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INDUSTRIELL TELEKOMMUNIKATION I BREDBANDSSYSTEM

1. Sammanfattning

En begr~nsad analys av industriellt behov av bredbandskommunikation har gjorts, med syfte p~ diskussionerna om utbyggda
bredbandstj~nster i
Sverige.
Betydande

att uppskatta bredbandsbehov har frammatenheter finns for s~dana uppskattningar. Flera foretag har dessutom sv~rj~mfbrbar struktur for
sin l~ngsiktiga planering p~ omr~det. Man namner ocks~ otillr~cklig information om kostnader och verkliga mojligheter i
kommande bredbandsnat.
tr~tt.

sv~righeter

Otillr~ckliga

Emellertid kan vissa kvalitativa resonemang laggas till grund
for en uppfattning om kommunikationsbehovet.
En samlad slutsats ar att: _
SVENSK INDUSTRI BEDbMER DET SOM SYNNERLIGEN VIKTIGT ATT F~
TILL KVALIFICERAD BREDBANDSKOMMUNIKATION S~ SNART SOM
MbJLIGT OCH TILL L~GSTA RELEVANTA KOSTNAD. BEGR~NSNINGAR AV
DESSA MbJLIGHETER - ELLER EN OTILLRACKLIGHET I NRGOT V~SENT
LIGT AVSEENDE - SKULLE ALLVARLIGT H~MMA INDUSTRINS MbJLIGHET
ATT UT VECKLAS PR SVENSKA OCH UTL~NDS K A MAR KNADER.

TILLG~NG

2. Utgangspunkt
Foreliggande rapport har tillkommit p~ initiativ av Leverantbrsforeningen Kontor- och Datautrustning, LKD, (narmare
bestamt dess Telekommitt~), gemensamt med Industriforbundet.
har vid rapportens tillko1nst agt rum med bl a Massmedieinom Utbildningsdepartementet. dar man uttryckt intresse. och betonat att man onskar paskynda rapportens t i l l komst. Som en foljd av den begransade tid som varit tillg~ng
lig, utgor rapporten blatt en begynnande precisering av de industriella behoven av kabelkommunikation. Den ar narmast att
se som en kortfattad e x emplifiering av industriellt bredbandsbehov i Sverige.

Samr~d

kommitt~n

Ett antal foretag och organisationer har givit synpunkter och
st~llt material till forfoqande for denna rapport.
En fbrteckninq fiver taqna kontakter ~terfinns i bilaga.
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3.

Te kn is ka d ef initioner

Vi kon c entrerar oss p~ till~mpningar som kr~ver bredbandskommunikation. Emell e rtid finns ingen skarp gr~ns mellan bredoch smalb an d. S~d a na gr~nser blir dessutom alit mer suddiga~ i
t ak t med att den te k niska utvecklingen bryggar over barri~rer
som funnits tidigare. I detta sammanhang blir det d~rfor
ncidv~ndigt att t~mligen generellt berbra olika till~mpningars
kommunikationsbehov.
Grovt sett kan man s~ga att bredbandskommunikation utgors av
s~dan kommunikation som kr~ver bandbredder av storleksordningen megabits per sekund
(miljoner bitar per sekund) ut till
slutanv~ndaren. Detta kan ses i
motsats till smalband~ som nojer sig med kilobits per sekund (tusentals bitar per sekund).
Omr~det mellan dessa ~r emellertid
- som sagts - hbggradigt
os k a r pt. Dessutom kan kluster (mar.gder} av smalbandskablar sammankopplas for att klara vissa bredbandstj~nster.
Man kan alltid overfora smalbandstjanster pa bredband~ om man
skulle vilja. P~ bredband ryms d~ bara desto fler. Huruvida
man vill utnyttja sig av dessa mojligheter ~r en fr~ga om teknis k struktur och till~mpningsadministration samt - framfbr
allt - om kostnader.
Populart kan man p~minna sig att bverforing av television
kraver bredband - det omfattar bade ljud och rbrliga bilder.
TV kr~ver normalt bandbredd i storleksordningen 5 megabits/s~
men kan kodas ned nagot under denna niva.
Type x emplet for sm a lbandstillampningar ar vanlig ljudtelefoni.
so m nbjer sig med n~gra kilobits/s. Vart allm~nna telenat anv ~ nds emellertid fbr narvarande i
hog grad aven fbr annat ~n
f b r att b v erfora ljudsamtal. Datatrafik ~r det kanske viktigaste e x e mplet pa detta.
Fbr utb y ggnad av bredbandsnat finns de tva huvudtyperna
koa x ialkablar och optiska fibrer. Vi gar i detta sammanhang
inte n~rmare in pa dessa ~n att hanvisa t i l l kostnadslaget~
vilket framgar av bilagt diagram. Optisk teknik ar generellt
mer utvecklingsbar an konventionell kabelteknik~ vilket kan
sattas i samband med de inledningsvis hogre kostnaderna.
Ur svensk industriell synvinkel ~r s~val koa x ialsystem som
fibersy=tem intressa.nta. Det ~r emellertid ingen tvekan om att
de stcirsta e x pansiunsmbjligheterna finns i optiska fibersystem. Fbr n~rvarande galler 8 Mb/s som fbretagsekonomisk
grans. o v er denna niv~ ar optisk teknik billigare.
Det ar emellertid en mvcket omfattande arbetsuppqift att bygga
optiska fibern~t av stbrre dimensioner. Det bar betonas att
det kall vantas ta b e t v dande tid i anspr a k innan vasentliga
delar av vart land kunnat fbr s es med mb jlighet for fiberko.nmunikation. De lokala och reqionala nat som inledningsvis
b yggs kommer med s tor s annolikhet att v aras k hybr1dnat, d~r
k on v entionell koa :-:1alte k nik blandas med v1ss optisk tekn1k.
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Vi

detta samma n hang inte in p~ de olika metoder sam
for att tekniskt representera den information sam
overfors - analog och digital representation. Man kan dock
p~minna sig att hittills analog teknik dominerar,
men att man
av fle x ibilitets- och kostn a dssk~l m m i okande utstr~ckning
gar over till digital teknik. Nya n~t ~r oftast digitala~
eller byggs for att kunna bverfora ~ven digital information.
g~r

i

an v~ nds

Da g e n s telen~t fbr smalband i Sverige ~r under utbyggnad fr~n
kapaciteten nagra tusen b/s t i l l 64 kb/s. Det anges fran
televerket att man redan vid slutet av 1986 kommer att kunna
utnvttja 64 kb / s over i start sett hela landet. I och med
detta kan manga till~mpningar i och fbr sig klaras pa da existerande n~t. S o m nedan framhalls, ~r dock bredband avsev~rt
fbrdela k tigare for manga av dessa till~mpningar.
Det kan diskuteras om man s k a rubricera sa pass kvalificerade
o v erfbring s moj ligheter som 64 kb/s
sam "smalband". Sa gi:irs
doc k oftast.

3.

N~tstrukturer

Telen~t kan vara te k niskt konstruerade for env~gs k ommunikation
eller for tvav~gs k ommunikation. De senare ~r dyrare i anl~gg
ning, s~rs k ilt med h~nsyn till kostnaderna fbr den ofta omfattande analog/digital omvandling (A/D-omvandling) som behovs
for att klara den datorst y rda interaktivitet som tvav~gs
ko n takt foruts~tter.

Begreppet Integrated Services Data Networ k , ISDN. anv~nds ofta
sam ett samlingsnamn for n~t med betydande kapacitet. Ursprungligen avsag detta begrepp n~t fbr 64 kb/s. Begreppet anv~nds
numera dock ocksa for allmanna bredband s n~t med kapacitet for
att klara en mangfald till ~ mpn i ngar.
De tva mest fre k venta t y perna av n~tstru k turer ~r tr~dn~t
(kaskadn a t) och stj ~ rnn~t. De s sa former kan ocksa kombineras.
Interaktivitet, individuell debitering m m klaras enklast i
stj~rnn~t.
men kan dock for nagot hogre kostnader ~ven komma
till anv~ndning i tr~dformade n~t.
Bredbandig kommunikation i Sverige kan v~ntas upptr~da i
fbrsta hand sam isolerade oar av lokala eller regionala n~t.
Efter hand kommer d ~ refter dessa oar successivt att knytas
samman. Konventionell koaxialteknik kan v~ntas bli anv~nd for
stora delar av de lokala n ~ ten. och forst pa sikt bli kompletterad eller ersatt av optiska "huvudleder".
Satelliter och kabelsy s tem kompletterar varandra i
kommunikationsn~t.
Kostnader och systemorganisation avgor hur
fordelningen i anv~ndninq dem emellan kommer se ut. Troligt ar
t e x att Tele-X kommer att k unna spela en betydelsefull roll
sarskilt under den fbrsta delen av sin livstid. och att
jordbundna kablar d~refter successivt k ommer att k omplettera i
o kande grad.
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Ett flertal situationer finns naturligtvis~ dar satellitbverftiring ~r ekonomiskt och systemm~ssigt bverlagsen jordbunden
kommunikation - inte bara n~r det ar fr~ga om stora avst~nd.
Det havdas emellertid stundom fran industriella framtidsplanerare att det ar kring
kommunikation over korta och medellanga avst~nd som den intressantaste expansionen ar att vanta.
Man syftar har pa behovet av vidgade kontakter inom och mellan
ftirhallandevis narbelagna fbretag och organisationer~ mellan
foretag/organisationer och bostadsorter~ samt aven inom
bostadsomraden.
Det har visat sig utomordentligt sv~rt att kvantifiera kommunikationsbehov. Redan dagens situation lider av brist p~ anvandbara matenheter i sammanhanget. Vad galler morgondagen ar denna brist an mer fatal. Diskussioner om
t y p e r
av kommunikationsbehov utgor darfbr en viktig utgangspunkt.
4. Kritiska faktorer
Manga tillampningar kan anvanda sig av saval smalband som
l~t vara med varierande fordelar
i olika avseenden.
Faksimil6verf6ring kan vara ett exempel pa detta. Med avancerad kodningsmetodik kan aven snabb och grafiskt hbgkvalitativ faksimiloverforing aga rum pa smalband. Emellertid
kraver detta kvalificerad teknik for kodningsfunktionerna.
Detta fbrdyrar processen. - I en sadan situation kan det manga
ganger vara motiverat att foredra overforing pa bredband.
bredband~

St6rnings k anslighet kan darfbr vara en viktig typfaktor i val
av overfbrinqsform. Den kan vara ett argument for genertisare
val av teknik.
Det ar relevant att fraga efter andra sadana
k r i t i s k a
f a k t o r e r
som kan avgtira hur olika typer av kommunikationsbehov tillgodoses. Nagra s~dana kritiska faktorer - eller
nyckelfaktorer - kan urskiljas.

* Kostnad.

En sjalvklar matare~ som naturligt nag betonas som utslagsgivande i en mangd situationer.

* Tillganglighet.

Har finns olika typer:
Rattslig.
Hinder av legal art avstanger uppenbarligen mycken kommunikation som eljest kunnat e x pandera. Som exempel kan
namnas hur radiolagen verkat hammande for videotex. hur
reklarnforbudet verkat h am mande for lokal TV och radio m m.
Teknisk.
Otillfredsstallande nattillganglighet anges stundom som
skal for utebliven utveckling.
Erqonomisk.
En god erqonomi 1 natet
att dess funktloner ar manskligt
behagliga i handhavande
anges som alit viktigare.
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egenheter.
En omfattande administration av koncessionstyp fbrsvarar
naturligvis expansion av nya till~mpningar.

* Organisatoriska

* Sarbarhet.

N~tet bar vara strukturerat for att kunna klara partiella
strtimavbrott, med hj~lp av automatisk vidarekoppling m m

*

Interaktivitet.
Snabb koppling ska kunna ske~
allt hbgre grad interaktiva.

i

till~mpningar

som blir i

* Expansionsmtijlighet.

Det maste vara mtijligt att utvidga till~mpningarna i nya och
idag ok~nda riktningar. Sadan utvidgning kan rtira hastighet~
tillg~nglighet m m.

* Speciella

egenskaper.
Vissa till~mpningar kr~ver s~rskilda prestanda~ som inte kan
tillgodoses i dagens smalbandsn~t. Ett idag vanligt e x empel
pa detta ~r mtijlighet att tiverfora rorlig bild. Andra
liknande egenskaper kan komma att kr~vas i kommande t i l l l~mpningar.

Det har visat sig omojligt att fa fram tillfredsst~llande
kvantitativa utsagor om de kommunikationsbehov som kan forutses i industriell miljo. Detta s~rskilt med hAnsyn till den
korta tid som har varit tillg~nglig. Det ~r egentligen en
kvalificerad forskningsuppgift att precisera de m~tenheter i
vilka sadana behov kan uppskattas. Sadan forskning bor uppmuntras. Den hor hemma i universitetsmiljo.
Bland de ovan
ade fciretagen

n~mnda

kritiska faktorerna har av de intervjubetonats

s~rskilt

KOSTNAD
EXPANSIONSMciJLIGHET
Dessa utsagor ligger i
industrin:

linje med en

samf~ld

utsaga fran

SVENSK INDUSTRI M~STE HA MciJLIGHET ATT FRITT ETABLERA EGNA
LOKALA BREDBANDSSYSTEM. DET ~R DESSUTOM NciDV~NDIGT ATT UTAN
R~TTSLIGA ELLER ORGANISATORISKA BEGR~NSNINGAR KUNNA UTNYTTJA
PUBLIKA BREDBANDSTJ~NSTER I VART LAND. ALLT EFTERSDM SADANA
BYGGS UT.
I en sadan miljti kan manga till~mpningar som idag kan
fbrefalla l~mpade for smalbandskommunikation framgangsrikt provas pa bredband, och med goda tillf~llen till kostnadseffektivilet och t1llfredsst~llande prestanda i bvrigt.
FRAMTIDA BREDBANDSTILL~MPNINGAR KOMMER ATT BYGGA PA KUNSKAPER OCI~ FciRETEELSER SOM INTE ~R TILLG~NGLIGA ELLER K~NDA
IDAG.
M~NGA

Detta ~r bakqrur1den t1ll svariqheterna att idag
titatlv grund for e x trapolation.

l~aga

en kvan-
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De t ~~ s~rskilt v~rt att notera att en entydig ind u striell uppf attni ng ~~ att tele v erket har en viktig roll att spela ffir
bredbands komm unikationen i vart land. Telever kets d ominerande
uppgift ~~ att dvervaka och medverka till att kompatibilitet
kan rada - och rader - mellan av olika foretag levererade
lokala bredbandsn~t. Det ~~ naturligt att ocksa televerket
sj a lvt svarar for en vasentlig del av bredbandsnatet.
Detta kr~ver ett s~rskilt televerksansvar for standardisering.
speciellt kring digital kompatibilitet (passform~ utbytbarhet)

5. Typer av tillampningar
"'I;.-

Nedan ges ~n lista over kommunikationstill~mpningar, som var
och en kan diskuteras med avseende pa ovan n~mnda - och andra
- kritiska faktorer. En detaljerad sadan diskussion faller
dock utanfor ramen ffir detta dokument. Listan far i detta
sammanhang ses som exempel pa till~mpningar som i lagre eller
hbgre grad har nytta av gada bredbandsfdrbindelser i landet.
Vissa allmanna indikationer om behov av overfbringskapacitet
enligt dagens bedbmningar ges nedan.
TILL~MPNINGSOMR~DEN

Audiotek
Banktransaktioner
Bildtelefoni
Biljettbokning
Elektronisk post
Databverfbring, hog hastighet
Fa ks imil
Grafisk informationsbehandling
Industriell processovervakning
Informationssdkning
Kassaterminalsystem
Konsumentupplysning
Larm
Lokala datan~t i samverkan
Marknadsundersbkningar <on-line>
Milit~ra tillampningar
Offentlig administration
Personlig databehandling
Radio
Sjukvardstillampningar
Stillbildsbverfbring
Teledata/videotex
Telefoni
Telekonferenser
Teleshopping (med/utan video)
TV
TV-spel och annan overfbrd underhallning
Te >: t-TV
Utbildninq
Videokonferens
Videokamera on-line. t ex for tre dimensioner
Videotek
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Den ovan givna listan fiver
oj~mn i
flera avseenden.

t1ll~mpningsomr~den

~r

hbggradigt

Vissa rubriker omfattar andra. S~ t ex brukar begreppet
teledata/videote x oftast innefatta b~de biljettbokning.
teles hopping, elektronisk post, och vissa enklare former av
informationssbkning m m. Andra rubriker ~r oprecisa, t ex
processbvervakning - ett stort industriellt till~mpningsomr~de
d~r bredbandskommunikation kan v~ntas komma att spela en
viktig roll.
Som ovan n~mnts ~r den industriella till~mpningsutvecklingen
for bredba~d beroende av en rad kritiska utvecklingsfaktorer.
Det fbrekommer emellertid stundom att schabloner anv~nds i
s~dana resonemang, t
ex av den typen att bredband ~r liktydigt
med mojlighet att overfora rorliga bilder. En s~dan endimensionell betraktelse skulle i den ovanstAende listan v~lja ut
t ex bildtelefoni~ olika former av television, samt videokonferenser och videotek som typiska bredbandstill~mpningar. Det
~r visserligen sant att dessa till~mpningar med dagens teknik
inte kan klaras p~ smalbandsn~t (annat ~n i hybridformer, t ex
slow scan TV m m).
Men diskussionen m~ste fbras i ett bredare perspektiv. Med
undantag for lokala n~t och vissa regionala bredbandsl~nkar
kommer det att ta tid att bygga ut mer fullst~ndiga bredbandsmbjligheter i v~rt land. Tekniska, ekonomiska, organisatoriska
m fl sk~l talar frir detta. Vi m~ste d~rfor redan idag srika
diskutera till~mpningar i termer som ~r relevanta for 1990 och
2000 talen snarare an for n~dens ~r 1984. Som framg~r ~r detta
en sv~r uppgift.
Detta ar ett vasentligt sk~l till bristen p~ kvantitativa
uppgifter i behovsuppskattningar p~ telekommunikationsomr~det.
Argumenteringen ~r ~ven internationellt giltig. Allm~nt g~ller
att intuition och kvalitativa extrapoleringar brukas i m~nga
l~nders bredbandsplanering.
Ett n~rliggande exempel kan gora argumenteringen relevant. N~r
mikroprocessorn konstruerats. p~ 1950-talet, restes starka
fr~gor kring dess anvandbarhet. Man hade sv~rt att se det meningsfulla i denna produkt - vern skulle ha behov av s~dan databehandling? - Vi vet nu att denna konstruktion lagt grunden
till fundamentala delar av v~r datautveckling. Med 1950- och
1960-talets kunskaper var det omrijligt att fdrutse att detta
kunde ske.

7.

Typer av intressenter

Intresset for bredband var1erar naturligtvis mellan olika
typer av fbretaq och orqanisationer. Tre huvudsakliga typer
kan ursk1ljas.
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For det fbrsta ~r det uppenbart att leverantorer av tekniska
delsystem som kommer till anv~ndning i bredbandsl~nkar eller
n~t for langdistans har ett omedelbart intresse av en snabb
bredband s utb ygg nad i vart land. Ericsson ~r naturligvis en
represen tant for denna intressentgrupp, ASEA likasa.
Leverantorer a v systemdelar for lokala n~t utgor en andra
grupp. som n~ra samm anho r med dessa foretag. H~r finns en rad
intressenter i vart land, t ex IBM, Xerox, Philips, Wang,
Datapoint m fl.
Den tredje och storsta gruppen bredbandsintressenter utgors av
foretag scm utvecklar produkter scm anv~nder bredbandskommunikation. Manga av dessa foretag och organisationer ~r direkt intresserade av ett hogt tempo i n~tutveckligen. Exempel pa sadana produkter ~r bl a Philips Megadoc - ett dokumentsystem scm
anv~nder hbga overfbringshastigheter. Lu x or har naturligtvis
med sina system for antenner och TV ocksa ett betydande intresse for snart tillg~ngliga mojligheter t i l l bredbandskommunikation.
Scm rena anvandare framtr~der en mycket lang rad intressenter,
scm t ex Volvo, Electrolux, Saab-Scania, ICA, KF m fl. Flera
av dessa foretag har visat ett utomordentligt intresse. Det
kan till~ggas att inget av de i detta sammanhang kontaktade
foretagen visat o in tresse eller passivitet. I stallet betonas
fran en rad hall samstammigt det fundamentala i att tillfredsst~llande bredbandstj~nster byggs ut i
vart land snarast.

Utan att

dis k utera hur effekter och konsekvenser av
i vart land skulle kunna medverka till att
aka efterfragan. kan ett par situationsexempel n~mnas. De har
n~mnts av personer som kontaktats infor denna rapport.
samt
har kommenterats i rapportens underliggande referensmaterial,
s~rskilt i
televerkets "perspektivskisser".
n~rmare

bredbandstj ~nster

Med videokonferenser kan vissa typer av resande ers~ttas med
telemoten. Det visar sig att detta emellertid inte ~r en
helt enkelrikt ad process. t-1o j ligheten att "traffas" via tele
moten skapar ocksa nya kontaktbehov. Telemoten och telekonferenser ers~tter inte enbart - de kompletterar ocksa.
I sa kallade grannskapscentraler samlas foretag och organisationer kring gemensamma teleko mm unikationsmfijligheter. De
e x periment scm utfors i vart land. pekar pa intressanta mojligheter att fora ut arbetsuppgifter till bostadsomraden
n~rliggande grannskap.
Ha r ~r kvalificerad telekommunikation
sarskilt v ~r defull. inte minst for nyskaoande foretagsamhet
som ~r geografiskt a v l a qsen fran storstad som raden.
Hoghastighetsforbindelser over stora geografiska avstand ,
t e x Atlanten, gbr det mojliqt att utnyttja tidsskillnader
mell an olika lander. Information som sands pa kv~llen fran
S v er1qe kan a n van das pa lokal daotid i t e x USA. och
darifri:m l.omm ente r as med data scm ar tillqanqliga i Sverige
morqonen darpa. Detta ar Vlktigt inte minst for var export.
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Exempel som de ovan namnda antyder hur tillgangen pa avancerade telekommunikationstjanster kan bidraga pa ett vardefullt
satt till en nationell och internationell utveckling - som i
sin tur kan generera utvidgade behov. Det ar bl a sadan befruktning som ses som viktig inffir framtida bredbandsmfijligheter.
8. Slutsatser
Det har visats ett betydande intresse fran manga hall i samband med insamling av material ffir denna rapport. De utsagor
som kunnat ~es. ar emellertid ofullstandiga i flera avseenden.
Sam fbljd av detta kommer en fortsatt industriell uppmarksamhet att agnas at bredbandsfragorna.
Som en kortfattad sammanfattning av de
mangen kan formuleras ffiljande.

ovanst~ende

rescne-

SVENSK INDUSTRI BEDbMER DET SOM SYNNERLIGEN VIKTIGT ATT FA
TILLGANG TILL KVALIFICERAD BREDBANDSKOMMUNIKATION SA SNART SOM
MbJLIGT OCH TILL L~GSTA RELEVANTA KOSTNAD. BEGR~NSNINGAR AV
DESSA MbJLIGHETER - ELLER EN OTILLR~CKLIGHET I NAGOT V~SENT
LIGT AVSEENDE - SKULLE ALLVARLIGT H~MMA INDUSTRINS MbJLIGHET
ATT UTVECKLAS PA SVENSKA OCH UTL~NDSKA MARKNADER.

sid 10
Tagna kontakter i samband med denna rapport

------------------------------------------ASEA
Gunnar Holmdahl
ERICSSON INFORMATION SYSTEMS - L M ERICSSON
Staffan Braugenhardt, Lars Ramqvist, Nils Wilberg
ELECTROLUX
Jan Sterner
IBM
Lars Arosenius
INDUSTRIDEPARTEMENTET
Jan Carling
William Ingberg
INDUSTRIFbRBUNDET
Curt Andersson
LI<D

Hans Iwan Bratt
KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET
Claes Goran Sundelius
PHAF:MACIA
Soren Densjo
PHILIPS
J 0 Eriksson
Sven Olof Reftmark
Hans Sjostrom
SAAB-SCANIA
Kai Hammerick
SPERRY
Bjorn Rotsman
STATSRADSBEREDNINGEN
Bjorn Andersson
STYRELSEN FbR TE KNIS K UTVECKLING
Sven Ingmar Ragnarsson
TELEVERKET
Bertil Thorngren
IJOLVO
Ingemar Edman
XEROX
Bert Bremander
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