kontraktindgåelse med 
opbygning over perioden 12-18 måneder herefter, men der er ikke taget stilling til 
finansieringen. Sideløbende skal telestyrelsen koordinere sendestationernes positioner 
og tekniske data koordineres med vore nabolande. Det skyldes, at Wiesbaden planen 
kun er en allokeringsplan, som forudsætter, at nabolande ikke forstyrres. DR har f.eks. 
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netop protesteret mod de norske planer for Oslo området. Planlagte sendere her vil 
forstyrre Nordjyllands modtageforhold, og effekten skal derfor reduceres. 
 

 

Sammenfatning 
 

Internationale rammer for DAB-introduktion i Danmark 

 
De europæiske frekvensmæssige rammer  for FM-radiofoni blev fastlagt ved Stockholm- 
og Geneve-aftalerne i henholdsvis 1961 og 1984. Med disse aftaler planlagdes 
anvendelsen af VHF- og UHF-frekvensbåndene til radio og tv. Med hensyn til indpasning 
af DAB i disse rammer aftalte de europæiske frekvensforvaltninger i 1995 en plan for 
DAB i Europa. På grund af frekvensknaphed var det på forhånd klart, at der ville blive 
tale om en plan, der ikke kunne rumme alle europæiske radiofonier, og dermed heller 
ikke tage højde for eventuelle ønsker om yderligere sendemuligheder. 
 

DAB i Danmark 

Arbejdsgruppen er enig om at anbefale, at jordbaseret digital radio i form af DAB 
indføres som regulær tjeneste i forlængelse af det igangværende forsøgs udløb med 
udgangen af 1998. Nedenfor opsummeres baggrund og hovedpunkter i rapportens 
argumentation samt forslag til organisatorisk struktur. 

Baggrund 

• De danske frekvensressourcer til FM-radiofoni er aktuelt udnyttet på følgende 
måde: Danmarks Radio benytter tre landsdækkende/regionale sendernet til 
udsendelse af Pl, P2 og P3. Efter beslutning i 1986 om adgang til etablering af 
lokal radio i samtlige danske kommuner og ved indgåelse af den 
mediepolitiske aftale i maj 1996, der bl.a. lagde op til en senere drøftelse af 
udnyttelsen af den ledige, 4. landsdækkende FM-sendemulighed, er der 
truffet politisk afgørelse om de sendemuligheder i FM-båndet, der er til 
rådighed. Den 4. landsdækkende FM-kanal er dog endnu ikke tildelt en 
radiovirksomhed. 

.  
Danmarks Radio har dog fået tilladelse til at benytte frekvenser, der er 
reserveret til et 4. landsdækkende sendernet, til forsøg med samtidig 
udsendelse af programmer via et antal FM-sendere og DAB-sendere i 
Københavnsområdet og i Vestjylland.  Dette forsøg løber frem til udgangen af 
1998.  
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• Ved planlægningsmødet i 1995 fik Danmark mulighed for at etablere én 
national og to regionale DAB-frekvensblokke på hver 1,5 MHz i 
frekvensområdet 220 - 240 MHz.  Der er endvidere mulighed for at aftale 
brugen af et begrænset antal enkeltstående DAB-sendemuligheder i 1500 
MHz-båndet med nabolandene. 
 
Argumenter 

Generelt gælder det, at DAB muliggør, der kan opnås  bedre modtagekvalitet 
med bedre frekvensøkonomi og at der kan introduceres datatjenester. 
Herudover er der i rapporten fremlagt følgende hovedbegrundelser for DAB-
distributionen gøres jordbaseret: 

♦ den kan modtages mobilt, da den ikke kræver særligt antenne- eller 
kabeludstyr 

♦ jordbaseret distribution er let at modtage, og herved adskiller den sig 
fra f.eks. satellitdistribution, hvor den nationale public service endvidere 
vil være mindre markant som f.eks. 8 programmer ud af 100 

 
♦ vore europæiske nabolande er allerede i gang med eller har vedtaget 

en strategi for overgang til jordbaseret DAB.  

 
• Under de i rapporten fremlagte forudsætninger er udskiftning af 

modtagerapparater den betydeligste samfundsøkonomiske udgift. Der må 
derfor tages hensyn til almindelig udskiftnings-cyklus for moderne 
radiomodtagere. Dette fører til, at der  forudses en samsendingsperiode med 
både analog og digital udsendelse på 10- 15 år. Dette svarer til den forudsete 
samsendingsperiode i andre europæiske lande. 

 
• De samlede drifts- og anlægsomkostninger til landsdækkende DAB-

transmission med ca. 4 programmer vil være i størrelsesordenen 10-15 
millioner kr om året. Hertil kommer udgifter til udgifterne til regionale 
udsendelser, der er i samme størrelsesorden. Dette er samme beløb som 
udgifterne til transmission af DR’s tre analoge programmer. Der vil således 
være tale om en fordobling af transmissionsudgifterne ved samsending i en 
overgangsperiode. 

 
• Argumenterne mod jordbaseret DAB synes især at være, at det sandsynligvis 

alt andet lige vil bremse udviklingen af andre transmissionsformer som satellit/ 
kabel, hvor kabelnettet anses for en væsentlig del af ’informations-
motorvejen’, at der er begrænset frekvenskapacitet og at der kræves et nyt 
sendernet. 
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Organisation 

• Under forudsætning af, at arbedsgruppens anbefaling om introduktion af 
jordbaseret DAB følges, forekommer det oplagt, at iværksætte denne i 
umiddelbar forlængelse af det igangværende forsøg, dog uden at en eventuel 
introduktionsstrategi er bundet til forsøgets ejermæssige og organisatoriske 
struktur. 

 
• DR og TV 2 har formuleret strategier for introduktion af DAB, ligesom der fra 

en række danske lokalradioer er indmeldt interesse for at få adgang til at 
sende programmer over DAB-sendere. Det er i denne rapport foreslået, at 
beslutningen vedrørende organisation og struktur baseres på en såkaldt OSA-
model for DAB med tilhørende diskussion af løsningsforslag. Der er fremlagt 
forslag, der kan danne grundlag for en introduktionsstrategi for DAB i 
Danmark.  

 
 

Modellen bygger på en opdeling af DAB-distributionen i fem funktioner:  
 
• Indholdsudbyder 
• Teletransportør 
• Multiplex-operatør 
• EPG-operatør 
• Sendernet-operatør 

 
 

Multiplex-operatørrollen 

Rollen som multiplex-operatør (heri evt. inkluderet EPG-operatøren) er 
i dette udredningsarbejde udpeget som et centralt beslutningsfelt, idet 
rollen som  indholdsudbyder er reguleret i medielovgivningen, mens de 
øvrige funktioner ses varetaget i almindelig konkurrence. 
 
Generelt gælder det, at hvert radioforetagende forudsættes garantere 
en given sendekapacitet, således at der til enhver tid f.eks. kan sendes 
radio på CD-kvalitetsniveau, som vedkommende kan disponere over til 
udsendelse af en kombination af radioprogrammer og andre tjenester. 

• Såfremt der politisk træffes beslutning om, at kun et enkelt 
radioforetagende skal kunne sende på et digitalt radio-multiplex, vil 
det være oplagt at give dette radioforetagende dispositionsretten 
over multiplex-operatør-funktionen. 

• Skal flere radioforetagender deles om en multiplex, kan det 
overvejes om multiplexoperatørfunktionen særskilt bør reguleres 
eller om varetagelsen heraf ureguleret skal kunne ske ureguleret i 
den form, som broadcasterne måtte vælge.  
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• Såfremt en regulering  findes påkrævet kan følgende 
hovedalternativer overvejes med baggrund i rapportens 
gennemgang af forskellige løsningsmuligheder. 

♦ Multiplexet tildeles det radioforetagende, der er den ’største 
bruger’. Øvrige radioforetagender, der udsender via 
multiplex’et, garanteres en vis minimumskapacitet, der i det 
omfang, den ikke udnyttes, tilfalder "største bruger" mod 
betaling. 

 

♦ Multiplex’et tildeles i en given organisationsform, f.eks. en 
uafhængig aktør i åbent udbud. I det omfang 
radioforetagenderne ikke udnytter den garanterede 
sendekapacitetet kan kapaciteten tilfalde multiplex-
operatøren efter telelovgivningens principper (samtrafikloven 
m.v.) eller radioforetagenderne kan sælge den overskydende 
kapacitet. Den overskydende kapacitet skal dog under alle 
omstændigheder primært anvendes til broadcasting formål.  

• Såfremt en særskilt regulering ikke findes påkrævet foreslås det, at 
radioforetagenderne tildeles en garanteret sendekapacitet. Det er 
herefter op til dem selv at arrangere multiplex’ing i den samarbejds- 
eller organisationsform, det findes hensigtsmæssigt. De kan således 
vælge selv at varetage rollen eller at entrere med en teknisk operatør. 
Et sådant ureguleret samarbejde kendes bl.a. fra lokalradioernes 
sendetidsfordeling.  
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