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Förbered dig
inför teknikskiftet!
Poff! Snart kan det bli svart i tv-rutan. Om inget gjorts för att förbereda den nya
digitala tekniken, vill säga. På Gotland pågår förberedelserna som bäst och
Fastighetsägarna Sverige har inlett ett samarbete med Digital-tv-kommissionen
Med början på Gotland den 1 september i år
sker teknikskiftet i område efter område.
Näst efter Gotland följer de andra två
försökskommunerna, Gävle och Motala,
där det analoga tv-nätet släcks den 10–24
oktober, respektive den 21 november
2005. I januari 2008 ska förändringen
vara genomförd i hela landet.
– Fördelen med att vara
först är att en försökskommun inte har råd
att misslyckas. Därför
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anstränger sig myndigheterna lite extra,
säger Göran Örtbrandt som är ordförande
i Fastighetsägarnas lokalavdelning på Gotland och ägare av fastighetsbolaget Kastalen Fastighets AB med 100 lägenheter och
lokaler på Gotland.
– Nackdelen är att tekniken kommer att
vara sämre för oss som kommer först.
Utvecklingen går så fort. De
som ligger sist i kedjan
har möjlighet att skaffa bättre och billigare

teknik, till exempel tv-apparater med
inbyggda digitalboxar. Och beredskapen
hos konsumenterna är säkert bättre
längre fram.
Göran Örtbrandt verkar inte särskilt
oroad inför förändringen.
– I mitt bolag berörs 50–60 lägenheter
som har centralantenn. Där måste nätet
förstärkas så att de nya digitala signalerna
kan omvandlas till analoga och sändas ut i
nätet igen. De lägenhetsinnehavare som
nöjer sig med kanal 1, 2 och 4 behöver inte
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göra någonting för att fortsätta titta på tv.
Göran Örtbrandt räknar med att investeringarna kommer att kosta honom cirka
70 000 kronor.
– Härtill är jag nödd och tvungen, men
investeringar kan också vara viktiga ur
konkurrenssynpunkt. Många fastighetsägare har ju investerat i kabel-tv för att göra
sina fastigheter mer attraktiva, säger han.
Göran Örtbrandts råd är att man ska
vara ute i god tid och skaffa sig ordentligt
med information.
På Fastighetsföretaget Båset i Hemse
med 120 lägenheter över hela Gotland är
man i full gång med omställningen.
– Vi räknar med en
kostnad på 75 000 till
100 000 kronor för att
bygga om centralantennerna, säger Birgitta
Albertsdotter som arbetar som fastighetsförvaltare på företaget.
– Vi tar redan nu ut
Birgitta
50
kronor i månaden av
Albertsdotter
hyresgäster som valt fler
kanaler via parabol men det är svårt att
motivera ytterligare en höjning av hyran
för dem bara för att de nu får bättre tvbild. Man får se det här som en samhällsinvestering, säger hon.
Johnny Tomasson på företaget Roma TVoch antennteknik, har bråda dagar inför
teknikskiftet. Runt hela ön ska antenner
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ses över och förstärkas. På Fårö i norr och
på Sudret längst i söder kan det bli vissa
problem. Där ska två slavsändare installe-

ras för att förstärka storsändaren i Follingby utanför Visby.
– För små hyresfastigheter
som består av ett eller två hus
räcker det med att installera
en låda som gör om sändningarna från digitala till analoga
för alla hyresgäster som vill
fortsätta att titta på kanal 1, 2 och 4.
Cirka 15 000 kronor plus moms går en sådan anläggning på, säger Johnny Tomasson.
– Anläggningen kan också kompletteras
med en digitalboxförstärkare för cirka
5 500 kronor. Då kan hyresgäster som vill
ha ett större utbud med fler kanaler skaffa en egen box. Den billigaste kostar runt
800 kronor, de mer avancerade ingår i priset om man abonnerar på betalkanaler.
Om det handlar om fler fastigheter
krävs en kanalomvandlare som byter frekvens på de signaler som skickas ut i nätet. En sådan kostar också cirka 15 000
kronor, enligt Johnny Tomasson.
– Vi har hur mycket jobb som helst just
nu. De flesta fastighetsägare är inte alls
negativa utan passar på att göra en upp-

Fakta om digital-TV
● Riksdagen fattade i maj 2003 beslut
om att Sverige etappvis ska övergå till
digitala tv-sändningar.
● Inom EU sker motsvarande process.
Målet är att tv-sändningarna i EUs
medlemsländer ska vara digitala 2010.
● Övergången sker mellan september
2005 och januari 2008 (se tidsaxel).
● 32 procent av Sveriges befolkning
tittade 2004 på digital-tv. 25 procent
tittade på analog-tv.
● 2,7 miljoner svenska hushåll har i
dag tillgång till kabel-tv. Omkring
900 000 hushåll har parabol/satellit-tv.
Den som har kabel-tv eller parabol/satellit berörs inte av teknikskiftet.
● Normalt krävs endast en vanlig UHFantenn av bra kvalitet för att man med
en omvandlingsutrustning ska kunna
göra de digitala signalerna analoga så
att man ska kunna fortsätta att titta på
SVT 1, SVT 2 och TV 4 med sin gamla
tv-apparat. De gamla antennerna kan
behöva förstärkas.
● Den som vill kunna se fler kanaler än
ovanstående, dvs även SVT 24 och Barnoch Kunskapskanalen behöver dock en

digitalbox. Den enklaste, som kallas
friboxen eller folkboxen, kostar runt
1 000 kronor.
● Om man vill kunna se olika kanaler
samtidigt behöver man en box för
varje tv-apparat.
● Standardboxen är försedd med kortläsare som ger möjlighet att prenumerera på fler kanaler.
● Lyxboxen har inbyggd hårddisk som
gör det möjligt att spela in program.
● Teracom ansvarar för utbyggnaden av
det digitala marknätet i Sverige.
● Kanal-tv-bolagen måste enligt en
regeringsbestämmelse som träder
i kraft den 1 juli 2005 tillhandahålla
hela SVTs och URs utbud ( SVT 1, SVT 2,
TV 4 samt SVT 24 och Barn- och Kunskapskanalen.
Mer information finns på:
www.fastighetsagarna.se,
www.digitaltvovergangen.se, wwwrtvv.se,
www.teracom.se
www.rtvv.se
www. svt.se
www.tv4.se
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Om det handlar om
fler fastigheter krävs en
kanalomvandlare som byter
frekvens på de signaler
som skickas ut i nätet
gradering av kanalutbudet i samband med
förändringarna, säger han.
I Gotlands kommuns egna fastigheter
kräver övergången från analog- till digitaltv investeringar för cirka en miljon kronor.
Kommunen undersöker just nu hur skolor,
äldreboenden och gruppboenden samt
Visby lasarett ska få tillgång till digital-tv.
Allmännyttiga Gotlandshem berörs däremot inte så mycket. 4 000 av 5 000 av deras hyreslägenheter har kabel-tv och berörs inte av förändringarna.
I Motala har man ännu så länge tid på
sig, men förberedelserna är igång även
här. Den 19 maj bjöd distriktsstyrelsen i
Motala-Vadstena inom Fastighetsägarna
Göteborg Första Regionen (GFR) in till
ett informationsmöte om digital-tv.
– Just nu sprutar olika tekniska lösningar fram. I Motala kan vi lära oss en
del av hur man gör på Gotland och i Gävle, säger Robert Bendz, GFR.
Han berättar att många i Motala har
egna parabollösningar och inte berörs.
Fastighetsägarna Sverige har inlett ett
samarbete med den statliga Digital-tv-kommissionen som ansvarar för information
om övergången från analog- till digital-tv.
– Vi håller på att utarbeta en checklista
anpassad för fastighetsägarnas situation,
säger Fastighetsägarna Sveriges kommunika-
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tionschef Jeanette Gustafsdotter, som tillsammans
med Fastighetsägarna
Stockholms IT & miljöchef, Ronny Bergens,
deltar i samarbetet.
– Det är viktigt att fastighetsägare informerar
sig. Att man tittar på våJeanette
ra hemsidor, tar del av reGustafsdotter
gionens informationsmaterial och möten och sätter sig in i frågan
i god tid, säger Jeanette Gustafsdotter.
– Jag skulle vilja råda alla att ta reda
på vad som gäller så att man inte råkar
ut för oseriösa försäljare och riskerar att
köpa på sig teknisk utrustning som visar
sig var onödig.
Ronny Bergens pekar på ett problem
med upphovsrätten som ännu inte lösts.
– När fastighetsägare omvandlar digitala sändningar av SVT 1, SVT 2 och TV4
till analoga är detta en form av vidare-

sändning som gör att fastighetsägaren kan betraktas som operatör. Organisationen Copyswede
kräver ersättning för omvandlingen och hänvisar
till upphovsrätten. Fastighetsägarna motsätter
sig detta synsätt, men det
Ronny
kan skapa problem om
Bergens
Copyswede bestämmer
sig för att driva frågan, säger han.
Jeanette Gustafsdotter, som också sitter
med i Sveriges Radios styrelse, är i grunden positiv till teknikskiftet.
– Den digitala tekniken skapar nya möjligheter, vi kommer att få ett större utbud
och bättre kvalitet. Jag tror att det kommer att innebära något mycket positivt,
säger hon.
Text: Maritha Sandberg-Lööf Illustration: Lasse Skarbøvik
Tidslinje: Yann Robardey, Typoform
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”INGEN SKYLDIGHET
att tillhandahålla digital-tv”
Fastighetsägare har ingen skyldighet, enligt
lag, att tillhandahålla digital-tv, faktiskt inte
att tillhandahålla tv alls. Men enligt överenskommelser, som tecknats under årens lopp,
ska fastighetsägare vidaresända tv-signalerna
till hyresgästerna när det finns en centralanläggning i huset. I praktiken är det förstås något de
flesta räknar med
– Under åren har civilrättsliga överenskommelser tecknats. I dessa tar fastighetsägarna på sig ansvaret att vidaresända tvsignalerna, säger Ronny Bergens, IT & miljöchef på Fastighetsägarna Stockholm.
Digitala signaler ger tillgång till fler kanaler med bättre bild och ljud, möjlighet
för tittarna att delta i omröstningar, frågesporter och annan interaktivitet. Timeshift
är en annan funktion som blir möjlig. Det
innebär att tv-n klarar av att spela upp och
spela in samtidigt. Om telefonen ringer
mitt i ett program kan man trycka in timeshiftknappen och fortsätta att titta efter
samtalet. Den gör det också möjligt att spola igenom all reklam för att kunna se filmen
i sin helhet. Internet och e-post kommer
också att bli möjliga att använda via tv-n.
Enligt hyreslagen ska en hyresvärd tillhandahålla lägenheten i sådant skick att
den enligt den allmänna uppfattningen är
fullt brukbar för det avsedda ändamålet.
Det talas också om lägsta godtagbara
standard, vilket inkluderar uppvärmning,
vatten, avlopp, toalett, dusch, spis och kyl
med mera. Anordning för tv-mottagning
ingår däremot inte i bestämmelsen.
– Dessa bestämmelser innebär inte att
hyresvärden, enligt min mening, är skyldig
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att installera nätutrustning för tv-mottagning om sådan inte finns i lägenheten, säger Rune Thomsson, som är chefsjurist på
Fastighetsägarna Sverige.
– Om fastighetsägaren upplåtit en lä-

genhet, försedd med tv-uttag, måste den
anpassas efter den nya tekniken endast
om hyresvärden utfäst sig detta. Enbart
förekomsten av ett tv-uttag innebär inte
att hyresgästen alltid har tillgång till tv,
oavsett typ av signal. Men få fastighetsägare har gjort sådana utfästelser.
De flesta ser tv som en självklar service
till hyresgästerna och ett utökat utbud
som en konkurrensfördel.
Text: Maritha Sandberg-Lööf Illustration: Lasse Skarbøvik

Se också Fråga experterna på sidan 60.

Liten ordlista
Analog-tv: Sedan tv:s barndom på 50-talet sänds tv-signaler via master till antenner
kopplade till tv-apparaten. Trots att sändningarna går genom luften kallas detta för
marknätet.
● Digital-tv: När tv-signalerna omvandlas till ettor och nollor och blir digitala. De befintliga masterna kompletteras med sändare som skickar ut digitala signaler istället för analoga till antenner utom- eller inomhus.
● Digital-tv-box: En box kopplad till en tv med analoga mottagare som gör det möjligt att
visa de digitala signalerna.
● Kort: Plastkortet är den nyckel som krävs för att se betalkanalerna.
● Must Carry: Samhället har skyldighet att se till att alla kan ta emot ett visst utbud. I
det analoga tv-nätet omfattar det TV 1, TV 2 och TV 4. I det digitala även Barn/Kunskapskanalen och SVT 24.
● Okodade kanaler/fria kanaler: Fem kostnadsfria kanaler: SVT 1, SVT 2, TV 4 samt
Barn/Kunskapskanalen och SVT 24. De sista två kräver tv-box. Andra okodade kanaler
kan från tid till annan förekomma.
● Kodade kanaler/betalkanaler: 15-20 kanaler som man abonnerar på och betalar
månadsavgift för. Paketeras och sänds enbart digitalt i marknätet
● Teracom: Det företag som driver och ansvarar för de marksända digitala tv-sändningarna.
●

Källa: Digital-tv-kommissionen
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