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Digital-TV - hva er det?
Diskusjonen om utbygging av digital-TV i Norge er stadig framme i nyhetsbildet. Men hva er
egentlig digital-TV? Hva skal vi med det og hvilke endringer innebærer denne nye teknologien? 

En undersøkelse AC Nielsen gjorde høsten 2001 viser at 32 prosent av nordmennene som ble
spurt hadde «kjennskap til interaktivt TV». Kun to prosent av de spurte kunne forklare hva
interaktivt TV faktisk er.

Innføres digital-TV i Norge mens myndighetene diskuterer utbyggingen av et bakkesendernett?
NRK og TV2 sender allerede digitalt på satellitt og kabel. Betal-TV-selskapene Canal Digital og
Viasat har for lengst kuttet sine analoge TV-signaler til fordel for de digitale.

medienorge forsøker i dette nyhetsbrevet å gi deg en kortfattet oversikt over utviklingen og
noen av begrepene som svirrer rundt digitalt fjernsyn.



Hva er digital-TV?
Med «digitalt TV» kan vi sikte til både fjernsyns-
produksjon med digitalt utstyr og nye digitale TV-
apparater. Men den store debatten om digital-TV
dreier seg først og fremst om distribusjonen av
TV-sendinger - dvs signalene som går mellom
sender og mottaker.Til nå har fjernsynssendingene
hovedsakelig vært sendt ut som radiobølger. Med
den digitale teknologien er det datasignalene som
overtar. Både sender og mottaker kan i prinsippet
fortsette å bruke analog teknologi for å produsere
og se på programmene. Det betyr at seerne kan
bruke det gamle TV-apparatet, men de må ha en
såkalt «set top-boks» for å oversette de digitale
signalene slik at det analoge apparatet kan forstå
dem. En slik boks koster i dag fra 1500 kroner og
oppover. Signalene kan selvsagt også tas imot
med et digitalt TV-apparat, som i tillegg gir bedre
bilder – men slike apparater er fortsatt temmelig dyre.

Fordi tilbudet av kanaler og tjenester kan bli langt
større med digitale sendinger har man utviklet
elektroniske programguider (EPG) som gir seerne
oversikt over valgmulighetene.

Hva skal vi med digital-TV?
Digitalt fjernsyn har en rekke fordeler som det
gamle analoge fjernsynet ikke har. Den viktigste
er kanskje at sendenettet kan utnyttes langt
bedre. Telenor-selskapet Norkring, som driver
dagens analoge bakkesendere, opplyser at det vil
være mulig å sende opptil 40 digitale TV-kanaler
på den samme «plassen» det i dag tar å sende 4
analoge kanaler (NRK1, NRK2, TV2 og TVNorge).
Digitaliseringen av bilder og lyd gjør det nemlig
mulig å komprimere informasjon – i stedet for en
strøm av stadig nye bilder trenger en bare å sende
endringene i det overførte bildet. I tillegg er det
langt billigere å distribuere digitalt fjernsyn fordi
en kan greie seg med færre og svakere sendere.
Det er derfor TV-selskapene er såpass utålmodige
etter å bygge ut et nytt sendenett som kan erstatte
det gamle analoge.

De digitale sendingene er mye mindre utsatt for støy
enn de analoge. Dette betyr at TV-seeren slipper å
irritere seg like mye over dårlig billedkvalitet. Har
du digital signaldekning vil lyd og bilde være per-
fekte. Skjermen blir imidlertid svart dersom du
ikke har dekning.

Digitalt fjernsyn åpner for mange nye muligheter
på innholdssiden. Fremdeles vil en stor del av digi-
tale TV-sendinger være enveiskommunikasjon.
Men såkalte returkanaler fra seeren til program-
distributøren vil gjøre det mulig med interaktive

tjenester. Det kan f.eks. bli mulig å bestille en film
eller et program og få den sendt direkte til TV-
apparatet hjemme. Andre digitale tilleggstjenester
kan være netthandel, dataspill, utvidede tekst-TV-
tjenester, internettjenester, tilpasning for døve,
valgfritt språk og alternative kameravinkler.

Digitale distribusjonsformer
Det digitale TV-signalet kan i dag sendes via bakke-
sendere, kabel og satellitt. Det er også på lengre
sikt mulig å bygge ut digital-TV på telenettet. Ved
digital distribusjon via bakkesendere er det til-
strekkelig at TV-seeren har en vanlig inneantenne
koblet til set top-boksen, pluss et abonnements-
kort. Bakkesendt digital-TV betyr også mobilt
mottak. Det gjør det problemfritt å flytte fjern-
synet rundt i huset. Flere tenker seg også mulig-
heten for å kunne ta inn TV på en mobil enhet som
for eksempel mobiltelefon. En annen fordel med
bakkesendere er at en kan kringkaste lokalsendinger.

Digital kabeldistribusjon er spesielt godt egnet til
interaktive tjenester fordi kabelnettet har retur-
kanalen på plass. Mottak av digital kabel forutset-
ter at man bor i et område som har utbygd digitalt
kabelnett, samt at man skaffer seg kabelselskapets
set top-boks og et abonnement. Ulempen er at
kabel-TV som oftest bare lønner seg i tettbygde
strøk. Tilbudet vil derfor ikke omfatte hele landet.

Satellittdistribusjon har den største overførings-
kapasiteten fra sender til TV-seer. Her er mulig-
hetene foreløpig størst når det gjelder valgmulig-
heter og fleksibilitet. Men overføringshastigheten
på satellittselskapenes returkanaler er omtrent
den samme som på i de jordbundne nettene.
Mottak via satellitt forutsetter at man har para-
bolantenne, abonnement hos et satellittselskap
og fri sikt mot sør. Verken satellitt eller kabel er
portable, da en må koble fjernsynet til et fast
uttak i huset.

Situasjonen i Norge
medienorge anslår at det i januar 2002 var mel-
lom 300 000 og 400 000 abonnenter som mottok
digitalt fjernsyn i Norge. De fleste av disse hadde
parabolabonnement, mens andelen digitale kabel-
kunder foreløpig er lavt. Trolig vil antallet digitale
kabelabonnenter øke kraftig de kommende årene,
i takt med tilgang og tilbud. Omkring 40 prosent
av den norske befolkningen har i dag analogt kabel-
abonnement. Utbyggingen av satellitt- og kabel-
nettene foregår i regi av kommersielle aktører, mens
utbyggingen av digitalt fjernsyn via bakkesendere
er et spørsmål som avgjøres av regjering og Storting.



Satellittdistribusjon:
Canal Digital oppgir ikke hvor mange som har
digitalt Canal Digital-abonnement isolert for
Norge. Men i hele Norden har Canal Digital cirka
1 million abonnenter, hvorav 600 000 er digitale.
Viasat, som kun sender digitalt, har drøye 180 000
abonnenter i Norge. Både Canal Digital og Viasat
har en jevn god vekst på antallet digitale parabol-
abonnenter.

Kabeldistribusjon:
Telenor Avidi hadde i januar 2002 digitalisert
nesten alle sine kabel-TV-nett. Totalt hadde da ca.
340 000 Telenor Avidi-abonnenter tilgang til digi-
talt kabelnett, hvorav 30 000 hadde tegnet digi-
talt abonnement. UPC startet digitaliseringen av
sine norske nett høsten 2001, men vil ikke oppgi
noen tall for Norge. 30. juni 2001 hadde UPC 42
000 digitale abonnenter i hele Europa, av totalt
10.8 millioner kunder.

Distribusjon via bakkesendere:
Telenor-selskapet Norkring, som kringkaster dagens
analoge radio- og TV-sendinger i bakkenettet,
mener det er fullt mulig å bygge ut bakkesendt
digital-TV i Norge. Norkring har konsesjon for
prøvesendinger med digitale bakkesendere. Blant
annet har selskapet en digital fjernsynssender på
Beitostølen, der det sendes 13 TV-kanaler samt
internett via TV-signalet. Videre har abonnentene
en returkanal som er knyttet til ISDN-linjer.
Samtlige innbyggere på Beitostølen har tilgang til
det digitale TV-signalet, men det er kun 45 som
har mottakerutstyr. Norkring har gode erfaringer
med systemet, og har derfor søkt om å få videre-
føre prosjektet på Beitostølen.

Bakkesendt digitalfjernsyn er altså teknisk fullt
mulig. I Norge er det imidlertid debatten om hvem
som skal betale for gildet som bremser utbyggingen.
Etter beregninger Telenor har gjort, vil en utbyg-
ging av bakkesendt digital-TV, som dekker 95% av
befolkningen, koste mellom fem og seks milliarder
kroner. De høye kostnadene skyldes blant annet
alle fjellene i Norge og den spredte bosetningen.
Et annet forhold som fordyrer det hele er at NRK
og TV2 trolig blir nødt til å sende analoge TV-sig-
naler parallelt i en overgangsperiode på minst 10
år. Et alternativ her kan være dele ut gratis set top-
bokser for å korte ned overgangsperioden.

Staten ønsker å overlate utbyggingen av digitale
bakkesendere til medieselskapene. Telenor har
imidlertid varslet at dersom de skal ta oppdraget
må de slippe å betale for tynt befolkede områder.
I desember 2001 utsatte staten utlysningen av
konsesjon på utbygging av det norske bakkenettet
for digitalkringkasting.

I månedsskiftet januar/februar 2002 etablerte NRK
og TV2 et felles digital-TV-selskap, kalt Norges
Televisjon. Opprinnelig skulle Telenor også være
med i dette selskapet, men forhandlingene mel-
lom partene brøt sammen i desember 2001.
Norges Televisjon skal fungere som en pådriver i
utbyggingsprosessen og vil søke om konsesjon
når denne blir utlyst.

Digital–TV i utlandet
De første digitale TV-sendingene startet opp i USA
høsten 1994 og i Europa våren 1996, med Frankrike
som første land. Dette var satellittsendinger.
Høsten 1998 startet Storbritannia med digitale
bakkebaserte sendinger, og i løpet av 1999 skjedde
starten i Sverige. I tillegg har nasjonalforsamlingene
i Spania og Finland besluttet å bygge ut det digitale
bakkenettet. Flere land i Europa, deriblant Italia,
Irland, Frankrike og Tyskland forbereder seg på poli-
tiske avgjørelser om bakkesendt digitalt fjernsyn.

Sverige har allerede dekket over 50 prosent av
befolkningen med digitale bakkesendere. I dette
nettet kan svenskene ta inn 18 kanaler, men det er
besluttet å legge til 10 kanaler til om kort tid.
Riksdagen bestemmer hvem som skal få tilgang.
Utbyggingen av bakkenettet utføres av statseide
Teracom AB, som har fått økonomiske garantier
fra den svenske regjeringen på inntil 1,8 milliarder
svenske kroner. Den langsiktige finansieringen av
prosjektet er ennå ikke avklart. Høsten 2001
fantes det 85 000 digitale mottakere for bakke-
nettet, ca. 350 000 digitale satellittmottakere og
ca. 105 000 mottakere av digitalt kabel-TV. Det
svenske medieanalyseselskapet Mediavision antar
at 30% av den svenske befolkningen vil ha skaffet
seg digital-TV innen sommeren 2002.

Den 27. august 2001 gikk de første finske digital-
TV-sendingene på lufta via bakkekringkasting. Det
kringkastes i dag 10 kanaler i dette nettet, der hver
av kanalene må betale en lisens for å kunne sende.
Utbyggingen utføres av Digita Oy hvor Finlands
Rundradio (YLE) eier 51 prosent. De resterende 49
prosentene eies av franske TDF (Télédiffusion de
France S.A). I desember 2001 hadde cirka 70 prosent
av finnene tilgang til bakkesendt digitalt fjernsyn.
Utbyggingen av bakkenettet skal være fullført
innen utgangen av 2006. Da vil 99 prosent av den
finske befolkningen være dekket, og de analoge
senderne vil slåes av.

I Danmark dekkes 9 prosent av befolkningen, det
vil si cirka 500 000 mennesker, av digitale fjernsyns-
sendinger via satellitt eller kabel. Digitale bakke-
sendinger er fremdeles på forsøkstadiet.



Tyskland har satt seg som mål at hele befolkningen
skal være dekket med digitale bakkebaserte radio-
og fjernsynssendinger innen 2003. De analoge
senderne skal slåes av i 2010.

Storbritannia vil være ferdig med digitaliseringen
av bakkenettet i 2003. Trolig vil 50 prosent av den
britiske befolkningen ha tatt i bruk digital-TV ved
utgangen av 2002.

USA hadde i utgangspunktet satt digitaliserings-
fristen for kommersielle stasjoner til 1. mai 2002.
Men etter World Trade Center-katastrofen 11. sep-
tember 2001, ble fristen utsatt til slutten av 2004.

Etterspørselen etter digitale mottakere stiger i takt
med digitaliseringsutviklingen. I følge Sveriges
Televisjon er det på verdensbasis beregnet at det
vil bli solgt omkring 300 millioner digitalmottakere
de nærmeste fem årene. Likevel er hovedproblemet
i de landene som har innført bakkesendt digital-
TV at befolkningen ikke kjøper mottakerutstyr så
lenge de fortsatt har tilgang til analoge sendinger.

Her kan du finne mer informasjon om digitalt
fjernsyn:

Digital Forum: http://www.digitalforum.nu/

Digital Television:
http://www.digitaltelevision.com/

Digital Television Group: http://www.dtg.org.uk/

DigiTAG: www.digitag.org 

Independent Television Comission:
http://www.itc.org.uk/

NRK (søk på «digital-TV»): www.nrk.no 

Medievejviseren: http://www.mvv.dk/

YLE og Digita Oy: http://www.digitv.fi/

Sveriges Televisjon: http://www.svt.se/digital

Stortingsmeldingsmelding 46 (1998/1999);
Digitalt Fjernsyn:
http://odin.dep.no/kkd/norsk/publ/stmeld/
018005-040007/index-inn001-b-n-a.html

medienorge
e-post: medienorge@media.uib.no
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Institutt for medievitenskap
Fosswinckelsgate 6, 5007 Bergen - tlf: 55 58 91 26 - faks: 55 58 91 49

Bestill ny bok med nordisk mediestatistikk via medienorges nettsider:
Nordic Media Trends 2001 inneholder 250 sider med mediestatistikk og medieanalyser for

hele Norden (pris: 300 NOK). Se nærmere omtale og bestillingsskjema 
på nettadressen under:

http://www.digitalforum.nu/
http://www.digitaltelevision.com/
http://www.dtg.org.uk/
http://www.digitag.org
http://www.itc.org.uk/
http://www.nrk.no
http://www.mvv.dk/
http://www.digitv.fi/
http://www.svt.se/digital
http://odin.dep.no/kkd/norsk/publ/stmeld/018005-040007/index-inn001-b-n-a.html

