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Sammendrag  

World Radio Conference i 2012 (WRC-12) besluttet at etter WRC-15 skal 700 MHz-båndet 

også allokeres til mobilt bredbånd på lik linje med kringkasting. Norske myndigheter må ta 

standpunkt til hva båndet skal brukes til. 

 

700 MHz-båndet utgjør ca. 30 % av frekvensressursene til dagens digitale bakkenett. En 

eventuell endring av bruken til 700 MHz-båndet vil innebære utfordringer for bakkenettet. 

 

Nkom1 opprettet derfor et prosjekt for å se nærmere på dette. Prosjektet består av to deler, én 

teknisk del og én økonomisk del, og resulterer i to separate rapporter. Denne rapporten er den 

tekniske delen og er en konsekvensutredning gjennomført av Nkom med faglig bistand fra 

Norkring, NRK, NTV og RiksTV. Rapporten vurderer blant annet tekniske konsekvenser for 

fem ulike scenarioer for bakkenettet etter 2021. Nexia har på oppdrag fra Nkom utarbeidet en 

rapport2 som estimerer kostnader ved de fem scenarioene. Scenarioene i de to rapportene 

bygger ikke på nøyaktig de samme forutsetningene dette bl.a. fordi arbeidet har blitt gjort i 

parallell, hvor de konsekvensene som er beskrevet i denne rapporten ikke var ferdige da Nexia 

gjorde sin analyse. 

 

Beskrivelse av bakkenettet 

Bakkenettet er en TV-distribusjonsplattform, og NTV er plattformoperatør og konsesjonær for 

bakkenettet. Konsesjonens varighet er til 2. juni 2021. NTV har to kunder, NRK og RiksTV. 

NRK er pålagt å tilby sine radio- og tv-kanaler vederlagsfritt til alle husstander, uten at de må 

etablere et kundeforhold til en tredje part. Bakkenettet er den eneste TV-distribusjonsplattform 

som oppfyller dette kravet. RiksTV tilbyr betal-TV tjenester. Bakkenettet dekker ca. 98 % av 

alle faste husstander. Bakkenettet brukes av rundt 30 % av befolkningen. Det digitale 

bakkenettet ble ferdigstilt i 2010 og kostet ca. 1,5 milliarder å bygge ut. Nettet er privat 

finansiert. 

 

Bakkenettet består av to nett; et basisnett med 430 senderstasjoner og et satellittskyggenett 

med 552 småsendere. Norsk topografi gjør at ca. 2,5 prosent av husstandene i landet befinner 

seg i satellittskygge hvor TV-mottak med parabol ikke er mulig. Basisnettet dekker deler av 

satellittskyggeområdene, mens satellittskyggenettet dekker de husstandene som hverken har 

dekning fra basisnettet eller har mulighet å ta inn TV fra andre distribusjonsplattformer. Det 

betyr at dersom bakkenettet opphører så vil det være mange husstander som ikke lenger vil 

ha tilgang til TV. En nedleggelse av bakkenettet vil også redusere konkurransen i TV-

distribusjonsmarkedet. 

 

Frigjøring av 700 MHz-båndet 

▬ 
1
 Fra 1. januar 2015 har Post- og teletilsynet byttet navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) 

2
 Bakkebasert TV uten 700-MHz båndet. Kostnader og økonomiske konsekvenser 
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Hvis 700 MHz-båndet frigjøres fra bakkenettet og alt ellers forblir uendret, vil ingen TV-kanaler 

lenger være landsdekkende. Ved omrokering av frekvenser mellom ulike MUX, vil man kun 

oppnå 2 landsdekkende MUX. For å oppnå flere enn 2 landsdekkende MUX kreves det 

replanlegging av frekvensbruken, forhandlinger om frekvensbruk med naboland samt et 

omfattende og kostbart gjennomføringsløp som til sammen antas å ta rundt 5 år. 

 

Alternative teknologier 

Prosjektet har vurdert om alternative teknologier kan kompensere for konsekvensene ved et 

bortfall av 700 MHz-båndet etter 2021. Bakkenettet bruker i dag radio- og nettverksteknologien 

DVB-T og kompresjonsteknologien MPEG-4. Disse var de nyeste teknologiene på 

etableringstidspunktet. Teknologiene som er vurdert er DVB-T, DVB-T2 og LTE samt 

komprimeringsteknologiene MPEG-4 og HEVC. 

 

DVB-T2 er en videreutvikling av dagens DVB-T teknologi. Med DVB-T2 kan bakkenettet 

forbedre frekvensutnyttelsen og kapasiteten sammenlignet med dagens teknologi. DVB-T2 er 

en robust og utbredt teknologi, som i dag er i bruk i flere land. En av konsekvensene ved å 

innføre DVB-T2 i bakkenettet er at store deler av senderinfrastrukturen på samtlige 430 

sendestasjoner i basisnettet må byttes ut.  

 

HEVC er en videreutvikling av dagens komprimeringsteknologi, og er forventet å gi rundt 50 % 

lavere bitrate på samme type videoinnhold og kvalitet sammenlignet med MPEG-4.  

 

LTE eMBMS er en teknologi som gjør det mulig å kringkaste innhold til mange samtidige 

brukere i LTE-nett. Det er flere begrensninger ved teknologien som må adresseres og løses 

før den kan vurderes brukt for kringkasting av TV-signaler til store skjermer i nasjonal skala i 

Norge. 

  

Fem scenarioer 

Med utgangspunkt i de nevnte teknologiene har prosjektet identifisert og vurdert fem 

scenarioer etter 2021. Nøkkelinformasjon, inkludert tekniske konsekvenser og konsekvenser 

for sluttbruker, for disse scenarioene følger i tabellen under. 

 

Hver av faktorene beskrevet under "konsekvens-kolonnen" vil kunne føre til kundefrafall på 

bakkenettplattformen. De scenarioene som gir økt kapasitet i forhold til i dag vil i 

utgangspunktet virke mer attraktivt for brukerne av plattformen, forutsatt at den økte 

kapasiteten gjør seg gjeldende i et rikere tjenestetilbud. 
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Scenario og teknologi Total kapasitet Konsekvens 

Scenario 1: DVB-T og 
MPEG-4.  
 

Samme teknologi som i 
dag, 700 MHz båndet 
frigjøres ikke. 

 

110 Mbit/s 
 

Som i dag 
 

Ingen 

Scenario 2: DVB-T og 
MPEG-4. 
 

Dagens teknologi og 
frigjøring av 700 MHz 
båndet. Innebærer 
nabolandskoordineringer, 
replanlegging av 
frekvensbruken og et 
omfattende 
gjennomføringsløp.   
 

82 Mbit/s. 
 

Reduksjon på 25 % 
sammenlignet med 
dagens bakkenett 

- Reduksjon av eksisterende dekning. Noen 
brukere i disse områdene vil kunne 
gjenopprette dekningen ved å endre retning på 
antenna. Alternativt kan det etableres 10-15 % 
flere sendere for å opprettholde dagens 
dekningsgrad 
- Dekningen kan flytte på seg 
- Satellittskyggenettet øker i omfang. Noen 
husstander risikerer å miste 4 MUX og sitte 
igjen med 1 MUX. 
- Reduksjon av kapasitet medfører reduksjon 
av tjenestetilbudet 
 

Scenario 3: DVB-T2 og 
HEVC. 
 

Ny teknologi og 
komprimeringsstandard 
og frigjøring av 700 MHz 
båndet. 

150 Mbit/s. 
 

Økning på 36 % 
sammenlignet med 
dagens bakkenett. 
 

Den nye 
komprimerings- 
standarden HEVC vil 
gi ytterligere 
kapasitetsforbedringer. 

- Mottakerne som brukerne har i dag må byttes 
- Reduksjon av og/eller endring av 
eksisterende dekning. Noen brukere i disse 
områdene vil kunne gjenopprette dekningen 
ved å endre retning på antenna.  
 

Scenario 4: DVB-T2 og 
HEVC. 
 

Som scenario 3. Men i 
dette scenarioet tildeles 
bakkenettet frekvenser 
fra DVB-T blokka i VHF-
båndet. 

175 Mbit/s. 
Økning på 59 % 
sammenlignet med 
dagens bakkenett. 
 

Den nye 
komprimerings-
standarden HEVC vil 
gi ytterligere 
kapasitetsforbedringer. 

I tillegg til konsekvensene beskrevet i scenario 
3 over: 
 

- Grunnet merarbeid med skifte av antenner på 
alle senderne vil man forvente vesentlig 
nedetid på tjenestene i dette scenarioet 
- Brukerne må enten kjøpe ny tilleggsantenne 
og dermed ha 2 antenner, eller bytte ut dagens 
antenne med en kombinert VHF- og UHF- 
antenne 
 

Scenario 5: LTE 
Broadcast og HEVC. 
 

Ny teknologi og 
komprimeringsstandard 
og frigjøring av 700 MHz 
båndet 

Usikkert. 
Kapasitet er avhengig 
av de teknologiske 
egenskapene til en 
fremtidig teknologi 
som per dags dato 
ikke er standardisert. 
 
Avhengig av 
oppbyggingen av 
mobilnettet som vil 
tilby LTE Broadcast 

- Mottakerne og antennene som brukerne har i 
dag må byttes 
- Reduksjon av og/eller endring av 
eksisterende dekning  
- Usikkert hvor mange basestasjoner som er 
nødvendig for å opprettholde dagens 
dekningsgrad. 
- Hvis bakkenettet har avhengigheter til 
eksisterende mobilnett risikerer man færre 
tilgjengelige informasjonskanaler under 
katastrofer etc., sammenlignet med dagens 
situasjon 
 

 

Overordnet tidsplan 

Endringer i nettet som beskrevet i scenarioene er både kostbare og tidkrevende, og 

konsesjonsinnehaver av bakkenettet er avhengig av en beslutning fra myndighetene 
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angående fremtidens konsesjon for å kunne initiere endringer av slikt omfang. Et tidsestimat 

på implementering av scenario 2, 3 eller 4 er ca. 4,5 år. Tidspunktet for en mulig frigjøring av 

700 MHz-båndet fra bakkenettet er avhengig av beslutningstidspunktet fra myndighetene. Hvis 

700 MHz-båndet skal kunne frigjøres innen konsesjonens utløp må myndighetene ta en 

beslutning senest innen utgangen av 2016. Det er først ved beslutningstidspunktet at 

konsesjonsinnehaver kan gjøre et teknologivalg. Det er kun ferdigutviklede og egnede 

teknologier på dette tidspunktet som kan vurderes å bli valgt. 

 

Tidsplanen for scenario 5 er usikker, både på grunn av når teknologi vil kunne være 

tilgjengelig for kringkasting i nasjonal målestokk og hvor lang tid det vil ta å bygge opp et slikt 

nett.  

 

Økt sårbarhet 

Dersom bakkenettet i fremtiden blir basert på mobilteknologi, er det viktig å vurdere sårbarhet 

og redusert uavhengighet. Hvis lineære TV-tjenester blir sendt over det samme kommersielle 

mobilnettet som mobile tale- og datatjenester, risikerer publikum å miste tre viktige tjenester 

samtidig ved driftsavbrudd, sabotasje, store hendelser eller kriser. Dette vil også påvirke 

myndigheter og andres mulighet til å nå ut med informasjon til publikum under hendelser/kriser 

der dette er nødvendig. Et spørsmål om et uavhengig bakkenett er dermed også relatert til 

spørsmålet om nasjonal sikkerhet og beredskap. 

 

Sameksistens mellom kringkasting og mobile tjenester 

Dersom mobile tjenester blir innført i 700 MHz-båndet, kan det forårsake forstyrrelser i TV-

bildet. Omfanget av problemene og løsningene kan bli annerledes med interferens fra 700 

MHz-båndet enn det vi har erfart fra 800 MHz-båndet. Dette fordi det i 700 MHz-båndet er 

mobilterminalene som kommer til å bruke frekvensene nærmest TV-båndet.  

 

Nabolandskoordinering 

Naboland som Finland og Sverige har besluttet at 700 MHz-båndet skal tildeles mobile 

tjenester i 2017 og har begynt med sin replanlegging. Norge må avvente replanlegging med 

naboland inntil det foreligger en nasjonal avgjørelse angående båndet. Det er imidlertid viktig å 

avklare fremtidig bruk av 700 MHz-båndet i god tid for å gi bedre muligheter til å sikre god 

posisjon i forhandlingene med naboland.  

 

Trådløse mikrofoner 

Trådløse mikrofoner bruker frekvenser avsatt til det digitale bakkenettet på sekundær basis. 

Det vil si at brukerne av dette utstyret ikke har krav på beskyttelse og derfor må tilpasse sin 

bruk i forhold til frekvensbruken i det digitale bakkenettet. Dersom 700 MHz-båndet i fremtiden 

skal benyttes til mobile tjenester vil tilgjengelig frekvensspektrum i UHF-båndet for trådløse 

mikrofoner reduseres. Konsekvensen av dette er økt sannsynlighet for interferens for brukere 

av trådløse mikrofoner i UHF-båndet og at trådløse mikrofoner som benytter 700 MHz-båndet 

må endre frekvens eller kjøpe nytt utstyr som bruker andre frekvenser.
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Rapport om økonomiske konsekvenser levert av Nexia 

Nexia har på oppdrag fra Nkom har utarbeidet en rapport om økonomiske konsekvenser. Alle 

vurderinger i rapporten er Nexias egne. Lønnsomheten i de fem scenarioene er ikke vurdert ei 

heller hvorvidt scenarioene er teknisk mulig/kommersielt realiserbar eller ikke. Scenarioene 

bygger på ulike forutsetninger og risikoer slik at en en-til-en sammenligning av scenarioene er 

vanskelig.    



 

 

 

 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet  

 11 

 Innledning 1

World Radiocommunication Conference i 2012 (WRC-12) vedtok at båndet 694-790 MHz 

(heretter omtalt som 700 MHz-båndet) allokeres til mobilt bredbånd på lik linje med 

kringkasting (såkalt co-primary). WRCs beslutning om likestilt allokering kommer til å tre i kraft 

etter WRC-15. WRC-15 vil bestemme den nedre grensen for båndet, basert på hvilken 

kanalplan en velger og hvor mye beskyttelse (guardband) som trengs mellom kringkasting og 

mobile tjenester. Etter en beslutning i WRC-15 vil det videre kreve en ny koordinering mellom 

de ulike land før frekvensene kan tas i bruk til mobile (bredbånds) tjenester.  

 

I Norge er frekvensbåndet 470-790 MHz avsatt til TV-kringkasting og benyttes av Norges 

televisjon AS (NTV) til det digitale bakkenettet3 for TV. NTVs konsesjon4 varer til 2. juni 2021. I 

Norge er det ikke tatt standpunkt til hva båndet skal brukes til etter 2021. Hverken ITU eller 

WRC-15 kan diktere bruken av båndet, men EU kan dersom de vedtar harmonisert bruk.  

1.1 Prosjektet 

Norsk kommunikasjonsmyndighet5 (Nkom) tok initiativ til et prosjekt for å utrede konsekvenser 

for det digitale bakkenettet dersom 700 MHz-båndet blir allokert til mobile tjenester i Norge. 

Prosjektet ble opprettet i februar 2013. 

 

Nkom eier prosjektet. Prosjektet består av to deler, én teknisk del og én økonomisk del, og 

resulterer i to separate rapporter. Denne rapporten er den tekniske delen og er en 

konsekvensutredning gjennomført av Nkom med faglig bistand fra Norkring, NRK, NTV og 

RiksTV. Rapporten vurderer blant annet tekniske konsekvenser for fem ulike scenarioer for 

bakkenettet etter 2021. I rapporten er det lagt inn blå bokser, disse oppsummerer 

hovedinnholdet.   

 

Nexia har på oppdrag fra Nkom utarbeidet en rapport som estimerer kostnader av de fem 

scenarioene. Scenarioene i de to rapportene bygger ikke på nøyaktig de samme 

forutsetningene dette bl.a. fordi arbeidet har blitt gjort i parallell, hvor de konsekvensene 

beskrevet i denne rapporten ikke var ferdige da Nexia gjorde sin analyse. 

▬ 
3 Ordet bakkenett kommer av at senderne står på bakken (i motsetning til for eksempel satellitt). 
4
 http://www.regjeringen.no/upload/kilde/sd/red/2006/0015/ddd/pdfv/282798-

konsesjon_for_opprettelse_og_drift_av_digitalt_bakkenett_for_fjernsyn.pdf 
5
 Fra 1. januar 2015 har Post- og teletilsynet byttet navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) 
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1.2 Begrensninger 

Formålet med rapporten er å gi en beskrivelse av de faktiske konsekvensene dersom 

frekvenstilgangen for det digitale bakkenettet blir redusert til båndet 470 – 694 MHz. Det blir 

ikke vurdert hvorvidt det er sannsynlig eller hensiktsmessig at det digitale bakkenettet kan 

miste 700 MHz-båndet. 

 

Rapporten vurderer ikke hvilken rolle det digitale bakkenettet skal ha i Norge, hva de 

markedsmessige behovene er, hva de markedsmessige behovene kommer til å være eller 

hvorvidt de forskjellige muligheter/scenarioer som blir vurdert kan bli lønnsomme eller ikke.  

For å kunne vurdere konsekvensene har prosjektet tatt utgangspunkt i dagens situasjon og 

forutsetninger. Det vil si gjeldende frekvensfordeling/kanalplan, konsesjonsvilkår samt 

teknologi som er benyttet i det digitale bakkenettet for TV.  
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 Bakgrunn og forutsetninger for etableringen av det digitale 2
bakkenettet 

Konsesjonen for det digitale bakkenettet for fjernsyn ble tildelt NTV 2. juni 2006 etter to 

utlysningsrunder. I hver av utlysningene var det kun én søker. Ytterligere informasjon om 

prosessen, stortingsmeldinger, utlysninger og NTVs konsesjon finnes på regjeringens 

hjemmeside6. I 2009 ble konsesjonen endret7 for å sikre lønnsomheten i det digitale 

bakkenettet. 

 

Det digitale bakkenettet i Norge er privat finansiert og er et samarbeid mellom de tre store TV-

aktørene i Norge; NRK, TV 2 og Telenor som eier like andeler i NTV og RiksTV. NTV er 

konsesjonær og plattformoperatør av det digitale bakkenettet, og leier ut kapasitet til sine to 

kunder på plattformen, NRK og RiksTV. NRK tilbyr fritt tilgjengelig innhold (FTA - Free To Air) 

og RiksTV tilbyr betal-TV tjenester. Betal-TV virksomheten i RiksTV finansierer størstedelen 

(4/5) av plattformen. Norkring er leverandør til NTV på sendernettjenester. Norkring eier 

infrastrukturen og er ansvarlig for drift og vedlikehold av senderne i det digitale bakkenettet på 

vegne av NTV. 

 

Bakkenettet distribuerer både TV- og radiokanaler. Gjennom konsesjonen overtok det digitale 

bakkenettet forpliktelsene som det analoge bakkenettet hadde. For NRK betød dette også å 

videreføre NRKs samfunnsoppdrag. Dette oppdraget er regulert i kringkastingsloven, NRK-

plakat8 og vedtekter9. NRK er pålagt å tilby sine radio- og TV-kanaler gratis til alle husstander. 

Det betyr at alle skal kunne forvente å kunne motta NRKs TV-kanaler uten å etablere et 

kundeforhold til en tredje part. Det digitale bakkenettet er den eneste distribusjonsplattformen 

som i dag oppfyller dette. 

 

NTVs konsesjon og frekvenstillatelse for det digitale bakkenettet går ut 2. juni 2021. I 

konsesjonen står det følgende om videre drift: 

 

"Senest tre år før utløpsdato skal NTV ta opp spørsmål om fortsatt drift eller avvikling 

av konsesjonen og frekvenstillatelsen med Kultur- og kirkedepartementet og 

Samferdselsdepartementet. Beslutning om kunngjøring eller avvikling skal være truffet 

senest to år før utløpsdato. " (Konsesjonens kapittel 2) 

 

▬ 
6
 http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/tema/telekommunikasjon/digitalt-bakkenett.html?id=449490 

7
 http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/kkd/Nyheter-og-

pressemeldinger/pressemeldinger/2009/nye-vilkar-for-det-digitale-bakkenettet.html?id=571013 
8
 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/stmeld-nr-6-2007-2008-.html?id=488979 

9
 http://www.nrk.no/nokkeltall/setter-rammene-for-nrk-1.5392438 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/tema/telekommunikasjon/digitalt-bakkenett.html?id=449490
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/kkd/Nyheter-og-pressemeldinger/pressemeldinger/2009/nye-vilkar-for-det-digitale-bakkenettet.html?id=571013
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/kkd/Nyheter-og-pressemeldinger/pressemeldinger/2009/nye-vilkar-for-det-digitale-bakkenettet.html?id=571013
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/stmeld-nr-6-2007-2008-.html?id=488979
http://www.nrk.no/nokkeltall/setter-rammene-for-nrk-1.5392438
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Dette innebærer at NTV senest 2. juni 2018 må ha tatt opp spørsmålet om fortsatt drift eller 

avvikling med departementene og at departementene må ha truffet en beslutning om 

kunngjøring senest 2. juni 2019. 

2.1 Kringkastingsfrekvenser og GE06-avtalen 

Dagens utnyttelse av frekvensressursene i frekvensområdet 470-862 MHz er basert på en 

avtale etter en internasjonal frekvenskonferanse sluttført i Genève i 2006 (GE06-avtalen). 

GE06-avtalen er inngått av i overkant av hundre land, fordelt på Europa, Midtøsten og Afrika. 

Avtalen regulerer og fordeler frekvensområdene 174-230 MHz og 470-862 MHz. I tillegg har 

Norge inngått koordineringsavtaler med våre naboland for å gjøre lokale tilpasninger og 

optimaliseringer.  

 

GE06-avtalen gir mulighet for å innføre andre tjenester enn kringkasting. Forutsetningene er at 

tjenestene opererer innenfor definerte spektrumsmasker og at tjenestene ikke kan kreve mer 

beskyttelse enn det som er nedfelt i GE06-avtalen. GE06-avtalen er gyldig helt til den blir 

revidert, og frekvenser registrert i hht GE06-avtalen er beskyttet så lenge avtalen er gyldig.  

 

Frekvensene som brukes til kringkasting har relativt lang rekkevidde. Ved å plassere 

sendestasjoner som sender med høy effekt på fjelltopper og i høye master kan man dra nytte 

av lang rekkevidde og stor arealdekning. Slik oppnår man også et kostnadseffektivt nett da 

antall senderpunkter for å dekke hele landet kan holdes lavest mulig. Konsekvensen er at 

landene i stor grad må koordinere frekvensbruken med sine naboland for å begrense/forhindre 

interferens, og GE06-avtalen er nødvendig for å regulere dette. Internasjonal koordinering er 

en tidkrevende prosess.  

2.2 Kringkastingsfrekvenser i Norge 

Tabellen under viser en oversikt over frekvensressurser som pr i dag regnes for å være de 

mest interessante i forbindelse med digital kringkasting. Disse frekvensressursene er i 

hovedsak regulert av GE06-avtalen. 

 



 

 

 

 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet  

 15 

Frekvensbånd 

(MHz) 

Antall 

MUXer 

tilgjengelig 

Tjeneste/Status Båndbredde 

pr MUX 

(MHz) 

174-240  4 DAB/ Alt er tildelt, hvorav 1 MUX 

ikke er tatt i bruk 

1.536 

174-230  1 Digital kringkasting/ Ikke tildelt, 

venter på mandat fra SD 

7  

470-790  6 DVB-T/ Alt er tildelt, 5 av 6 MUX er 

tatt i bruk 

8  

790-862  Ikke 

relevant 

Mobile tjenester/ Alt er tildelt og nett 

er under utbygging 

Ikke relevant 

Tabell 1 En oversikt over frekvensressurser aktuelle for digital kringkasting 

Av frekvensressursene nevnt i tabellen over er det kun én (1) MUX i frekvensbåndet 174-240 

MHz (DVB-T blokka10) som ikke er tildelt. En tildeling kan først skje når Nkom har mottatt et 

mandat fra Samferdselsdepartementet (SD). Frekvensene i DVB-T blokka er i Norge 

fremforhandlet og koordinert for DVB-T. Dette kan endres innenfor rammene av GE06-avtalen.  

 

Frekvensene i 790-862 MHz (kalt 800 MHz-båndet) var i utgangspunktet planlagt for DVB-T, jfr 

GE06-avtalen, men har i ettertid blitt tildelt mobile tjenester. 

 

 

Figur 1 Eksempel på hvordan frekvensfordelingen i et landsdekkende lag (MUX) med 

frekvensblokker kan se ut. 

▬ 
10

 PT har sendt en anbefaling angående DVB-T blokka til Samferdselsdepartementet (SD), anbefalingen er basert 

på svarene etter høringen avholdt i 2012 om fremtidig bruk av DVB-T blokka. 
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Figur 1 illustrerer hvordan frekvensfordelingen i en MUX kan se ut. Hver farge i figuren 

representerer en frekvensblokk/kanal og områder med lik farge bruker samme frekvensblokk. 

Det kan være mange sendere i en frekvensblokk og disse senderne bruker da samme 

frekvens (Single Frequency Network - SFN). Den maksimale størrelsen et SFN kan ha er 

avhengig av teknologi og designparametere som er valgt for nettverket. En frekvensblokk kan 

gjenbrukes i andre områder i landet så sant det er stor nok avstand mellom områdene slik at 

man unngår interferens.  

 

 

  

Bakkenettet er en TV-distribusjonsplattform, og NTV er plattformoperatør og konsesjonær for 

bakkenettet. Konsesjonens varighet er til 2.juni 2021. NTV har to kunder, NRK og RiksTV. 

NRK er pålagt å tilby sine radio- og tv-kanaler vederlagsfritt til alle husstander, uten at de må 

etablere et kundeforhold til en tredje part. Bakkenettet er den eneste TV-

distribusjonsplattform som oppfyller dette kravet. RiksTV tilbyr betal-TV tjenester. 

 

WRC-12 besluttet at 700 MHz-båndet skal allokeres til mobilt bredbånd etter WRC-15, på lik 

linje med kringkasting. 700 MHz-båndet er en del av konsesjonen til NTV.  

 

Frekvensene i konsesjonen har relativ lang rekkevidde. Ved å plassere sendestasjoner med 

høy effekt på fjelltopper og i høye master oppnår en lang rekkevidde og stor areal- og 

befolkningsdekning. Slik oppnår man også et kostnadseffektivt nett da antall senderpunkter 

for å dekke hele landet kan holdes lavest mulig. Konsekvensen er at en i stor grad må 

koordinere frekvensbruken med naboland for å forhindre interferens. Internasjonal 

frekvenskoordinering og fordeling av frekvensbåndet 470-790 MHz er regulert og fordelt 

gjennom GE06-avtalen og koordineringsavtaler med naboland. 
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 Det digitale bakkenettet slik det er i dag 3

NTV er i sin konsesjon tildelt frekvensområdet 470-790 MHz. Det er gjennom 

koordineringsavtaler med naboland lagt til rette med frekvenser for 6 landsdekkende MUXer 

innenfor 470-790 MHz hvorav 5 av dem er tatt i bruk. Utbyggingen av bakkenettet foregikk i 

tidsrommet 2006-2010, og utbyggingen har kostet ca. 1,5 milliarder kroner. Det digitale 

bakkenettet består av et basisnett og et satellittskyggenett med til sammen ca. 1000 

sendestasjoner.  

 

Basisnettet for DTT i Norge er et hybridnett bestående av HPHT (High Power High Tower) og 

LPLT (Low Power Low Tower).  HPHT senderne dekker befolkning i både tettsteder og mer 

tynt befolkede områder. I tillegg er det mange senderpunkter som er plassert nær tettsteder. 

Disse er med på å gi ønsket befolkningsdekning i et kupert norsk terreng. Satellittskyggenettet 

dekker lokale geografiske områder, hvor sendere kan dekke så få som én husstand.  

3.1 Basisnettet 

Basisnettet består av totalt 430 sendestasjoner. Det ble bygget ut med DVB-T radio- og 

nettverksteknologi med MPEG-4 komprimering, og disse var de nyeste teknologiene på 

etableringstidspunktet. De tekniske parameterne som Norge valgte11 gir en 

overføringskapasitet på 22,12 Mbit/s pr 8 MHz båndbredde.  

 

I konsesjonen er NTV pålagt å bygge ut minimum tre signalpakker/MUXer i basisnettet. 

Basisnettet er realisert med 5 MUXer som oppfyller konsesjonskravene på 95 % 

befolkningsdekning og 70 % dekning av alle fritidsboliger. Opp imot 98 % av befolkning og 87 

% av alle fritidsboliger kan motta tv-signaler fra bakkenettet ved hjelp av aktiv, direktiv 

antenne. I følge konsesjonen må senderne formidle NRK sine distriktssendinger i sin 

programregion, samt tilby en samlet bedre dekning for lokal-TV enn det de hadde på 

tidspunktet for tildeling av konsesjonen. 

3.1.1 Nasjonalt innhold 

Antall TV-kanaler som kan sendes på en MUX er avhengig av bildekvaliteten på det som 

overføres. Basisnettet leverer rundt 110 Mbit/s fordelt på 5 MUXer. Ved utgangen av 2014 

sendes 7 TV-kanaler i HD (High Definition) format12, 36 kanaler sender i SD (Standard 

Definition) format og det sendes også 15 radiokanaler. I tillegg sendes det 3 lokal TV-kanaler i 

ett 6. MUX i Oslo regionen.  

▬ 
11

 C2G, det vil si 64 QAM, koderate 2/3 og guard interval 1/8 
12

 Dette gjelder NRK1, NRK2, NRK Super / NRK3, TV2, TV2 Sport Premium og TV2 Zebra som sender 720p, samt 

TV Norge som sender i 1080i. 
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3.1.2 Regionalt innhold 

Basisnettet er tilpasset NRKs distriktssendinger, med elleve programregioner. Senderne i en 

region formidler NRKs distriktsprogram for sin programregion. Selv om nettet er delt inn i 

regioner, har ikke dette fått noen vesentlig konsekvens for utnyttelsen av frekvensressursene 

basert på dagens tekniske løsning. Så lenge sendernettet er basert på dagens DVB-T 

teknologi, har SFN-områdene mindre geografisk utstrekning enn NRKs regioninndeling.  

3.1.3 Lokalt innhold, Frikanalen 

En av MUXene i basisnettet er delt inn i 23 lokal-TV områder, og 4 av disse er igjen delt i 2, 

noe som gir totalt 27 områder. Ved utgangen av 2014 er det 12 aktive lokal-TV kanaler i MUX 

3. Disse sender i 18 av de 27 lokal-TV områdene. I tillegg har Oslo-området en egen MUX for 

lokal-TV. I kravene til NTV i konsesjonen ligger det også formidlingsplikt for en ikke-

kommersiell kringkaster, i dag kalt Frikanalen. 

 

Selv om en del lokal-TV områder ikke har sendinger pr i dag, betyr det ikke at det er ledig 

kapasitet i bakkenettet som kan brukes til andre formål. Det er to årsaker til dette:  

1. De aktive lokal-TV kanalene binder opp ressursen slik at den ikke kan brukes nasjonalt. 

2. Frikanalen deler sendeflaten med lokal-TV.  

3.2 Satellittskyggenettet 

Norsk topografi gjør at ca. 2,5 % av husstandene i landet befinner seg i satellittskygge. Med 

husstander i satellittskygge menes husstander som ligger slik til at topografien stenger 

siktlinjen til en geostasjonær satellitt (posisjon 1 vest eller 5 øst) og at TV-mottak med 

parabol derfor ikke er mulig. 

 

Basert på befolkningstall fra 2006 var det ca. 55 000 husstander i satellittskygge. Trekker man 

i fra de husstandene som blir dekket av basisnettet og/eller hadde mulighet til å se på TV via 

andre TV-plattformer, sitter man igjen med ca. 6000 husstander. For disse husstandene er det 

etablert et "eget" sendernett, det såkalte satellittskyggenettet. Dette nettet består av 

omformere og regeneratorer som enten er matet fra basisnettet eller fra satellitt. Det sikrer at 

NRKs TV- og radiotilbud når ut til alle husstander hvor det var registrert personer med fast 

bopel per 2. juni 2006. Satellittskyggenettet består av 552 sendere. 

 

Dagens satellittskyggenett er bygget ut ved bruk av to ulike teknologier. Av de 552 senderne 

som dagens satellittskyggenett består av, benytter ca 2/3 samme teknologi som basisnettet 

(dvs. DVB-T) og 1/3 av senderne DVB-C teknologi. DVB-T satellittskyggenettet mates fra 

basisnettet, mens DVB-C satellittskyggenettet mates fra satellitt.  

 

Alle husstander i satellittskygge har i NTVs konsesjon særskilte krav til mottak av MUX 1 

(NRKs innhold) fra basisnettet, sammenlignet med øvrige husstander. Ca. 3600 husstander 
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mottar DTT med lavere feltstyrke enn hva som er kravet til minimum feltstyrke i det øvrige 

basisnettet, jf. krav i NTVs konsesjon. Det er absolutt krav til TV-dekning og faktisk mottak for 

husstander i satellittskygge. Dersom beskyttelsesnivået for mottak i satellittskygge ikke 

videreføres i ny konsesjonsperiode, vil antallet nødvendige senderpunkter øke.  

3.3 Beredskap 

Kapittel 4.6. i NTVs konsesjon sier at det skal være beredskapsmessig sikring av distribusjon 

av minst én riksdekkende signalpakke/MUX. Det er etablert løsninger for å ivareta disse 

kravene. Dette pålegget er særskilt for bakkenettet i forhold til andre distribusjonsplattformer. 

Beredskapsansvaret går bl.a. på: 

 

 Krav til redundans for sendere som dekker mer enn 5000 innbyggere  

 Krav til uavhengig programmating til regionale sentra  

 Krav om muligheten til å mate program direkte fra regionale sentra i de enkelte 

regioner dersom Nasjonal programmatingssentral (NPS) skulle falle ut 

 Krav om en forenklet reserveprogrammatingssentral, hvor denne er fysisk adskilt fra 

den nasjonale programmatingssentralen. 

 

De to sistnevnte kravene er knyttet til NRKs tjenester. Begrunnelsen for dette er bl.a. å finne i 

kringkastingsloven13.  

3.4 Mottakere og sendesentraler 

En skjematisk fremstilling av det digitale bakkenettet er vist i figur 2. Til venstre i figuren leverer 

kringkasterne/innholdsleverandørene innholdet sitt gjennom et kontribusjonsnett inn til 

programmatingssentral (MHE – Main Head End) og reserveprogrammatingssentral (SHE – 

Spare Head End). Der sørges det for komprimering, signalering, multipleksing og kryptering, 

før signalene sendes videre til de 11 Regionale Head-Ends (RHE) spredt over hele landet. Der 

tilpasses innholdet og signalering før signalene sendes videre ut til senderne i de respektive 

regioner gjennom regionmatenettene. Senderne kringkaster signalene ved hjelp av DVB-T 

teknologien. Noen sendere har også etterfølgende senderpunkter, som plukker opp DVB-T 

signalet fra foregående sendere og sender det videre, enten på samme frekvens eller 

omformet til en annen frekvens. 

 

▬ 
13

 Kringkastingsloven § 2-4. Kringkastere plikter å sende meldinger fra statsmyndigheter når det har vesentlig 

betydning. I tillegg har NRK forpliktelser som er fastsatt i forskrift av 6. oktober 1989 nr. 4154. NRK plikter "å treffe 
særskilte beredskapstiltak for å sikre at informasjon fra regjeringen når befolkningen under beredskap og i krig".  
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Figur 2 Bakkenettets oppbygging 

3.4.1 Mottakere 

NTV er i konsesjonen, punkt 4.7, ansvarlig for å utarbeide spesifikasjoner for mottaksutstyr og 

at det etableres en test- og godkjenningsordning for disse. I tråd med kravene i NTVs 

konsesjon har markedet for mottakere i Norge fulgt en "horisontal" modell, hvor alle mottakere 

som møter kravene i NTVs spesifikasjon kan distribueres og omsettes direkte til sluttbruker. 

Siden bakkenettets oppstart har forbrukerne kunnet velge mellom ca. 15 ulike mottakere 

(mottakerbokser) og totalt over 2.000 godkjente TV-modeller med innebygget mottaker 

(IDTV’er).  

 

Samtidig har mangfoldet og et stadig mer "mettet marked" gjort det kommersielt uinteressant å 

lansere nye mottakere myntet på det norske bakkenettet. Dette bl.a. fordi brukere som har 

fungerende mottakere ikke har et naturlig behov for å bytte ut mottakere så lenge det ikke gir 

en merverdi i form av nytt innhold, bedre kvalitet på tjenestene e.l.   

 

Felles for alle mottakere omsatt i Norge er at disse er solgt som "Godkjent for det digitale 

bakkenettet" / "Klar for mottak av RiksTV og NRK", som gir forbruker en rimelig forventning om 

at mottakeren skal virke problemfritt mot bakkenettet i 5 år14 

3.5 Det digitale bakkenettet og TV-markedet 

Det digitale bakkenettet konkurrerer med fire andre plattformer for TV distribusjon, kabel-TV, 

satellitt, fiber og DSL. Kabel-TV har størst markedsandel hvor ca. 43 % har kabel-TV som 

▬ 
14

 Jfr § 27 og § 15 Forbrukerkjøpsloven  
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hovedleverandør, dvs at primær-TV’en i hjemmet bruker kabel-TV. Ca.1415 % bruker 

bakkenettet som hovedleverandør. Ca. 16 % bruker bakkenettet som tilleggsleverandør, dvs. 

at primær-TV’en i hjemmet bruker en annen plattform enn bakkenettet.  

 

Bakkenettet har noen særskilte krav som ingen av de andre TV-plattformene i Norge har. 

Dette er bl.a.: 

 krav til en gitt befolkningsdekning og krav til en gitt dekning av fritidsboliger 

 krav til dekning i satellittskygge 

 krav om at NRKs TV- og radiokanaler skal kunne mottas vederlagsfritt 

 

Dekningsprosenten for de forskjellige plattformene varierer fra fylke til fylke, og kabel- og 

fibernett bygges i liten grad ut overlappende. 

 

 

  

▬ 
15

 Jfr undersøkelse utført av Ipsos MMI på oppdrag fra RiksTV 

Bakkenettet dekker ca. 98 % av alle faste husstander og ca. 87 % av fritidsboligene. 

Bakkenettet brukes av rundt 30 % av befolkningen. Det digitale bakkenettet ble ferdigstilt i 

2010 og kostet ca. 1,5 milliarder å bygge ut. Bakkenettet er privat finansiert. 

 

Bakkenettet består av to nett; et basisnett (430 senderstasjoner) og et satellittskyggenett 

(552 småsendere). Norsk topografi gjør at ca. 2,5 prosent av husstandene i landet befinner 

seg i satellittskygge og hvor TV-mottak med parabol ikke er mulig. Basisnettet dekker deler 

av satellittskyggeområdene, mens satellittskyggenettet dekker de husstandene som 

hverken har dekning fra basisnettet eller har mulighet å ta inn TV fra andre 

distribusjonsplattformer. Det betyr at dersom bakkenettet opphører så vil det være 

husstander som ikke lenger vil ha tilgang til TV. En nedleggelse av bakkenettet vil gi utslag 

på konkurransen i TV-distribusjonsmarkedet. 

 

Ved utgangen av 2014 formidler basisnettet 7 TV-kanaler i HD format, 36 TV-kanaler i SD 

format samt 15 radiokanaler. Basisnettet leverer en kapasitet på ca 110 Mbit/s fordelt på 5 

MUX. Basisnettet leverer NRKs distriktsprogram i de tilhørende programregioner, samt 

lokal-TV kanaler i deres områder. 

 

Det er etablert tekniske løsninger for å ivareta kravene om beredskap i henhold til NTVs 

konsesjon.  
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 Konsekvenser ved å fjerne 700 MHz-båndet fra dagens digitale 4
bakkenett uten å gjøre tilpasninger 

Utgangspunktet for dette kapittelet er å beskrive konsekvensene for bakkenettet dersom 700 

MHz-båndet ikke lenger blir tilgjengelig for det digitale bakkenettet for TV, og at det ikke gjøres 

noen tilpasninger i dagens bakkenett. Dette innebærer at gjeldende kanalplan, teknologi og 

nettstruktur danner grunnlaget for vurdering av konsekvenser i de påfølgende avsnittene. 

 

700 MHz-båndet (694-790 MHz) er en del av frekvensene til dagens digitale bakkenett for TV, 

og er i bruk i store deler av landet. Båndet utgjør 30 % av frekvensområdet 470-790 MHz. 

4.1 Basisnettet 

Fjerning av 700 MHz-båndet fra det digitale bakkenettet vil medføre en ujevn reduksjon av 

frekvensressurser geografisk, noen geografiske områder vil ikke bli berørt mens andre 

områder vil bli mye berørt. For eksempel blir området rundt Gausta (Rjukan) uberørt, mens 

områdene rundt Hovdefjell, Stord og Tana blir hardest rammet og mister ca. 65 % av de 

tildelte frekvensressursene. 

 

Figur 3 til figur 6 viser hvor i Norge de ulike MUXer mister frekvensressurser. Områder markert 

med rød/oransje farge er områder som mister frekvensressurser og dermed dekning. Generelt 

kan man si at MUX 616 blir hardere rammet enn de øvrige MUXene da ca. halvparten av 

frekvensblokkene befinner seg i 700 MHz-båndet. 

 

▬ 
16

 MUX 6 er en ressurs som er tilgjengelig men ikke i bruk i dag. 
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Figur 3 En oversikt over berørte områder i MUX 1 

                  

Figur 4 En oversikt over berørte områder i hhv MUX 2 og 3 
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Figur 5 En oversikt over berørte områder i hhv MUX 4 og MUX 5 

 

Figur 6 En oversikt over berørte områder i MUX 6 
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Figurene 3-6 gir kun et overordnet bilde av hvilke og hvor store områder som blir berørt, da det 

er foretatt forenklinger. Det er blant annet ikke tatt hensyn til at en rekke sendere i basisnettet 

er matet med signaler fra andre sendere i basisnettet.  

 

Tabell 2 gir en skjematisk oversikt over hvor mange kanaler de ulike regionene vil miste 

dersom det digitale bakkenettet mister 700 MHz-båndet. I kolonnen som viser antall berørte 

MUX med kanaler over 4817 (dvs fra og med 694 MHz), er det antall MUX pr. senderpunkt som 

er telt opp. Den siste kolonnen viser det samme men nå justert for ledige frekvenskanaler (de 

under 700 MHz) fra MUX 6. 

 

 

Antall berørte MUX 

(kanaler over k 48)  

Antall berørte MUX, justert 

med kanaler fra MUX 6 som 

ligger under k 49 

Oslo og Akershus 2 2 

Hedmark og Oppland 9 5 

Buskerud, Telemark og 

Vestfold 

7 4 

Agder 7 5 

Rogaland 3 1 

Hordaland, Sogn og 

Fjordane 

12 7 

Møre og Romsdal 2 2 

Trøndelag 2 0 

Nordland 9 8 

Troms og Finnmark 14 12 

Tabell 2 Oversikt over tapte kanaler/MUXer dersom 700 MHz-båndet ikke lenger skal brukes til 

kringkasting. 

En rekke stasjoner i basisnettet er matet med signaler fra andre sendere. Disse forsterker og 

videresender signalene på nye frekvenser. Denne frekvensbruken kalles MFN (multi frequency 

network). Det er i dag 82 sendestasjoner i basisnettet med omformere og regeneratorer i MFN. 

 

MUX 1 MUX 2 MUX 3 MUX 4 MUX 5 

5  23  51  18  43  

Tabell 3 Antall omformere/regeneratorer i basisnettet som bruker kanaler høyere enn 48. 

▬ 
17

 Kanal 49-60 ligger i 700 MHz båndet 
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Alle omformere/regeneratorer i basisnettet som bruker kanaler høyere enn 48 må få nye 

kanaler. I tillegg må også omformere som selv ikke benytter seg av kanaler over 48, men blir 

matet fra en sender med kanal over 48, modifiseres. 

 

Ut i fra tabell 2 og tabell 3 samt figurene 3-6 ser man at antall frekvenskanaler/MUXer som 

forsvinner og hvor de forsvinner er ujevnt fordelt i landet. Oppsummert betyr et bortfall av 700 

MHz-båndet at: 

 RiksTV og/eller NRK vil få et redusert tjenestetilbud (grunnet tap av kapasitet) 

 Det vil variere hvilke TV-program som blir sendt hvor 

 Ingen TV-kanaler får nasjonal dekning 

  

For å redusere konsekvensene kan man innen samme geografiske område bytte frekvenser 

mellom MUXer og omformere. Ved å bytte frekvenser, beholde eksisterende kanalplan, 

teknologi, nettstruktur og konfigurering, viser eksisterende kanalplan at man kan oppnå 2 

landsdekkende MUXer. Det vil si at det digitale bakkenettet for TV vil miste 60 % av 

opprinnelig kapasitet. Et skifte av frekvenser mellom MUXer medfører teknisk arbeid på de 

sendestasjonene det gjelder og mating må omlegges. Fordelen er at man i første omgang ikke 

må koordinere med naboland. 

 

For å oppnå flere enn 2 landsdekkende MUXer krever det replanlegging av basisnettet, noe 

som utløser et behov for omfattende frekvenskoordinering mot naboland. I tillegg må man 

implementere endringer på sendernettet i henhold til ny frekvensplan. Det er usikkert hvor 

mange landsdekkende MUXer man kan få til i Norge og hvilken kapasitet disse MUXene kan 

gi. Det er skrevet mer om dette i kapittel 6. 

 

 

Bortfall av 700 MHz fra det digitale bakkenettet for TV medfører en reduksjon på 30 % av 

bakkenettets frekvensressurser. Hvis 700 MHz-båndet frigjøres fra bakkenettet og alt ellers 

forblir uendret, vil ingen TV-kanaler være landsdekkende.  

 

Dersom man innenfor samme geografiske område skifter frekvenser mellom MUXer, vil man 

kunne oppnå 2 landsdekkende MUXer. Det vil si at man med dagens teknologi og 

konfigurering kan miste 60 % av eksisterende kapasitet. Et bytte av frekvenser mellom 

MUXer involverer ikke koordinering med naboland, men det krever teknisk arbeid. 

 

For å oppnå flere enn 2 landsdekkende MUXer krever det replanlegging av basisnettet og 

forhandlinger om frekvensbruk med naboland. 
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4.2 Satellittskyggenettet 

I dette avsnittet er det sett på antall skyggesendere som bruker kanaler over kanal 48 i dagens 

frekvensplan. I og med at satellittskyggenettet er bygget opp på en annen måte enn 

basisnettet, er det mulig å gi en fylkesvis oversikt over antall kanaler som vil forsvinne dersom 

700 MHz-båndet ikke skal brukes av kringkasting.  

 

Fylke Totalt antall 

skyggesendere 

Antall skyggesendere 

over k48 

Akershus 0 0 

Aust-Agder 2 1 

Buskerud 5 0 

Finnmark 54 13 

Hedmark 0 0 

Hordaland 39 14 

Møre og Romsdal 72 8 

Nordland 105 60 

Nord-Trøndelag 24 9 

Oppland 11 2 

Oslo 0 0 

Rogaland 20 4 

Sogn og Fjordane 78 38 

Sør-Trøndelag 26 16 

Telemark 16 1 

Troms 94 52 

Vest-Agder 5 4 

Vestfold 1 0 

Østfold 0 0 

Totalt 552 222 

Tabell 4 Antall satellittskyggesendere med kanaler over kanal 48 

I tabell 4 presenteres det en fylkesvis oversikt over totalt antall satellittskyggesendere og antall 

satellittskyggesendere som bruker kanaler over kanal 48. Av i alt 552 

satellittskyggenettsendere er det 222 (40 %) sendere som må endre frekvensbruk. 

 

Dersom 700 MHz-båndet forsvinner må man finne andre frekvenser for alle 

satellittskyggesendere som sender på kanaler over kanal 48. Dette er et omfattende arbeid, 

men det antas at det er mulig å finne ledige frekvenser selv etter en frekvensreduksjon.  
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Det er ikke bare replanlegging av frekvenser som vil påvirke satellittskyggenettet, man kan 

også forvente en endring av basisnetts dekning som følge av en frekvensreduksjon. 

Dekningen fra basisnettet inn i satellittskyggeområder kan bli redusert av flere årsaker: 

- økt interferens, enten fra utlandet eller nasjonal frekvensfortetning 

- lavere dekningskrav, på grunn av endrede konsesjonsvilkår. Det vil si at man ikke 

lenger vil få mottak der hvor det i dag er krav til mottak med lavere feltstyrke, pga. 

interferens fra for eksempel mobilt bredbånd 

 

Omtrent 2,5 % av befolkningen er bosatt i topografisk satellittskygge. I all hovedsak har disse 

husstandene kun mottak fra det digitale bakkenettet, med noen unntak hvor det er lagt 

fiber/kabel. Grovt sett sikrer bakkenettet disse 2,5 % av befolkningen TV-signaler på følgende 

måte: 

  

Type bakkenett som gir dekning i topografisk 

satellittskygge 

Befolkning i topografisk 

satellittskygge som blir 

dekket 

Dekning fra basisnettet 84 % 

Dekning fra satellittskyggenettet 10 % 

Dekning fra basisnettet, men med lavere krav til 

feltstyrke 

6 % 

 

Dersom dekningen i basisnettet reduseres, vil dette påvirke dekningen/TV-mottaket i 

satellittskygge. Dette medfører at flere personer i topografisk satellittskygge ikke lenger har 

dekning fra basisnettet, og vil bli uten TV. En mulig løsning på dette er å utvide skyggenettet 

ved å etablere nye skyggesendere. Konsekvensen av dette er at disse personene vil få 

redusert sitt tjenestetilbud fra 5 til 1 MUX – det vil si kun NRK sitt innhold. 

 

 

 

Norsk topografi gjør at ca. 2,5 % av husstandene i landet befinner seg i satellittskygge hvor 

TV-mottak med parabol ikke er mulig. Bakgrunnen for konsesjonens krav for å etablere et 

satellittskyggenett var å sikre at alle husstander hvor det er registrert personer med fast 

bopel per 2. juni 2006, hadde tilgang til NRKs innhold da det analoge nettet ble slukket. 

Basisnettet dekker 84 % av satellittskyggeområdene. Dersom dekningsgraden til 

basisnettet endres kan det medføre at satellittskyggenettets omfang også endres. Av 552 

skyggenettsendere er det 222 sendere som må endre frekvensbruk. Det er et omfattende 

arbeid, men det antas at det er mulig å finne ledige frekvenser.  
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4.3 Mottakere  

For at elektronisk utstyr skal virke som tiltenkt må det blant annet være konstruert slik at det 

virker selv om det blir utsatt for støy og signaler fra annet utstyr. Det vil si at det må være 

elektromagnetisk kompatibelt (EMC). EMC immunitetskrav er formulert i standarder som blir 

utviklet i samarbeid mellom industri, myndigheter og andre aktører.  

 

Ved innføring av mobilt bredbånd i UHF-båndet, endrer man samtidig miljøet som TV-

mottakere skal virke i. For TV-utstyr har tradisjonelt immunitetskravene sikret at utstyret vil 

virke som forutsatt i et miljø hvor det hovedsakelig er kringkastingssignaler tilstede. Det er 

under disse forutsetningene at dagens mottaksutstyr er produsert.  

 

Forstyrrelse fra mobilt bredbånd kan komme fra forskjellig hold, se figur 7.  Elektronisk utstyr 

har forskjellig sensitivitet for elektromagnetiske felt i ulike frekvensområder, og det kan i noen 

tilfeller være vanskelig å forutse eksakt hvilke frekvenser det er som representerer de største 

problemene.  

Mobile 
broadband 
basestation
w/ antenna

Mobile Broadband Terminal

Coaxial cable
TV antenna

TV

(1)

(2)
(3)

(3)
(2)

(1)

 

Figur 7 Støykobling direkte mot TV (1), via kabel (2) og via antenne (3) (gul: fra basestasjon, 

rød: fra mobil terminal) 

For TV-utstyr som blir utsatt for signaler fra mobilt bredbånd, kan man si at det er 3 

hovedmåter at støyen kan koples inn i utstyret på: 

1.) Støy kobles inn i signalveien fra antennen. I dette tilfellet er det TV-utstyrets evne til å 

justere forsterkning og evne til å filtrere bort uønskede signaler som er avgjørende for 

resultatet  
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2.) Støy fra uønskede elektromagnetiske felt kan kobles inn i signalveien på grunn av ikke-

ideelle kabler og konnektorer (for eksempel for dårlig kontakt mellom plugg og skjerm) 

3.) Støy fra uønskede elektromagnetiske felt kan kobles direkte inn til elektronikken hvis 

utstyret har for dårlige skjermingsegenskaper 

 

Situasjonen for mottakere i salg i dag er at de er laget for å ta imot frekvenser i hele 

frekvensbåndet 470-862 MHz, siden disse er tilpasset internasjonale markeder. Sluttbrukere i 

bakkenettet vil derfor kunne oppleve forstyrrelser fra mobilt bredbånd i frekvensbåndet 694-

790 MHz hvis ikke man innfører tiltak for å kompensere for denne problemstillingen. Typiske 

problemer for TV-seere vil være at TV-bildet fryser eller forsvinner. Mer om dette i kapittel 7 

Sameksistens mellom kringkasting og mobile tjenester. 

 

 

4.4 Det digitale bakkenettet og TV-markedet 

Mye tyder på at konkurrerende plattformer til det digitale bakkenettet er i ferd med å legge alt 

innhold over i HD-kvalitet. HD-kvalitet opptar erfaringsmessig tre ganger så mye kapasitet som 

en TV-kanal som distribueres med SD-kvalitet. Bakkenettets evne til å overleve som en 

konkurransedyktig plattform vil være avhengig av at det kan tilby nasjonale og internasjonale 

kanaler og programpakker med det mest populære og attraktive innholdet i riktig kvalitet. 

 

Et bortfall av 700 MHz-ressursen samtidig som en beholder kanalplan og teknologi som i dag, 

vil vanskeliggjøre bakkenettets eksistens. Uten bakkenettet vil det mange steder være et 

monopol med kun én TV distributør/plattform. I mange satellittskyggeområder er det kun det 

digitale bakkenettet som er tilgjengelig. Dersom bakkenettet opphører risikerer man at enkelte 

satellittskyggeområder ikke lenger har tilgang på TV-distribusjon. 

 

 

Dersom man tar i bruk 700 MHz-båndet til mobilt bredbånd kan TV-seere med dagens 

mottakere få problemer som for eksempel ved at TV-bildet fryser eller forsvinner. 

Et bortfall av 700 MHz-ressursen samtidig som en beholder kanalplan og teknologi som i 

dag vil vanskeliggjøre bakkenettets eksistens. I ytterste konsekvens, dersom det ikke er 

mulig for bakkenettet å eksistere som konkurransedyktig plattform, reduseres 

konkurransen i TV markedet slik at det flere steder vil være et monopol med kun én TV 

distributør/ plattform. I tillegg risikerer man at det i satellittskyggeområder ikke er noe TV-

distribusjon tilgjengelig.  
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 Ny teknologi og konsekvenser for dagens bakkenett for TV 5

Dette kapittelet vil se nærmere på alternative teknologier, for å se hvorvidt disse kan redusere 

konsekvensene ved et eventuelt bortfall av frekvensressurser.  

 

DVB-T2 har blitt en etablert standard for bakkebasert kringkasting av TV og er en naturlig 

teknologi å vurdere ved et teknologiskifte i bakkenettet. Sammenlignet med dagens DVB-T 

nett vil DVB-T2 gi vesentlig økt kapasitet og større fleksibilitet. Nye mobilteknologier har fått 

bedre kapasitet og mulighet for kringkasting (LTE eMBMS), selv om det per i dag er usikkert 

om denne teknologien på sikt vil kunne benyttes til bakkebasert kringkasting. Dette kapittelet 

vil kort beskrive egenskapene til DVB-T2 og LTE eMBMS. 

 

Uavhengig av valg av nettverks- og radioteknologi utvikles også komprimeringsteknologiene 

for video. Med ny komprimeringsteknologi kan video overføres mer effektivt og gi bedre 

utnyttelse av båndbredde enn dagens MPEG-4 teknologi. Det vil si at man kan overføre flere 

TV-kanaler eller tilby TV-kanaler med bedre kvalitet, med samme overføringskapasitet. 

Kapittelet beskriver derfor også neste generasjons komprimeringsteknologi, HEVC (H.265).  

5.1 Beskrivelser av ny teknologi 

Dette kapittelet beskriver de aktuelle teknologienes teoretiske egenskaper, noe som ikke alltid 

vil være identisk med hvordan teknologienes ytelse vil være i et reelt nett. LTE er pr i dag bare 

forsøksvis brukt til kringkasting til mobile terminaler innenfor et begrenset geografisk område 

(for eksempel på en stadion). Vi har valgt å beskrive LTE for å vurdere om teknologien er 

egnet til bruk i et landsdekkende bakkenett.  

 

5.1.1 DVB-T2  

DVB-T2 er en videreutvikling av DVB-T og ble ratifisert som ny standard i 2008. Over 20 land i 

Europa, inkludert Sverige, Finland og Danmark, har tatt i bruk DVB-T2. DVB-T2 inneholder en 

rekke forbedringer som gjør at man kan motta signaler med lavere signal/støy-forhold enn på 

DVB-T. Disse forbedringene kan utnyttes på en eller flere av følgende måter: 

 

1. Feltstyrken holdes på samme nivå som for DVB-T, slik at dagens dekning beholdes. 

Fordelen med dette er at tilgjengelig kapasitet øker med anslagsvis 50 % 

sammenlignet med DVB-T. 

2. Øke SFN størrelsen. Dette gir bedre frekvensutnyttelse da man kan bruke de samme 

frekvensene på flere sendere over et større geografisk område. Fordelen med dette er 

at man da trenger færre frekvenser for å opprettholde overføringskapasitet og dekning.  
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3. Kapasiteten holdes på samme nivå som for DVB-T. Man kan da senke kravet til 

feltstyrke. Dette gir mer robust signal, samt at enkelte sluttbrukere vil få mulighet for 

innendørsdekning eller enklere antenneinstallasjoner. En tettere frekvensplan vil gi et 

økt støynivå, derfor må signalet være mer robust for å oppnå samme dekning.  

 

En DVB-T2 profil som både gir økt kapasitet, bedre spektrumsutnyttelse og et mer robust 

signal vil da være et aktuelt og naturlig kompromiss for et bakkenett uten 700 MHz.   

 

Beregning av kapasitet over DVB-T/DVB-T2 er avhengig av en rekke variabler som 

modulasjonsskjema (QAM), antall bærebølger, nivå på feilbeskyttelseskoding (CR) og Guard 

Interval (GI). Disse variablene settes ut fra hva som er mest optimalt i hvert land, avhengig av 

topografi, avstand mellom sendere, størrelsen på SFN områder m. m. Hvis man ønsker et 

homogent nett må de valgte parameterne gjelde for hele landet.  

 

 

Figur 8 Kapasitet pr. 8 MHz kanal som funksjon av guard interval. CR - Code Rate, PP - Pilot 

Plot. Har forutsatt 32K COFDM, 256 QAM og fast mottak 

Spektrumseffektivitet til DVB-T2 er fra 2 til 6 bit/s/Hz sammenlignet med 2 til 4 bit/s/Hz for 

DVB-T. Forventet estimert kapasitet for et DVB-T2-nett med fast mottak ligger i området 25-37 

Mbit/s pr MUX (se figur 8).  

MIMO  

MIMO (Multiple Input and Multiple Output) er pr i dag ikke en del av DVB-T2 standarden. 

MIMO innebærer at det benyttes flere senderantenner og mottakerantenner. En mulig variant 

er å benytte både vertikal og horisontal polarisasjon. Dette er en kostbar løsning. Det må 
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benyttes "separate" sendere for horisontal og vertikal polarisasjon. I tillegg må alle 

senderantennene byttes, da alle dagens antenner kun har horisontal polarisasjon. På 

mottakersiden må man også ha en dobbeltpolarisert antenne (kryssantenne), med to 

utganger. I tillegg må man ha en mottaker som har to antenneinnganger. Forsøk i England 

viser at en slik konfigurasjon kan gi en økning av kapasitet på mellom 70 % og 85 %. MIMO er 

i dag på et tidlig test-stadium for kringkasting, og er ikke på roadmap til de største 

produsentene av senderutstyr. Utstyret som trengs for å implementere dette gjør at det 

sannsynligvis ikke vil være kostnadseffektivt å implementere MIMO. 

5.1.2 DVB-T2 Lite 

DVB-T2 Lite ble lagt inn som et tillegg i DVB-T standarden i juni 2011. I hovedsak er DVB-T2 

Lite en forenklet versjon av DVB-T2. Bakgrunnen for DVB-T2 Lite er å optimalisere for mobilt 

mottak med bruk av håndholdte/mobile terminaler og hvor lavt strømtrekk og lave 

terminalkostnader er viktig. Teknologien er lite utbredt og utvalget av terminaler er svært 

begrenset. I Asia er det først nylig kommet noen modeller med innebygget DVB-T2 Lite 

mottaker og som muliggjør mottak av TV-innhold. Denne teknologien er uegnet til å kringkaste 

TV-signaler til store TV-skjermer, på grunn av kapasitetsbegrensninger.  

5.1.3 LTE Broadcast / evolved Multimedia Broadcast Multicast Service (eMBMS) 

LTE (Long Term Evolution) er en teknologi som markedsføres som fjerdegenerasjons 

mobilnett (4G). LTE inneholder funksjonalitet for å kringkaste innhold til mange samtidige 

brukere (eMBMS). Med å bruke "multicast" kan nettverksoperatøren optimalisere 

trafikkbelastningen på LTE basestasjoner i områder hvor flere terminaler samtidig mottar 

samme innhold. Alternativet til "multicast" er "unicast", hvor det opprettes en-til-en forbindelser 

mellom basestasjonen og hver enkelt terminal. "Unicast" er ikke egnet til å distribuere store 

datamengder til mange terminaler samtidig. "Multicast" har tidligere også vært tilgjengelig over 

3G, men har, så vidt vi er kjent med, ikke blitt benyttet i noen kommersielle nett. 

 

Da "multicast" over LTE er relativt nytt, er erfaringene rundt bruken av teknologien begrenset til 

tester, rapporter og diskusjoner. Det er gjort få, om noen, kommersielle erfaringer med LTE 

eMBMS som bærer for kringkasting av videoinnhold til større skjermer/TV-apparater i en 

nasjonal skala. Dette innebærer at det kun er teoretisk informasjon tilgjengelig for dette 

bruksområdet, noe som leder til stor usikkerhet bl.a. når det gjelder nødvendig antall 

basestasjoner som trengs for et nasjonalt kringkastingsnett basert på LTE. Denne 

usikkerheten forplanter seg da naturligvis seg også videre til kostnadsberegninger forbundet 

med et bakkenett basert på LTE eMBMS.  

 

Pr i dag kan ikke LTE eMBMS erstatte bakkebasert kringkasting. CEPT TG6 [4](kapittel 

A.2.7.2.2) nevner bl.a. følgende begrensninger: 

1. Maksimal gjennomsnittsavstand (ISD) mellom basestasjonene i et SFN kan pr i dag 

være 2-3 km. Denne begrensningen betyr at man må bygge basestasjoner like tett i 
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områder med liten befolkning som i befolkningstetteområder. Dette fordyrer nettet 

betraktelig 

2. Det er kun mulig å bruke inntil 60 % av tilgjengelig båndbredde til multicast 

 

I tillegg må det bli mulig å kunne ta imot NRKs innhold uten å måtte være registrert bruker hos 

en TV distributør/operatør, noe som teknologien ikke støtter per i dag. Disse begrensningene, 

og eventuelt andre, må løses på teknologisiden før LTE kan vurderes som et reelt alternativ på 

en bakkenettplattform. Hvorvidt en slik endring av standard og teknologi blir utviklet eller ei er 

det vanskelig å vite noe om. CEPT sin TG6 rapport omtaler dagens standard som "LTE 

eMBMS". De bruker terminologien "LTE Broadcast" som en fremtidig, men ikke spesifisert, 

standard som kanskje kan fylle dette formålet i fremtiden. Vi vil i denne rapporten skille på 

terminologien – på lik linje med TG6 rapporten. "LTE" vil bli brukt som en samlebetegnelse.  

 

På grunn av begrensningen i punkt 1 over kan LTE eMBMS kun implementeres i en LPLT 

konfigurasjon. Spektrumseffektiviteten til nettverk i en slik konfigurasjon er bl.a. avhengig av 

gjennomsnittsavstanden mellom senderne. Med korte avstander får man en mer effektiv 

spektrumsutnyttelse, men samtidig øker også antall sendere og dermed også kostnaden for 

nettet. CEPT TG6 rapporten opererer med en teoretisk spektrumsutnyttelse på 1-2 bit/s/Hz. 

Hva den reelle spektrumseffektiviteten og kapasiteten i et LTE eMBMS basert bakkenett i 

Norge vil ligge på er ukjent. For å gjøre slike beregninger må man gjøre en detaljert teknisk 

planlegging, noe som også er avhengig av ukjente faktorer som bl.a. plasseringen av noen 

tusen basestasjoner, nabolandskoordinering og planlegging av frekvens- og båndbruken. TG6 

rapporten mener at dagens LTE eMBMS vil være mindre spektrumseffektiv enn dagens DTT-

løsninger. 

 

Bakkenettplattformens primære bruksområde er å levere lineær-TV til store stasjonære TV-

skjermer ved hjelp av utendørsantenner. Med LTE eMBMS har man i tillegg mulighet til å nå ut 

til svært mange mobile terminaler. LTE eMBMS støttes imidlertid per i dag ikke i noen TV-

mottakere eller TV’er med integrerte mottakere (IDTV). LTE kan tilby både lineære og ikke-

lineære tjenester over samme bærer. Dersom nettet skal tilby både lineære og ikke-lineære 

tjenester, må nettet bygges vesentlig tettere enn et nett som kun tilbyr nedstrøms 

kringkastingsinnhold. Dette fordi et nett tilpasset ikke-lineære tjenester må ha et linkbudsjett 

tilpasset toveiskommunikasjon. Et slikt nett kan heller ikke operere i et SFN noe som medfører 

redusert spektrumseffektivitet. Dette kan motvirkes ved å bygge nettet tettere (dvs. mindre 

avstand mellom senderne), men dette resulterer da i flere sendere totalt for å oppnå en gitt 

dekning.  

 

Et sendernett basert på LTE eMBMS vil kreve langt flere sendestasjoner sammenlignet med et 

sendernett basert på DVB-T2. Hvor mange LTE-basestasjoner som trengs for å erstatte DVB-

T-senderne er usikkert. CEPT TG6 rapporten anslår at man har behov for minst 10 ganger 
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flere LTE-basestasjoner enn DVB-T-sendestasjoner. En studie utført av Media Broadcast 

GmbH [5] estimerer at man trenger 12.000 LTE-basestasjoner for en flatedekning på 73 % i 

Tyskland. Sammenligningsvis dekker i dag 144 DVB-T-sendestasjoner 73 % av Tyskland. I 

dette tilfellet trengs det 83 ganger flere LTE-basestasjoner. I Norge anslår Nexia [3], uten å ha 

foretatt en dekningsplanlegging, at det trengs anslagsvis 3 ganger flere LTE-basestasjoner 

enn DVB-T-sendestasjoner for en tilsvarende befolkningsdekning. Hyttedekning er ikke 

vurdert.  

 

Bruksområder for LTE eMBMS 

Ut fra informasjon som vi har mottatt fra markedsledende utstyrsprodusenter innenfor LTE blir 

ikke kringkasting av lineært TV-innhold til store skjermer trukket frem som et bruksområde for 

LTE eMBMS. Bruksområdene til LTE eMBMS virker primært til å være å optimalisere dagens 

mobiltrafikk gjennom bl.a.:  

 

 Multicast innhold, inkludert live innhold, som sendes til mobile terminaler under større 

arrangementer, f.eks. fotballkamper og andre sportsbegivenheter, konserter etc.  

 Optimalisering av trafikkbelastningen ved å legge software-oppdateringer til terminaler 

som skal nå mange brukere i multicaststrømmer.  

 Nedlasting av populært innhold på terminaler. Innhold som mange ser på lastes ned til 

terminaler på tidspunkter med lav trafikkbelastning (for eksempel nattestid). 

 Å tilby TV-innhold på håndholdte terminaler, for dette bruksområdet er kravet til 

videokvalitet (og dermed kapasitet) og dekning vesentlig lavere enn når det gjelder 

nasjonal kringkasting til store TV-skjermer. 

 

Økt sårbarhet 

Dagens bakkenett er et uavhengig kringkastingsnett, i tråd med konsesjonens føringer. Det er 

stilt en rekke krav til beredskap og redundans i konsesjonen. For eksempel har bakkenettet i 

dag mulighet for å mate program direkte fra regionale sentra i de enkelte regioner dersom 

programmatingssentralen skulle falle ut. Se også kapittel 3.3 for flere detaljer. 

 

Gitt at fremtidig bakkesendt lineær TV i Norge blir sendt over et mobilnett, er det viktig å ta 

hensyn til sårbarhet og en eventuell mangel på uavhengighet. Hvis lineære TV-tjenester blir 

sendt over det samme kommersielle mobilnettet som mobil tale- og datatjenester, risikerer 

publikum å miste tre viktige tjenester samtidig ved driftsavbrudd, sabotasje, store hendelser 

og/eller kriser. Dette vil også påvirke myndigheter og andres mulighet til å nå ut med 

informasjon til publikum under hendelser/kriser der dette er nødvendig. Et spørsmål om et 

uavhengig bakkenett er derfor også relatert til spørsmålet om nasjonal sikkerhet og beredskap.  

5.1.4 HEVC/H.265 

Det er sannsynlig at forbedringer innenfor MPEG-4 komprimering vil muliggjøre flere HD-

kanaler. Derimot vil et tilbud av mer fremtidsrettede tjenester som UHDTV være begrenset. 
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HEVC/H.265 er en ny video komprimeringsstandard tatt frem av ITU og ISO. Standarden ble 

formelt godkjent i april 2013. Teknologien basert på denne standarden har nå i 2014 så vidt 

begynt å bli kommersielt tilgjengelig, men da først for strømming av videoinnhold til mobile 

enheter. Det er forventet at HEVC vil bli kommersielt tilgjengelig for bruk i digitale bakkenett fra 

ca. 2017.  

 

HEVC er mer effektiv til å komprimere video enn sin forgjenger MPEG-4. Det bør være 

realistisk å forvente rundt 50 % lavere bitrate med HEVC på samme type innhold og kvalitet 

når man sammenligner med MPEG-4.  

 

HEVC komprimerer kun video, lyd komprimeres med andre komprimeringsteknologier. Da 

kapasitetsbehovet for lyd er veldig lite sammenlignet med video, omtales ikke alternative 

komprimeringsteknologier for lyd i denne rapporten. 

 

  

5.2 Konsekvensene av teknologiskifte  

Dette kapittelet ser på de ulike delsystemene i oppbygningen av det digitale bakkenettet, og 

vurderer hvilke konsekvenser teknologibyttene vil medføre for hvert av delsystemene.  

DVB-T2 er en videreutvikling av dagens DVB-T teknologi. Med DVB-T2 kan bakkenettet 

forbedre frekvensutnyttelsen og kapasiteten sammenlignet med dagens teknologi. DVB-T2 

er en robust og utbredt teknologi, som i dag er i bruk i flere land.  

 

LTE eMBMS er en teknologi som gjør det mulig å kringkaste innhold til mange samtidige 

brukere i LTE-nett. Bruksområdet for TV-tjenester er foreløpig begrenset til pilottester hvor 

det kringkastes TV til mobile terminaler i begrensede geografiske områder (f eks sport 

arenaer osv.), og inkluderer ikke nasjonal kringkasting til store TV-skjermer. Det er flere 

begrensninger ved teknologien som må adresseres og løses før den kan vurderes brukt 

for kringkasting av TV-signaler til store skjermer i nasjonal skala i Norge. I denne rapporten 

bruker vi terminologien "LTE Broadcast" for en fremtidig, men ikke spesifisert, standard 

som kanskje kan brukes til nasjonal kringkasting i fremtiden. 

 

Gitt at et fremtidig bakkesendt lineær TV i Norge blir sendt over et mobilnett, er det viktig å 

vurdere sårbarhet og en eventuell mangel på uavhengighet. Et spørsmål om et uavhengig 

bakkenett er relatert til spørsmålet om nasjonal sikkerhet og beredskap. 

 

HEVC er en videreutvikling av dagens MPEG-4 komprimeringsteknologi på bakkenettet, 

og er forventet å gi rundt 50 % lavere bitrate på samme type innhold og kvalitet når man 

sammenligner med MPEG-4. 
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5.2.1 Konsekvenser for kontribusjon, matenettet og regionale matenett  

 

 

Figur 9 Konsekvenser for kontribusjon, matenettet og regionale matenett 

Valg av nettverks- og radioteknologi samt komprimeringsteknologi vil i utgangspunktet være 

uavhengig av brukt teknologi i kontribusjons- og matenett. Hvis det blir gjort endringer i type 

tjenester (for eksempel HD i stedet for SD) vil dette medføre endring i kontribusjonsnettet. 

Dersom den totale kapasiteten til bakkenettet økes vil dette kunne medføre behov for 

endringer i matenettene i form av utbygging av matenettet for å imøtekomme dette. 
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5.2.2 Konsekvenser for sendesentralen  

 

Figur 10 Konsekvenser for sendesentralen 

Sendesentralen ("Main Head End og Spare Head End") sørger for komprimering av TV-

signalene. En endring av komprimeringsteknologi vil utløse endringsbehov på sendesentralen i 

form av at MPEG-4 kodere må byttes ut med HEVC-kodere. En slik endring utløser også 

behov for utskifting av mottakerne og IDTV’ene hos sluttbrukeren, da dagens utstyr ikke støtter 

HEVC. 

 

En endring av nettverks- og radioteknologi vil i utgangspunktet ikke påvirke sendesentralen, 

men kan muligens påvirke grensesnittene til sendesentralen (f.eks. om det byttes til IP-basert 

teknologi).  

5.2.3 Konsekvenser for basisnettet 

En replanlegging og frigjøring av 700MHz båndet kan medføre endringer i dekningen. Dette 

betyr at områder som i dag har dekning kan oppleve å stå uten dekning, og motsatt. Selv om 

den prosentvise befolkningsdekning opprettholdes, betyr det ikke nødvendigvis at alle i dagens 

kundemasse fortsatt vil ha dekning. Risiko for kundetap er derfor vesentlig. Dette basert på at 

det antall kunder som er tapt i områder som mister dekning vil være vanskelig å hente inn 

igjen i områder som vil oppnå dekning, da husstandene i disse nye områdene i dag allerede er 

knyttet opp mot en annen TV-plattform. Innføring av ny teknologi i bakkenettet vil kunne 

redusere disse konsekvensene.  

 

For å oppgradere samtlige DVB-T senderne til DVB-T2 må det gjøres endringer på samtlige 

sendestasjoner i bakkenettet. Bakkenettet består av 430 sendestasjoner. Hver av disse har 5 

sendere, i tillegg til at noen har reservesendere. Det totale antallet sendere som må 

oppgraderes blir 2297. 
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Det er usikkert hvordan en fremtidig LTE Broadcast standard vil bli. Det er også usikkert 

hvordan et fremtidig bakkenett basert på LTE Broadcast kan implementeres. Det er derfor 

vanskelig å si noe konkret om hvordan et eventuelt fremtidig LTE-nettverk for kringkasting kan 

komme til å se ut.  

 

5.2.4 Konsekvenser for områder i satellittskygge  

Den delen av satellittskyggenettet som blir signalmatet fra basisnettet må benytte samme 

teknologi som basisnettet. Dagens DVB-T omformere i satellittskyggenettet vil kunne benyttes 

i et DVB-T2 nett, mens et mindre antall sendere og regeneratorer må byttes. Alle brukere av 

satellittskyggenettet som er knyttet til en DVB-T2 sender vil måtte bytte mottaker. 

 

En reduksjon av dekning fra basisnettet i områder som ligger i satellittskygge vil kunne kreve 

utvidelse av satellittskyggenettet for å sikre TV til alle.  

 

5.2.5 Konsekvenser for mottakersiden/sluttbrukeren 

Både innfasing av DVB-T2 og HEVC krever bytte av mottaker. Spesifikasjonen for 

mottaksutstyr omfatter i dag ikke krav til DVB-T2, LTE Broadcast eller HEVC støtte, og 

verifikasjon av denne funksjonaliteten er heller ikke inkludert i testene som gjøres i 

godkjenningsordningen for mottakere. 

 

Verken LTE Broadcast eller HEVC er kommersielt tilgjengelig for bruk i mottakere. Det har 

heller ikke vært kommersielt rom for en prisøkning som en mottaker med støtte for DVB-T2 

ville ha medført. Noen IDTV’er som selges i dag støtter DVB-T2, uten at disse har blitt testet 

og godkjent gjennom NTVs godkjenningsordning. Disse IDTV’ene støtter ikke HEVC for bruk i 

bakkenettet. Ved et teknologiskifte står bakkenettet derfor overfor en fullstendig utskiftning av 

mottakerpopulasjonen. 

 

Ved teknologiskifte til LTE må både mottakerantenne og mottaker byttes ut. Per i dag er det 

ikke kommersielt tilgjengelig TV-mottakere med innebygget mottak basert på LTE teknologi.  

 

Dersom et teknologiskifte skjer i flere omganger, for eksempel først til DVB-T2 og senere 

innføre HEVC komprimering, vil mottakerutstyret måtte byttes flere ganger. 
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5.3  Fremtidig kapasitetsbehov og nye type tjenester  

Sammenlignet med da det digitale bakkenettet ble tatt i bruk har vi sett en stor utvikling 

innenfor både type TV-tjenester, teknologi og innholdsmengde. Tilsvarende har vi også sett en 

økning i kapasitetsbehov siden 2006. Forbrukerne kjøper stadig mer avanserte TV-løsninger 

og forventer å kunne se høyoppløselig innhold som støttes av utstyret deres. Denne 

utviklingen både hos innholdsleverandørene, produsentene av brukerutstyr og konsumentenes 

forventninger må også gjenspeiles i teknologiene som brukes av tilbyderne av lineær-TV. 

Dette kapittelet vil belyse disse temaene.  

 

Bakkenettets markedsposisjon har vært stabil siden oppstarten på tross av at den tilbyr færre 

TV-kanaler enn de øvrige distribusjonsplattformene. "Riktig" innhold og tjenester, samt 

presentasjon av innholdet er viktige parametere i konkurransen i markedet. Tjenestebegrepet 

er i ferd med å utvides til ikke bare å gjelde TV-kanaler, men også omfatte nye tjenester og 

måter å konsumere innhold på over Internett, også kalt OTT (Over The Top) tjenester. 

 

Strømming av video, mobilt mottak av videoinnhold, interaktivitet mot tjenesteleverandører og 

sosiale medier vokser sterkt. TV-hverdagen i hjemmene er i endring. Allerede i dag er 

Ved å bytte til DVB-T2 må det gjøres endring på samtlige 430 sendestasjoner. I tillegg må 

skyggenettsendere oppgraderes. Med DVB-T2 vil man sannsynligvis kunne oppnå samme 

befolkningsdekning som i dag, men dekningen vil kunne bli endret (nye områder kan få 

dekning, mens andre områder som i dag har dekning kan miste dekningen). Dette vil øke 

risikoen for kundefrafall. 

 

En reduksjon av dekning fra basisnettet i områder som ligger i satellittskygge vil kunne 

kreve ytterligere utvidelse av satellittskyggenettet for å sikre TV til alle.  

 

Et bytte til HEVC vil medføre behov for endringer på sendesentral. Både innfasing av DVB-

T2 og HEVC krever bytte av dagens mottakere. Dagens IDTV’er vil også måtte byttes ut, 

eller kobles mot en mottaker som støtter de nye teknologiene. Ved å innføre begge 

teknologiendringene samtidig unngår man flere runder med bytte av mottakere og IDTV’er.   

 

Det er usikkert hvordan en fremtidig LTE Broadcast standard vil bli. Det er også usikkert 

hvordan et fremtidig bakkenett basert på LTE Broadcast kan implementeres. Det er derfor 

vanskelig å si noe konkret om hvordan et eventuelt fremtidig LTE-nettverk for kringkasting 

kan komme til å se ut. For brukerne betyr et bytte til LTE at både mottaker og antenne må 

skiftes ut.  
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seermønsteret fragmentert hvor deler av familien ser på en stor skjerm, andre bruker mobile 

skjermer (PC, nettbrett, mobiltelefon) og er knyttet opp mot alternativt innhold fra nettet.  

 

Flere internasjonale innholdsleverandører tilbyr sitt innhold direkte til forbrukerne over nettet 

som OTT-tjenester. Innholdsleverandørene vil distribuere sitt innhold på ulike plattformer. Noe 

innhold distribueres over nettet før det kringkastes eller i stedet for å bli kringkastet. Dette er 

en voksende trend som vil utfordre de tradisjonelle distribusjonskanalene.  

 

På tjenestesiden utvikles det metoder for bedre å koble OTT-innhold mot det kringkastede 

innholdet. HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) inneholder både mulighetene for 

frittstående On-Demand tjenester og tjenester hvor kringkastet innhold utvides med 

nettjenester for supplerende innhold (Stream Events). 

 

Neste steg er å få synkronitet mellom kringkastet innhold og det koblede nettinnholdet slik at 

tjenestene kan utfylle hverandre på ulike skjermer (Companion Screen). Man vil da kunne 

legge inn tilleggsinnhold som nettjenester, f.eks. tjenester for syns- og hørselshemmede. 

 

HDTV er i ferd med å bli det nye standard-TV formatet. Alle de viktige hovedkanalene, samt 

film-, sports- og dokumentarkanalene er allerede i HD format på satellitt og i kabel-TV. En 

overgang til HD på de tilsvarende kanalene i bakkenettet vil utfordre kapasiteten, men kan 

være mulig med forbedret MPEG-4 komprimeringsalgoritmer. Publikum har nå tilgang til 

høyoppløselig HD OTT innhold. Kringkastet SD innhold kan da, i publikums øyne, bli betraktet 

som "gammeldags" dersom de viktige kanalene ikke er i HD. 

 

3DTV har ikke blitt noen suksess som TV-format. 4K/UHDTV (Ultra High Definition TV) derimot 

har bedre framtidsutsikter. UHDTV gir mulighet til en opplevelse av innhold som blir mer 

naturtro18, med økt oppløsning (fra 2 til 8 Mpiksler), høyere frame-rate, større kontraster og 

større fargedybde. Formatet gir en såpass utvidet opplevelse at det vil være aktuelt i flere 

sammenhenger som f.eks. sport, drama, underholdning og annet. Ved at 

gjennomsnittsstørrelsen på TV-skjermene øker og at en rekke nettsteder allerede tilbyr 4K 

(Netflix, Youtube) skapes det forventninger hos forbrukere om støtte for dette. UHDTV vil ikke 

bli noe "standard" kringkastingsformat på mange år, men innhold vil sannsynligvis kunne bli 

kringkastet av og til når det er hensiktsmessig ("Event" basert). Utvidet bruk av HD-formatet og 

UHDTV vil være kapasitetskrevende. Et teknologiskifte i bakkenettet vil gi mulighet for flere 

kanaler med disse formatene.  

 

▬ 
18

 Se videoer fra EBU/David Wood om UHDTV; https://www.youtube.com/playlist?list=PLrQ8MaI9ajXt9DjgT79A-

Gwq8IWbk6nFE  
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Koblingen mellom kringkastede tjenester og nettjenester samt overgang til HDTV/UHDTV er 

nødvendig for at bakkenettet fortsatt skal være attraktivt i framtiden. Det vil, teknisk sett, gjøre 

bakkenettplattformen langt mer robust i konkurransen med TV levert over fiber, kabel og 

satellitt. 

 

Tabellen under viser et estimat over antall TV-kanaler som bakkenettet kan overførere pr MUX 

for henholdsvis SDTV, HDTV og UHDTV og som gir akseptabel balanse mellom kvalitet og 

kvantitet. Det er ikke kjent hvor stor kapasitet et bakkenett basert på LTE vil kunne gi i Norge. 

Vi har derfor ikke gjort noen utregninger basert på LTE. 

 

 
 

DVB-T/MPEG-4 
(22 Mbit/s) 

DVB-T2/MPEG-4 
(30 Mbit/s) 

DVB-T2/HEVC* 
(30 Mbit/s) 

LTE 

SDTV  6-8 10-12 16-20 Ukjent 

HDTV (720p**) 3-4 5-6 8-10 Ukjent 

UHDTV  - - 1-2 Ukjent 

Mottaker/IDTV Dagens Ny Ny Ny 

Tabell 5 Et estimat over antall TV-kanaler pr MUX for de forskjellige formatene 

NB! Angitt antall TV-kanaler forutsetter bruk av statistisk multipleksing. 

* Verdiene for denne kolonnen har tatt hensyn til antatte effektforbedringer i HEVC kodingen i år 2021 

** HDTV sendes per i dag med oppløsning 720p. Med overgang til 1080p vil antall kanaler bli færre 
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 Migrering og scenarioer uten 700 MHz båndet 6

Prosjektet har benyttet 5 scenarioer som vurderingsgrunnlag for å identifisere konsekvenser 

ved å migrere til et bakkenett uten 700 MHz-båndet etter 2021. Disse scenarioene 

representerer ikke en uttømmende liste over mulige scenarioer for bakkenettet etter 2021, 

men er et utvalg av scenarioer som prosjektgruppen har definert som interessante å vurdere ut 

fra dagens ståsted.  

Scenario nr Beskrivelse av scenario Inkludert 700 

MHz-båndet? 

1 Videreføring av bakkenettet med samme teknologi som i dag Ja 

2 Videreføre dagens teknologi Nei 

3 Innfører DVB-T2 og HEVC Nei 

4 Innfører DVB-T2 og HEVC & bruker frekvenser i VHF-båndet Nei 

5 Et kringkastingsnett basert på LTE Broadcast og HEVC Nei 

Tabell 6 Oversikt over 5 scenarioer vurdert for bakkenettet 

Dette kapittelet beskriver scenarioene 2 - 5 samt en overordnet mulig strategi for endring av 

teknologi i det digitale bakkenettet. Det er mange hensyn å ta i denne sammenheng. Dette 

gjelder både tidsmessig for når teknologivalgene gjøres, konsekvensene av utskifting til de 

ulike teknologiene (inkl. utskifting av mottakere) og muligheten for dobbeldistribusjon i en 

overgangsfase. For scenarioene 1 – 4 har vi forutsatt å bruke samme senderpunkter og 

sendereffekt som i dag, i tillegg til å beholde dagens dekning. For scenario 5 har vi forutsatt 

samme dekning som i dag. 

Implementeringstiden til hvert av de 4 scenarioene som innebærer innføring av ny teknologi er 

beskrevet i kapittel 6.6. Scenarioene som er beskrevet i dette kapittelet er basert på hvordan 

bakkenettet vil se ut etter at implementeringen er ferdigstilt. Underveis i implementeringsløpet 

vil det kunne være forskjellige mellomfaser med kortere eller lengre varighet før man kommer 

til sluttresultatet. En mellomfase kan for eksempel være at man i en periode må sende noen 

MUX med DVB-T mens andre MUX sendes med DVB-T2.  

Dette kapittelet ser også på tidsestimat for frigjøring av 700 MHz-båndet. Tidspunktet for en 

politisk beslutning for konsesjonen er avgjørende for når en eventuell frigjøring av 700 MHz-

båndet kan finne sted.  
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6.1 Scenario 1: Beholde 700 MHz-båndet og videreføre dagens bakkenett  

I dette scenarioet ser vi for oss at dagens bakkenett videreføres som i dag og med fortsatt 

bruk av 700 MHz-båndet. Forutsetningene for dette scenarioet er at det ikke gjøres noen 

endringer verken av teknologi eller tilgjengelige frekvensressurser. 

 

Teknologi: DVB-T og MPEG-4 

Total kapasitet (anslag): 110 Mbit/s, som i dag. 

Konsekvens for sluttbruker: Ingen 

Tabell 7 Nøkkelinformasjon for Scenario 1 

6.2 Scenario 2: DVB-T og MPEG-4 komprimering  

Dette scenarioet tar utgangspunkt i at 700 MHz-båndet fjernes fra bakkenettet og at dagens 

teknologi beholdes. Sluttbrukeren kan benytte samme mottakere som i dag. 

 

Dersom det ikke bygges ut flere nye sendestasjoner, vil dekningen bli redusert som følge av 

økt interferens, både i eget nett og fra andre land. I tillegg vil dekningen kunne endres, dvs. 

noen områder uten dekning i dag kan få dekning og motsatt. Dette vil sannsynligvis resultere i 

kundefrafall reduksjon av kundemassen på plattformen. Ved å endre guard interval på 

anslagsvis 2 MUXer, kan man slå sammen flere SFN, og dermed effektivisere frekvensbruken. 

Ulempen med dette er at man mister 10-15 % av kapasiteten i de aktuelle MUXene (ca. 3 

Mbit/s pr MUX, totalt 6 Mbit/s), samt en økning i fjern- og egeninterferens. Trolig kan man 

maksimalt opprettholde 4 MUXer i dette scenarioet. Den totale kapasiteten i bakkenettet 

reduseres da med ca. 25 % (dvs. ca. 28 Mbit/s). 

 

I og med at scenarioet forutsetter at 700 MHz-båndet må ryddes, må hele frekvensbruken i 

bakkenettet re-planlegges. Dette er en tidkrevende prosess. I og med at frekvensbruken 

fortettes vil interferens fra naboland øke. For å opprettholde den samme dekningsgraden er 

det nødvendig å etablere flere mindre DTT-sendere, opp til 10-15 % flere sendere.  

 

Tettere frekvensbruk i basisnettet gir høyere egeninterferens, som i praksis betyr at senderens 

dekningsområde reduseres. Når dekningen i basisnettet reduseres vil det få konsekvenser for 

personer i satellittskygge som i dag tar imot signaler fra basisnettet. Anslagsvis vil 

satellittskyggenettet øke 10-20 % i omfang. Dette innebærer at det må etableres flere titalls 

nye skyggesendere for å sikre et faktisk mottak i satellittskygge. Disse husstandene vil miste 4 

MUX, og kun sitte igjen med NRK sitt innhold  

 

Store deler av dagens sendernett må endres, og det må gjennomføres frekvensomlegginger i 

både basis- og skyggenettet. Alle omformere må bygges om til sendere, slik at de mates via 

radiolinje. På enkelte stasjoner må trolig antennene byttes.  
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Teknologi DVB-T og MPEG-4 

Total kapasitet (anslag) 82 Mbit/s. Reduksjon på 25 % fra dagens totale kapasitet 

Konsekvens for sendenettet 
inklusiv tid 

Nettet må re-planlegges og endringer i frekvensbruk må 
implementeres på senderne. 10-15 % nye sendere må etableres for 
å opprettholde dekning. Implementeringstid ca. 3 år 

Konsekvens for sluttbruker  Reduksjon og/eller endring av eksisterende dekning. Noen 
brukere i disse områdene vil kunne gjenopprette 
dekningen ved å endre retning på antenna.   

 Satellittskyggenettet øker i omfang. Noen risikerer å miste 
4 MUX og sitte igjen med 1 MUX. 

 Reduksjon av kapasitet medfører reduksjon av 
tjenestetilbudet 

 
Hver av disse faktorene vil kunne føre til kundefrafall på 
bakkenettplattformen. 

Tabell 8 Nøkkelinformasjon for Scenario 2 

6.3 Scenario 3: DVB-T2 i UHF-båndet og HEVC komprimering 

Dette scenarioet tar utgangspunkt i at frekvensbruken i bakkenettet replanlegges uten bruk av 

700 MHz-båndet, samt at det oppgraderes til DVB-T2 og HEVC. Ny teknologi medfører at 

sluttbrukerne må bytte ut mottakerne. 

  

Med DVB-T2 kan guard intervallet økes og dermed kan man etablere større SFN uten å tape 

kapasitet eller få økt egeninterferens sammenlignet med dagens DVB-T. SFN-områder kan 

slås sammen for å utnytte spektrum bedre. Med et rent DVB-T2 nett er det sannsynlig at man 

klarer å opprettholde 5 MUXer. For å få dette til må sannsynligvis 3 av SFN-ene utvides til 

tilnærmet nasjonale SFN-områder.  Det antas at nasjonale SFN ikke er mulig for MUX 1 og 3 

på grunn av dagens regioninndeling med NRK sine distriktssendinger og lokal-TV kanalene. 

En viktig forutsetning for å opprettholde 5 MUXer er at den internasjonale planleggingen og 

koordineringen gjør dette mulig. 

 

Dobbeldistribusjon er en mulighet under en overgangsperiode, hvor det samme TV-innholdet 

sendes på to forskjellige teknologier samtidig. På grunn av effektbegrensning i antennene som 

benyttes per i dag på sendestasjonene vil det ikke være mulig å benytte mer enn totalt 5 

MUX’er. Dobbeltdistribusjon krever derfor at tjenestetilbudet må reduseres. Frekvensmessig er 

det mulig å ta i bruk MUX 6 til dette formålet, men det krever ytterligere investeringer på 

utstyrssiden. Med frekvensendringer vil det i tillegg bli et omfattende arbeid med endringer på 

kombinere, filtre etc. En del av DVB-T utstyret vil kunne gjenbrukes. Senderne må byttes ut, 

men antenner, kabler, filtre etc. kan benyttes videre.  

 

Figur 8 viser at vi kan forvente en kapasitet på mellom 25 og 37 Mbit/s pr MUX med DVB-T2. 

Vi tar utgangspunkt i en aktuell profil som vil gi ca. 30 Mbit/s pr MUX. Med 5 MUXer vil vi få en 
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total kapasitet på ca. 150 Mbit/s. Ny komprimeringsteknologi (HEVC) gjør det i tillegg mulig å 

utnytte kapasiteten i MUXene bedre i form av at man får plass til flere TV-kanaler og/eller 

høyere oppløsning og dermed bedre opplevd videokvalitet. 

 

Nødvendige tiltak som må gjennomføres for dette scenarioet: 

1. Hele dagens DVB-T sendernett må oppgraderes. Dette innebærer blant annet  

a) at alle senderne må byttes ut med DVB-T2 sendere, samt at omformermating må 

bygges om til radiolinje. 

b) frekvensomlegginger i alle SFN i basisnett, samt noen endringer i skyggenettet. 

c) at enkelte antenner på hovedsendestasjoner må byttes som følge av nye 

frekvensplaner med naboland.   

2. Alle mottakere hos alle sluttbrukere må byttes ut. I tillegg må IDTV’er byttes ut, eller kobles 

til mottakere. 

3. Det må nye HEVC kodere til i sendesentralen, for å muliggjøre koding til HEVC.  

 

Teknologi DVB-T2 (Kun UHF) og HEVC 

Total kapasitet (anslag) 150 Mbit/s. Økning i kapasitet på 36 % fra dagens bakkenett. Ny 
og mer effektiv komprimering gir ytterligere 
kapasitetsforbedringer 

Konsekvens for sendenettet 
inklusiv tid 

Nettet må re-planlegges og fysisk oppgraderes. 
Implementeringstiden er anslagsvis 3 år 

Konsekvens for sluttbruker  Mottakerne kunden eier i dag vil ikke fungere i det nye 
bakkenettet 

 Reduksjon av og/eller endring av eksisterende dekning 
Noen brukere i disse områdene vil kunne gjenopprette 
dekningen ved å endre retning på antenna.    

 
Hver av disse faktorene vil kunne føre til kundefrafall på 
bakkenettplattformen. 
 
Et oppgradert bakkenett basert på dette scenarioet vil kunne 
virke mer attraktivt for brukere, hvis økt kapasitet fører til et 
rikere tjenestetilbud. 

Tabell 9 Nøkkelinformasjon for Scenario 3 

6.4 Scenario 4: DVB-T2 i UHF og VHF-båndet og HEVC komprimering 

Dette scenarioet er tilsvarende scenarioet beskrevet i 6.3, men bakkenettet benytter i tillegg 

frekvenser i VHF-båndet: 700 MHz-båndet frigjøres, bakkenettet oppgraderes til DVB-T2 og 

HEVC og sender både på frekvensene 470-694 MHz (UHF-blokka) og 174-230 MHz (VHF-

blokka). Ved å bruke VHF-frekvensene legges det opp til bruk av et annet frekvensspektrum 

enn det som benyttes til TV-kringkasting i dag. I Norge er det kun planlagt 1 MUX i VHF-

båndet i henhold til GE06-avtalen.  
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DVB-T2 i VHF kan tenkes å ha en kapasitet på ca. 25 Mbit/s, men dette kan ikke slås fast uten 

en detaljplanlegging av nettet. Med 5 MUXer a 30 Mbit/s i UHF-båndet samt 25 Mbit/s i VHF-

båndet vil kapasiteten i dette scenarioet være ca. 175 Mbit/s.  

 

Sendinger i både VHF- og UHF-båndet, i tillegg til et teknologiskifte, medfører konsekvenser i 

alle deler av "verdikjeden". I tillegg til tiltak beskrevet under kapittel 6.3, kommer:  

1. Det må investeres i nye senderantenner i det digitale bakkenettet. Det blir dermed dobbel 

sender- og antenneinfrastruktur i bakkenettet. Det må beregnes 3 år på montering av VHF-

antenner. Dette kan gå parallelt med den øvrige frigjøringen av 700-båndet og/eller 

teknologiskiftet.  

2. For å ta i bruk VHF-båndet må man i tillegg til antennearbeidet måtte anskaffe ny 

senderinfrastruktur, dvs. helt nye sendere, combinere, forsterkere, kablinger etc.  

3. Alle sluttbrukere må ha antenner som tar imot både UHF- og VHF-båndene. Det er trolig 

ingen som har dette i dag. 

 

Teknologi DVB-T2 (UHF & VHF) og HEVC 

Total kapasitet (anslag) 175 Mbit/s. Økning i kapasitet på 59 % fra dagens bakkenett. Ny 
og mer effektiv komprimering gir ytterligere 
kapasitetsforbedringer. 

Konsekvens inklusiv tid Nettet må re-planlegges og fysisk oppgraderes. Det anslås totalt 
3-6 års implementeringstid. Bruk av VHF-båndet innebærer 
opptil 3 års ekstra implementeringstid, sammenlignet med 
scenario 3.  

Konsekvens for sluttbruker  Grunnet merarbeid med antenner vil man forvente 
vesentlig nedetid på tjenestene i dette scenarioet 

 Mottakerne kunden eier i dag må skiftes ut 

 Sluttbrukeren må enten kjøpe en ny tilleggsantenne og 
dermed ha 2 antenner på huset, eller bytte ut dagens 
antenne med en kombinert VHF- og UHF- antenne 

 Reduksjon av og/eller endring av eksisterende dekning 
Noen brukere i disse områdene vil kunne gjenopprette 
dekningen ved å endre retning på antenna. 

 
Hver av disse faktorene vil kunne føre til kundefrafall på 
bakkenettplattformen.  
 
Et oppgradert bakkenett basert på dette scenarioet vil kunne 
virke mer attraktivt for brukere, hvis økt kapasitet gjør seg 
gjeldende i et rikere tjenestetilbud. 

Tabell 10 Nøkkelinformasjon for Scenario 4 

6.5 Scenario 5: LTE Broadcast og HEVC komprimering 

Dette scenarioet bygger på at DVB-T fases ut og det etableres et digitalt bakkenett basert på 

LTE Broadcast teknologi i frekvensspekteret 470-694 MHz. Som vi nevnte i kapittel 5, bruker vi 
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terminologien "LTE Broadcast" om en fremtidig, men ikke spesifisert, standard som kanskje 

ikke har begrensningene som dagens LTE teknologi har. Vi forutsetter en LPLT konfigurasjon. 

Da innføring av LTE Broadcast innebærer å fase ut DVB-T teknologien som er basert på både 

HPHT og LPLT konfigurasjon og erstatte dette med mobil LTE Broadcast teknologi kun basert 

på LPLT konfigurasjon, snakker vi om å bygge ut et nytt sendernett og ikke en migrasjon fra 

en teknologi til en annen. Forutsatt at dekningen skal være den samme (dvs. 98 % 

husstandsdekning og 87 % dekning av fritidsboligene) vil man trenge langt flere 

sendestasjoner med LTE Broadcast enn med DVB-T2 teknologien. I tillegg vil det kreve at 

dagens mottaksutstyr må byttes ut. Pr i dag finnes det ikke mottakere eller IDTV’er med LTE 

Broadcast radiogrensesnitt.   

 

Teknologi LTE Broadcast og HEVC 

Total kapasitet (anslag) Dette er usikkert, og avhengig av oppbyggingen av mobilnettet 

som vil tilby LTE Broadcast, samt de teknologiske egenskapene til 

en fremtidig LTE Broadcast standard 

Konsekvens inklusiv tid Nytt mobilnett må bygges opp / eventuelt må eksisterende 

mobilnett utvides. Tiden dette vil ta er avhengig av mange faktorer 

bl.a. hvor mange basestasjoner som vil være nødvendig for å 

oppnå samme dekning. 

Konsekvens for sluttbruker  Nedetid ved migrering til ny teknologi 

 Mottakerne brukeren eier i dag må skiftes ut 

 Interferens og/eller brukeren vil måtte endre retning av 
antenne 

 Antenne som brukerne eier i dag må skiftes ut. 

 Reduksjon av og/eller endring av eksisterende dekning  

 Hvis bakkenettet har avhengigheter til eksisterende 
mobilnett risikerer man færre tilgjengelige 
informasjonskanaler under katastrofer etc, sammenlignet 
med dagens situasjon 

 
Hver av disse faktorene vil kunne føre til kundefrafall på 

bakkenettplattformen. 

Tabell 11 Nøkkelinformasjon for Scenario 5 

Flere aktører (Telenor og TeliaSonera) har allerede bygd ut LTE-nettverk i Norge. I tillegg har 

ICE frekvenser til å bygge et LTE-nett i 800 MHz-båndet. For å bruke LTE til kringkasting kan 

man enten bygge et separat nett eller dele nett med en eksisterende mobiloperatør. 

Eksisterende LTE-nett må bygges ut med mer kapasitet for å håndtere økt datamengde og ny 

funksjonalitet må innføres for å kunne muliggjøre TV-kringkasting. Videre må det nye HEVC-

kodere til i sendesentralen, for å muliggjøre koding til HEVC.  
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Gitt at fremtidig bakkesendt lineær TV i Norge blir sendt over et mobilnett, er det viktig å ta 

hensyn til sårbarhet og en eventuell mangel på uavhengighet. Hvis lineære TV-tjenester blir 

sendt over det samme kommersielle mobilnettet som mobil tale- og datatjenester, risikerer 

publikum å miste tre viktige tjenester samtidig ved driftsavbrudd, sabotasje, store hendelser 

og/eller kriser. Et spørsmål om et uavhengig bakkenett er derfor også relatert til spørsmålet om 

nasjonal sikkerhet og beredskap.  

6.6 Faktorer som påvirker migreringsperiode  

Vi ser for oss fire viktige milepæler i overgangen fra dagens situasjon til scenarioene er 

implementert i 2021:  

1) Beslutning om kunngjøring eller avvikling. I følge NTVs konsesjon må myndighetene 

gjøre dette senest 2. juni 2019 (se NTVs konsesjon kapittel 2.2).  

2) Internasjonal frekvenskoordinering og replanlegging av nettet  

3) Anskaffelsesprosess, implementering og frigjøring av 700 MHz-båndet  

4) Utvikling og utskifting av mottakere i markedet  

 

Disse 4 milepælene diskuteres i dette underkapittelet hvor det tas utgangspunkt i figur 11 

under. Denne figuren viser et tidsanslag for implementering av ny teknologi på bakkenettet på 

4,5 år (jf. scenario 2 og scenario 3).  Med bakgrunn i dette har vi regnet ut seneste 

beslutningstidspunkt fra myndighetenes side for at bakkenettet kan frigjøre 700 MHz-båndet i 

2021, se figur 11. Hvis 700 MHz båndet skal kunne frigjøres innen 2. juni 2021 må 

myndighetene ta en beslutning senest innen utgangen av 2016. 

Det vil ta litt over 5 år dersom man også inkluderer internasjonal frekvenskoordinering under 

forutsetning av at dette gjøres i parallell med oppstarten av et implementeringsløp. Tidsplanen 

viser også at det er først ved beslutningstidspunktet at konsesjonsinnehaver kan gjøre et 

teknologivalg. Dette innebærer også at det kun er ferdigutviklede og egnede teknologier på det 

tidspunktet som kan vurderes å bli valgt. 
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Figur 11 Tidsanslag for scenario 2 og 3 og delvis for scenario 4.  

 

6.6.1 Internasjonal frekvenskoordinering og replanlegging av nettet  

 

 

 

Replanlegging av frekvensressurser i nettet er en tidkrevende prosess. En replanlegging vil 

medføre at Norge må koordinere mot sine naboland, som igjen må koordinere mot sine 

naboland. Det blir med andre ord en dominoeffekt av slike endringer. Norge må primært ta 

hensyn til frekvensbruken i Danmark, Sverige, Finland, samt i Russland og Storbritannia for å 

sikre at sendere i grenseområdene ikke sender på samme frekvenser og dermed lager støy for 

hverandre.  

 

Planleggingstiden er grovt sett den samme enten man re-planlegger med dagens DVB-T 

teknologi, eller for et DVB-T2-nett eller et hybridnett bestående av både DVB-T og DVB-T2. 

Dette innebærer at et evt. teknologiskifte bør vurderes samtidig med at man gjennomfører en 

re-planlegging. Konsekvensen av ikke å gjøre det samtidig er at re-planlegging og påfølgende 

frekvensomlegging må gjøres to ganger. 

6.6.2 Anskaffelsesprosess, implementering og frigjøring av 700 MHz-båndet  
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Uavhengig av scenarioer vil en anskaffelsesprosess mot potensielle underleverandører ta 

anslagsvis 1,5 år. Fra midten av 2018 vil man sannsynligvis kunne starte 

implementeringen/utbyggingen av bakkenettet, gitt at frekvenskoordineringen er gjennomført.  

 

Frigjøring av 700 MHz båndet, med eller uten teknologiskifte, vil anslagsvis ta oppimot tre år 

fra arbeidet starter til frekvensene er frigjort. Dette er nokså uavhengig av valgt teknologi.  

 

For scenario 4 vil man sannsynligvis kunne bygge ut et DVB-T2 nett basert på UHF på 3 år og 

deretter frigjøre 700 MHz-båndet. VHF-båndet kan bygges ut de etterfølgende år, gitt at det vil 

være kapasitetsmessig behov for dette. 

 

Under utbyggingen av dagens bakkenett var det ingen seere som enda brukte nettet, og man 

trengte derfor kun å optimalisere utbyggingen på fremdrift. Det er langt mer arbeidskrevende å 

gjennomføre en ombygging av et sendernett som har mange seere daglig og høye krav til 

oppetid. En ombygging av dagens nett må ta hensyn til dagens TV-seere. Uten smidig 

overgang risikerer bakkenettplattformen å miste TV-seere til andre plattformer.  

 

6.6.3 Utvikling og innfasing av nye mottakere  

Innfasing av mottakere som støtter DVB-T2/LTE Broadcast og HEVC medfører at nye 

"chipset" og "tunere" må tas i bruk. Erfaringsmessig tar det 1,5 til 2 år å utarbeide 

spesifikasjon, tilpasse programvare og gjennomføre testing, før en ny mottaker kan lanseres.  
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Tilpasning av ny STB tar tilnærmet like mye tid i alle scenarioer som innebærer et 

teknologiskifte, jf. scenario 3-5. For scenarioene 1 og 2 hvor det ikke gjøres et teknologiskifte 

vil tidsbruken for denne fasen være null. 

 

Etter lansering vil salget av ny mottaker bestemmes av generell markedsutvikling, 

lagerbeholdning av eksisterende mottakere, subsidier for sluttkunder, provisjonsbetingelser for 

forhandlere og flere andre forhold. Et årlig salgsvolum tilsvarende 10 % av antall eksisterende 

mottakere vil være et optimistisk anslag, men vil være avhengig av hvorvidt brukeren har 

incitamenter for å bytte ut mottakerne. Salgsvolumet fordeles over mottakere til nye brukere, 

eksisterende brukere som øker antall mottakere de benytter og brukere som erstatter 

eksisterende mottaker.  

 

Vi anslår at rundt 25 % av mottakerne blir byttet ut gjennom naturlig utskiftning frem til ny 

teknologi begynner å bli tatt i bruk (i begynnelsen av 2021). Naturlig utskiftning innebærer for 

eksempel at brukere bytter ut mottakere fordi de gamle har sluttet å fungere, at de ønsker en 

nyere mottaker e.l. Erfaringsmessig blir dog den gamle mottakeren fortsatt brukt selv om 

brukeren har kjøpt en nyere mottaker. Dersom man får en enda tidligere beslutning vil 

penetrasjonen økes med ca. 10 % pr år. Gitt en naturlig utskiftning på 25 % i perioden 2019 – 

2021, anslår vi at det vil gjenstå 600.000 mottakere og IDTV’er som ikke vil støtte bakkenettets 

nye teknologier. Disse vil bli gjenstand for tvungen utskiftning, noe som kan trigge et 

plattformskifte og gir økt fare for å miste eksisterende brukere av bakkenettet. 

  

Ved å gjøre begge teknologibyttene (dvs. både radio- og nettverksteknologi og 

komprimeringsteknologi) samtidig holder det at brukeren bytter TV mottaker én gang. Flere 

bytter må unngås da det vil skape misnøye hos brukeren og vil sannsynligvis medføre at 

mange vil bytte plattform. 
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En eventuell innføring av ny teknologi i bakkenettet er kostnadskrevende og kan ikke 

startes før myndighetene har besluttet konsesjon for fortsatt drift.  Myndighetenes 

beslutningstidspunkt for konsesjonen er derfor avgjørende for når en eventuell frigjøring av 

700 MHz-båndet til mobile tjenester kan finne sted. Det er kun ferdigutviklede og egnede 

teknologier på dette tidspunktet som kan vurderes å bli valgt. 

 

Vi ser for oss fire viktige milepæler i overgangen fra dagens situasjon til ny teknologi er 

implementert i 2021:  

1) En frigjøring av 700 MHz båndet til mobile tjenester medfører en replanlegging av 

nettet med påfølgende koordineringer med naboland. Dette antas å ta ca 1,5 år, 

men kan delvis gjennomføres parallelt med pkt.2 

2) Implementering av ny teknologi på plattformen innebærer både anskaffelse, 

utrulling og ombygging av dagens nett, hvor ombyggingen må ta hensyn til dagens 

TV-seere. Dette antas å ta ca. 4,5 år. 

3) Myndighetens beslutning om konsesjonen etter 2021.  

I følge NTV sin konsesjon må myndighetene gjøre dette senest 2. juni 2019.  

Hvis 700 MHz-båndet skal kunne frigjøres innen 2. juni 2021 må myndighetene ta 

en beslutning senest innen utgangen av 2016. 

4) Ved et teknologiskifte må mottakere skiftes ut. En tidlig beslutning fra 

myndighetene vil kunne sørge for å oppnå størst mulig penetrasjon av nye 

mottakere som støtter ny teknologi. Dette vil redusere konsekvensene for 

sluttbrukerne ved overgang til ny teknologi. 

 

Forutsatt en beslutning 2016, jf. pkt. 3, og en naturlig utskiftning på 25 % i perioden 2019 – 

2021, anslår vi at det vil gjenstå 600.000 mottakere og IDTV’er som ikke vil støtte 

bakkenettets nye teknologier i 2021 
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 Sameksistens mellom kringkasting og mobile tjenester 7

Dette kapittelet gir en introduksjon til problematikken med sameksistens mellom kringkasting- 

og mobile tjenester. Dersom mobile tjenester blir innført i 700 MHz-båndet, kan det forårsake 

nabokanalinterferens i det digitale bakkenettet. Dersom naboland har forskjellige tidsplaner for 

introduksjon av mobile tjenester i 700 MHz-båndet, kan det forårsake interferens over 

landegrensene.  

I tillegg kan TV-mottakerne bli utsatt for "in-band" interferens på grunn av elektromagnetisk 

forstyrrelse og på grunn av at signalet til TV-mottakeren eller en aktiv antenneforsterker kan gå 

i metning dersom frekvensene som blir brukt av mobile tjeneste ikke filtreres bort. Denne 

problematikken er vurdert nærmere i avsnitt 4.3.  

7.1 Nabokanalinterferens fra mobile tjenester i 700 MHz-båndet 

Per i dag er hele båndet 470-790 MHz i bruk til DTT både i Norge og i naboland. DTT-

dekningen er ofte basert på sendere med høy effekt plassert i høye master. I tillegg er 

laveffektsendere brukt for å dekke områdene som hovedsenderne ikke dekker. I forhold til 

DTT-nettet bruker mobilnettet laveffektsendere, hvor både basestasjon og mobilterminal 

sender og mottar radiosignaler. 

 

ECC har sendt på høring et forslag til harmonisert kanalplan for mobile tjenester i 700 MHz-

båndet i Europa [6]. Ifølge kanalplanen bruker mobile tjenester frekvenser fra 703 MHz og 

oppover som illustrert i figur 12. Hvert land kan selv vurdere bruken av "duplex gap" og "guard 

band" for eksempel til "supplemental downlink", PMSE, PPDR eller maskin-til-maskin 

kommunikasjon.  
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Figur 12 ECC-forslag til kanalplan for mobile tjenester i 700 MHz-båndet [6]  

I forslag til kanalplan for 700 MHz IMT vil mobilterminalene bruke de laveste frekvensene i 700 

MHz-båndet. Dette betyr at mobilterminaler sender på frekvensene som er nærmest 

frekvensene DTT vil bruke i båndet under 700 MHz. Dermed kan mobilterminaler forårsake 

nabokanalinterferens som kan forstyrre DTT-mottakere. Se figur 13 under. Mobilterminaler kan 

sende hvor som helst i en LTE-celle, også veldig nær DTT-mottakere. For å forhindre 

forstyrrelser mot DTT-mottakere er det viktig at kravene for nabokanalforstyrrelse er gode nok 

for mobilterminaler. ECC-forslaget om tillatt "out-of-band (OoB) " forstyrrelse i 700 MHz-båndet 
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er satt til -42 dBm / 8 MHz. Dette er strengere enn tilsvarende krav i APT-planen som er i bruk 

i Asia-Pacific og Sør-America. Den tillater OoB-forstyrrelse på -25dBm / 8 MHz.  

 

 

Figur 13 DTT-mottak og LTE uplink i 700 MHz-båndet  

Nkom har tidligere fått utført en omfattende interferensundersøkelse om sameksistens mellom 

LTE og DVB-T i 800 MHz-båndet i Norge [7]. Mobile tjenester (LTE) er nå introdusert i 800 

MHz-båndet. Årsaken til interferensproblemer mot DTT har hovedsakelig vært "in-band" 

interferensproblemer som har forårsaket metning av signalet til TV-mottakere eller forsterkere 

som støtter 800 MHz-båndet. Problemene har så langt blitt løst ved å sette inn filter som 

berørte DTT-brukere har mottatt gratis. Det er usikkert hvorvidt alle brukere som har problemer 

har rapportert dem, og i tillegg er fremdeles frekvensblokken nærmest bakkenettet sine 

frekvenser fortsatt ubrukt. Dermed er det for tidlig å slå fast at filter alene løser alle 

interferensutfordringene i 800 MHz-båndet.  

  

I 800 MHz-båndet er det basestasjonene som bruker de laveste frekvensene og kan forårsake 

interferens mot DTT-mottakere. I 700 MHz-båndet tyder forslagene til kanalplan på at det blir 

mobilterminalene som vil bruke de laveste frekvensene. Denne forskjellen gjør at vi ikke kan 

bruke interferensstudier og erfaring fra 800 MHz-båndet direkte på 700 MHz-båndet.Det er 

sannsynlig at mobilterminaler vil kunne forårsake interferens på TV-mottak (via aktive 

antenner, mottaker, kabler, etc). I tillegg vil det kunne oppstå metningsproblemer, som vil 

kunne gi utslag på alle DTT-kanaler. 

 

Hvis 700 MHz blir tildelt mobile tjenester i Norge er det stor sannsynlighet for at frekvensene i 

DTT-nettet må replanlegges. Før dette er gjort vet vi ikke i hvor mange og i hvilke områder 

kanalene nærmest 700 MHz-båndet blir brukt.   
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7.2 Interferens over landegrensene 

Dersom naboland bruker 700 MHz-båndet til forskjellige tjenester, er det mulig at tjenestene 

kan forstyrre hverandre. For å forhindre forstyrrelser må bruken av frekvenser i 

grenseområdene avtales med naboland. Norge har avtaler med naboland for dagens DTT-nett 

og har således beskyttelse for eksisterende sendere. På grunn av dette, og på grunn av at 

DTT-nettet vanligvis bruker høyeffektsendere og mobilnettet laveffektsendere, er det 

sannsynlig at mobile tjenester ikke kan introduseres i grenseområder dersom naboland fortsatt 

bruker 700 MHz-båndet til DTT-tjenester. 

EU kan harmonisere bruken av 700 MHz-båndet til mobile tjenester i Europa, men det er godt 

mulig at noen land introduserer mobile tjenester i 700 MHz-båndet før en eventuell EU-

harmonisering er avgjort. Sverige og Finland har allerede begynt replanlegging av DTT-nettet 

for å frigjøre 700 MHz-båndet til mobile tjenester fra 2017. De må avtale endringer i DTT-

nettene med sine respektive naboland. Hvis Norge frigjør 700 MHz-båndet til mobile tjenester i 

fremtiden må også det norske DTT-nettet replanlegges. For å sikre effektiv og lik fordeling av 

frekvensressursene til fremtidens DTT-nett, er det viktig å være med i 

replanleggingsprosessen på et tidlig tidspunkt.  

 

 

  

Dersom mobile tjenester blir innført i 700 MHz-båndet, kan det forårsake interferens i det 

digitale bakkenettet. Det er vanskelig å estimere omfanget av forstyrrelsene på grunn av 

bl.a.: 

 Resultater fra interferensstudier fra 800 MHz kan ikke overføres direkte. Det må 

utføres ny studie som tar hensyn til at det nå sannsynligvis blir mobilterminalene som 

bruker nabofrekvensene til bakkenettet og dermed kan forårsake interferens. 

 Vi har liten erfaring med nabokanalinterferens fra 800 MHz-båndet da de laveste 

frekvensene i 800 MHz-båndet pt.ikke er tatt i bruk. 

 Vi vet ikke hvordan frekvensfordelingen blir for det gjenværende bakkenettet da en 

fjerning av 700 MHz-båndet vil medføre en replanlegging av frekvenser med 

naboland. 

 

Da man ikke kan vite om alle problemene med interferens er blitt identifisert, kan man heller 

ikke slå fast hvorvidt en implementering av løsningen fra 800 MHz-båndet alene vil løse alle 

interferensutfordringene. 

 

Dersom naboland bruker 700 MHz-båndet til forskjellige tjenester, kringkasting og mobile 

tjenester, er det sannsynlig at mobile tjenester ikke kan introduseres i grenseområdene. 
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 Internasjonale aktiviteter 8

Dette kapittelet inneholder informasjon om hva som skjer internasjonalt når det gjelder 700 

MHz-båndet. Kapittelet beskriver hvilke internasjonale organisasjoner som er ansvarlige for å 

utføre studier og ta beslutninger vedrørende bruk av 700 MHz-båndet. Dagens status, planer 

for nabolandene og de viktigste europeiske landene er også beskrevet, samt mulige 

internasjonale tilnærminger for planlegging av frekvensbruk for TV. 

8.1 Sammenheng mellom internasjonale organisasjoner 

Diskusjoner og studier angående mulig bruk av 700 MHz-båndet til mobile tjenester i Europa, 

Afrika og Midøsten ble satt i gang under WRC-12. WRC er en stor internasjonal konferanse 

som tar beslutninger om radioreglementet. WRC er organisert av International 

Telecommunication Union (ITU). ITU er en organisasjon under De forente nasjoner (FN) og er 

ansvarlig for saker som gjelder informasjons- og kommunikasjonsteknologi.  

 

Studier av tekniske vilkår pågår i ITU-R og i regionale organisasjoner som CEPT19. ITU-R er 

ITUs radiokommunikasjonssektor som utvikler internasjonalt regelverk for effektiv bruk og 

rettferdig fordeling av radiofrekvens- og satellittbaneressurser. CEPT er en organisasjon hvor 

48 medlemsland harmoniserer regelverket for Europa og ivaretar europeiske interesser. 

Arbeidet i CEPT blir gjennomført i komiteer, for eksempel Electronic Communications 

Commitee (ECC).  ITU-R og CEPT har avklart at utgangspunktet for studiene av 700 MHz-

båndet er beskyttelse av DTT-kanal 48 (686-694 MHz).  

 

Hvert enkelt land kan i prinsippet bestemme om de vil bruke 700 MHz-båndet til mobil- eller 

kringkastingstjenester. Dersom en radiotjeneste kan forstyrre en annen radiotjeneste må en 

likevel koordinere frekvensbruken med naboland. I Europa kan EU bestemme at bruken av 

700 MHz-båndet skal harmoniseres til mobile tjenester. En slik beslutning vil også gjelde for 

Norge som EØS medlem. Figur 14 viser aktører som påvirker beslutningene som gjelder 700 

MHz-båndet globalt og regionalt.  

 

Frekvensmyndighetene i Norge har mange pågående aktiviteter for å forberede seg til WRC-

15 og Nkom gir også informasjon om status i forbindelse med europeiske forberedelser. Mer 

informasjon om dette er tilgengelig på Nkoms nettside [8]. 

 

▬ 
19

 European Conference of Postal and Telecommunications Administrations 
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Figur 14 Internasjonale organisasjoner som påvirker beslutningene angående bruk av 700 

MHz-båndet.  

8.2 World Radiocommunication Conference 

Radiokonferansen WRC blir arrangert hvert tredje til fjerde år. Alle medlemsland i ITU (193 

land) kan sende en delegasjon for å delta. WRC-12 allokerte båndet 694-790 MHz på ko-

primær basis til International Mobile Telecommunications (IMT), hvor man skulle bruke tiden 

frem mot neste WRC for å gjøre studier på hvordan allokeringen kunne brukes. Allokeringen 

vil tre i kraft umiddelbart etter WRC-15, og ITU-R fikk i oppgave fram mot WRC-15 å utføre 

følgende studier [9]:  

 Spektrumskrav til mobil- og kringkastingstjenester for å definere nedre 
frekvensgrense til mobilallokering (694 / 698 MHz). 

 Kanalplan for mobile tjenester i 700 MHz-båndet – studien skal vurdere bruk i 
nabobåndene og muligheter for global harmonisering. 

 Kompatibilitet mellom tjenester med primær status i 700 MHz-båndet og i 
nabobåndene. 

 Løsninger for Programme making and special events (PMSE (se kap. 9)). 

 

I ITU-R er Joint Task Group 4-5-6-7 ansvarlig for studier relatert til 700 MHz. ITU-medlemsland 

og øvrige medlemmer (industri og forskning) kan delta i arbeid i ITU-R gruppene. På 

kringkastingssiden har for eksempel European Broadcasting Union (EBU), tyske kringkastere, 

Broadcast Networks Europe (BNE) og British Broadcasting Corporation (BBC) vært aktive.  
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8.3 Forberedelsesarbeid i Europa 

På grunn av eksisterende tjenester og koordinering med naboland blir det vanskelig for mange 

europeiske land å bestemme bruken av båndet på egenhånd og utføre mulige endringer. Hvis 

et naboland fortsatt vil bruke DTT med høyeffektsendere i 700 MHz-båndet, kan ikke disse 

frekvensressursene brukes til mobile tjenester i grenseområdene. En replanlegging av 

nasjonale DTT-nett vil også medføre koordineringsavtaler med naboland. Derfor er det 

interesse for harmonisert bruk av båndet på europeisk nivå. 

 

I 2010 bestemte EU-kommisjonen seg for å harmonisere 800 MHz-båndet for mobile tjenester 

i Europa. I mange land var 800 MHz-båndet ikke tatt i bruk for DTT etter digitaliseringen av TV. 

Oppgaven med å frigjøre båndet og replanlegge eksisterende tjenester i båndet var dermed 

relativt grei å gjennomføre. Situasjonen for 700 MHz-båndet er annerledes. Båndet brukes 

allerede til DTT og alle land som ønsker å benytte båndet til mobile tjenester må replanlegge 

sine DTT-tjenester. 

  

I tillegg til aktiviteter angående 700 MHz-båndet er det aktiviteter i regi av forskjellige 

interesseorganisasjoner i Europa for å etablere en langsiktig plan for fremtidig bruk av hele 

UHF-båndet (470-790 MHz). Hensikten med denne langsiktige planen er å gi aktører 

forutsigbarhet for spektrumsbruk og potensielle investeringer i framtiden. Planen kan også 

medvirke i EUs bestemmelse om harmonisering av 700 MHz til mobile tjenester. 

 

Studier i 700 MHz-båndet  

I utgangspunktet er problemstillingen relatert til 700 MHz-båndet i ITU region 120 og i Europa 

den samme: Definere kanalplan for mobile tjenester og unngå interferens mellom mobile 

tjenester og andre tjenester i båndet og i nabobånd. Europeiske land og aktører samarbeider i 

CEPT for å forberede et felles europeisk forslag til ITU-R og WRC-15. I tillegg har EU-

kommisjonen gitt mandat til CEPT for å utvikle harmoniserte vilkår for 700 MHz-båndet i EU for 

mobilt bredbånd og annen bruk [10]. Bakgrunnen for mandatet er at EU skal utvikle et 

rammeverk for politisk regulering som er støttet av tekniske spesifikasjoner.  

 

Oppgavene i mandatet til CEPT inkluderer: 

1. Definere tekniske vilkår for mobilt bredbånd i 700 MHz-båndet, f.eks. kanalplan, BEM 

(Block Edge Mask) og den nedre grensen til frekvensbåndet. Tekniske vilkår skal være 

tilstrekkelig for å unngå interferens mellom mobilt bredbånd og andre tjenester i båndet 

og nabobånd. Spesielt gjelder det å sikre beskyttelse av kringkastingstjenester og 

PMSE under 700 MHz-båndet, samt kompatibilitet med EU-harmonisert bruk over 700 

MHz-båndet. De skal også ta hensyn til forhold som gjelder koordinering.  

▬ 
20

 ITU region 1 består av Europa, Afrika, Midtøsten vest for den Persiske gulf inklusive Irak, tidligere Sovjetunionen 

og Mongolia 
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2. Studere muligheter for å dele bruken av spekteret i 700 MHz-båndet f.eks. med PMSE 

og PPDR (Public Protection and Disaster Relief). 

3. Studere muligheter for internasjonal harmonisering og muliggjøre utvikling av utstyr 

som kan brukes i hele EU. Koordinert europeisk tilnærming bør vurderes som et mål. 

 

CEPT skal svare på mandatet med to rapporter. Rapport A skal svare på oppgave 1 og 2. 

Utkast til rapport A [6] ble sendt på offentlig høring i juli 2014, og endelig versjon skal 

ferdigstilles i november 2014. Kanalplanen som er foreslått er presentert i kapittel 4. Rapport B 

skal svare på oppgave 3. Den skal ta hensyn til resultatet fra det internasjonale arbeidet og 

WRC-15. Utkast til rapport B skal sendes på offentlig høring i mars 2016, og endelig versjon 

skal ferdigstilles i juli 2016. 

 

I CEPT er det to grupper som har hovedansvar for studier i 700 MHz-båndet. ECC Project 

Team 1 (IMT matters) er hovedansvarlig for å utarbeide rapporter som svar på mandatet fra 

EU-kommisjonen. ECC Conference Preparatory Group Project Team D (CPG PTD) er 

ansvarlig for å forberede et felles europeisk forslag til WRC-15 agendapunktene 1.1 og 1.2, og 

å koordinere CEPTs forslag i ITU-R Joint Task Group. PT1 og CPG PTD samarbeider og 

samler informasjon fra andre relevante grupper. 

 

Aktiviteter relatert til langsiktig plan for UHF-båndet 

CEPT ECC opprettet Task Group 6 (ECC-TG6) i oktober 2013 for å utarbeide rapporten "Long 

term vision for the UHF broadcasting band" [4]. I gruppen deltok europeiske administrasjoner 

og aktører fra mobil- og kringkastingsbransjen. Rapporten definerer forskjellige scenarioer for 

470-694 MHz-båndets bruk. Hovedkonklusjonene er at på lang sikt er det forventet at 

konvergens av radiotjenester øker og at hovedbruk av bandet er audiovisuelt innhold. 

Rapporten ble sendt på høring i juli 2014. 

 

EU-kommisjonen opprettet en rådgivende gruppe, "High Level Group" i januar 2014.  Gruppen 

besto av europeiske kringkastere, nettoperatører, mobilselskaper og teknologiorganisasjoner. 

Oppgaven var å gi forslag til kommisjonen om hvordan UHF-båndet kan brukes mest mulig 

effektivt i de kommende tiårene. Rapporten var ferdigstilt i september 2014[12]. Den foreslo at 

700 MHz-båndet blir dedikert til mobilt bredbånd i europeiske land i 2020 (+/- 2 år), og at 

regulatorisk stabilitet er garantert for terrestriel kringkasting i 470-694 MHz-båndet til 2030. 

Teknologi- og markedsutvikling i hele båndet skal vurderes igjen i 2025. 

 

I begynnelsen av 2014 har EU-kommisjonen også bestilt en undersøkelse om konvergens av 

kringkasting og bredbånd fra Farncombe og Plum Consulting. Undersøkelsen skal vurdere: 

 Hvordan audiovisuelle tjenester vil bli levert i Europa i løpet av de neste 15 årene.  
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 Om Europa skulle flytte til en konvergert plattform for levering av audiovisuelle- 

(lineær, on-demand) og internett (data) tjenester i denne perioden.  

 Virkningen av forskjellige opsjoner for levering av audiovisuelle- og datatjenester i 

UHF-båndet og muligens ytterligere sub-1 GHz spektrum.  

Vurderinger og preliminære resultater har vært diskutert i to seminarer som har vært åpne for 

alle. Rapporten skal ferdigstilles i slutten av 2014. 

I tillegg har EU-kommisjonen gitt i oppgave til Radio Spectrum Policy gruppen (RSPG) å 

utarbeide en langsiktig strategi for UHF-båndet som tar hensyn til en realistisk visjon for DTT-

plattformen og gjennomføring av mobile tjenester i 700 MHz-båndet [13]. Gruppen består av 

EU-medlemsland og observatører. Arbeidet skal ferdigstilles i februar 2015. Når det gjelder 

arbeidet med spektrum i EU-kommisjonen, deltar Norge (SD og PT) i RSPG og Radio 

Spectrum Committee (RSC) som observatør. RSPG assisterer EU-kommisjonen i saker som 

angår radio spektrum. RSC er ansvarlig for tekniske tiltak for en samordnet radiospektrum 

politikk i EU. Gruppen utarbeider blant annet mandatene til CEPT. 

 

I European Broadcasting Union (EBU) har en prosjektgruppe utarbeidet en rapport om 

kringkasting over LTE [14]. Rapporten definerer scenarioer som er viktig for levering av 

kringkastingsinnhold og vurderer om LTE er egnet for disse scenarioene. Rapporten 

konkluderer med at tekniske og regulatoriske detaljer ikke er ferdige ennå, og man kan 

dermed ikke forvente at LTE-nett kan bli brukt i storskala TV distribusjon i nærmeste framtid. 

Prosjektgruppen har bestått av utstyrsprodusenter fra mobilbransjen og aktører fra 

kringkastingsbransjen. 

8.4 Status i Europa 

Dagens situasjon i naboland og i store europeiske land er interessant og viktig på grunn av 

koordinering og harmonisering av frekvensbruken. Store europeiske land har store markeder 

for utstyr til både DTT og mobilt bredbånd. Vanligvis er de også aktive i europeiske fora (f.eks. 

EU og CEPT) som definerer krav for frekvensbruk i Europa. De kan ha både interesse i og 

muligheter for å drive fram harmoniserte løsninger for hele Europa. 

  

Det er utført studier av dagens bruk av TV i EU i en omfattende undersøkelse om elektronisk 

kommunikasjon. Den var bestilt av EU-kommisjonen og ble publisert i 2013 [17]. Nesten 97 % 

av husholdningene i EU har tilgang til TV. 40 % av dem mottar TV via DTT. Det er 7 

prosentpoeng mer enn i undersøkelsen i 2011. Økningen kan forklares med innføring av 

digital-TV i noen land. 

  

Det er stor forskjell landene imellom i antall som bruker DTT. I Spania og Italia bruker nesten 

90 % TV via DTT, mens f.eks. i Belgia, Østerrike og Tyskland er andelen under 10 %. Når det 

gjelder våre naboland, bruker 21 % TV via DTT i Danmark, 30 % i Sverige og 48 % i Finland. I 
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de store europeiske landene, som er aktive i internasjonalt arbeid, bruker 9 % TV via DTT i 

Tyskland, 38 % i Storbritannia og 60 % i Frankrike. Se kapittel 3.5 for tilsvarende tall for Norge    

8.4.1 Nordiske land 

Alle nordiske land har begynt å se på bruk av 700 MHz-båndet. Tabell 12 viser dagens 

situasjon i de nordiske landene. Den inneholder informasjon om antall MUXer og teknologi 

som er brukt til å sende TV-programmer. I tillegg til informasjonen som finnes i tabellen, har 

størrelsen på SFN-områdene (énfrekvens-nettverk) og kvalitet på programmene (SDTV, 

HDTV) betydning for antall programmer som kan sendes i DTT-nettet i hvert land.  

Befolkningsdekningen i tabellen refererer til nåværende befolkningsdekning på MUXer som er 

brukt til å sende allmennkringkastingsinnhold. For eksempel er allmennkringkasting i Danmark 

og Finland distribuert ved bruk av 2 MUXer. Danmarks MUXer med kommersielle kanaler har 

over 99 % befolkningsdekning, mens i Finland har de 65-95 % befolkningsdekning avhengig 

av MUXen. DTT-brukere refererer til andel av TV-brukere som bruker DTT i henhold til en EU-

undersøkelse [17]. I følge undersøkelsen kunne en husholdning bruke mer enn én TV-

plattform.  

Land Varighet på 

DTT 

tillatelse 

Teknologi og antall MUXer 

i bruk 

Befolknings-

dekning 

DTT 

brukere 

Planer/Annet 

Norge 6/2021 5 nasjonale MUXer med 

DVB-T og MPEG4 

98 % 30 %  

 

-Ingen beslutning tatt om 700 

MHz-båndet.  

Sverige 3/2014 

 

(neste 

periode til 

3/2020) 

7 MUXer: 

-5 MUXer med DVB-T og 

MPEG2 

-2 MUXer med DVB-T2 og 

MPEG4  

 

-1 av MUXene er i VHF-

båndet 

99,8 % 30 % -Beslutning om å tildele 700 

MHz-båndet til mobile tjenester 

fra april 2017. 

 

Danmark 4/2020 6 MUXer: 

-4 MUXer med DVB-T og 

MPEG4 

-2 MUXer med DVB-T2 og 

MPEG4 

99,7 % 

 

 

21 % -Beslutning om å tildele 700 

MHz-båndet til mobile tjenester 

fra 2020.  

Finland 12/2016 

én MUX i 

UHF til 2026 

8 MUXer: 

-4 MUXer med DVB-T og 

MPEG2 

-4 MUXer med DVB-T2 og 

MPEG4  

 

-3 av MUXene er i VHF 

-i tillegg 3 regionale MUXer 

(f.eks. Åland) 

99,9 %  

 

 

49 % -Beslutning om å tildele 700 

MHz-båndet til mobile tjenester 

fra 2017. 

-Planlegging for å frigjøre 700 

MHz-båndet er i gang. 

 

Tabell 12 Status i naboland relatert til 700 MHz-båndet, per 9.12.2014.  

Sverige 
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Sveriges regjering besluttet i februar 2014 at 700 MHz-båndet skal tildeles til mobilt bredbånd 

og mobiltelefoni fra 1. april 2017. Det er forventet at DTT går over til en mer effektiv teknologi 

(DVB-T2 og MPEG-4) [19][20]. 

 

Danmark 

Danmarks regjering har besluttet at 700 MHz-båndet skal frigjøres til mobilt bredbånd fra 2020 

[21]. Erhvervsstyrelsen og Kulturministeriet har i forkant utarbeidet en rapport om behovet for 

frekvenser til DTT og mulighetene for å frigjøre 700 MHz-båndet til mobilt bredbånd etter 

2020[22]. Rapporten vurderer at frigjøring av 700 MHz-båndet fra DTT krever omfattende 

endringer på DTT-nettet, som f.eks. endring av regioninndeling og bruk av ny teknologi (DVB-

T2, og HEVC koding). Myndighetene forventer replanlegging med opp til 13 land og vurderer 

at det vil være mulig å fremforhandle 4-5 landsdekkende MUXer uten 700 MHz-båndet. 

Rapporten nevner at det er viktig å avklare fremtidig bruk av 700 MHz i god tid for å gi bedre 

muligheter til å sikre attraktiv tildeling av frekvensene til DTT i Danmark i forhandlingene med 

naboland.  

 

Finland 

I Finland har riksdagen i september 2012 godkjent planen om å tildele 700 MHz-båndet til 

mobilt bredbånd i 2017. På grunn av at Finland ikke har planer om å bytte ut FM-radio med 

DAB/DAB+, kan de bruke hele 174-230 MHz-båndet til DTT. Rapporten angående 

retningslinjer for kommunikasjon i Finland vurderer forskjellige scenarioer for neste DTT 

tillatelsesperiode: f.eks. 4 nasjonale MUXer i UHF, 3 i VHF og i tillegg regionale MUXer. Flere 

MUXer enn i dag skal bruke DVB-T2. I dag er det 5 MUXer i UHF-båndet, fire av dem bruker 

DVB-T, og én er tildelt til mobil-TV, denne har for tiden ikke regulære sendinger. Tre VHF-

MUXer bruker DVB-T2. Finland har påbegynt DTT-replanleggingen med Russland og Sverige. 

[23] 

8.4.2 Store europeiske land 

Tabell 13 oppsummerer dagens situasjon i noen større europeiske land. Det er store forskjeller 

i bruk av DTT-plattformen mellom land og innad i land. For eksempel er det noen områder i 

Tyskland der nesten ingen benytter DTT, i motsetning til i Frankrike der DTT-bruken er utbredt. 
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Land Varighet 

på DTT 

tillatelse 

Teknologi og antall MUXer 

i bruk 

Befolknings

-dekning 

DTT 

brukere 

Planer/Annet 

Storbritannia 2022/ 

2024/2026 

 

Mulig å 

frigjøre før. 

8 MUXer: 

-5 MUXer med DVB-T og 

MPEG2 

-3 MUX med DVB-T2 og 

MPEG4 

70… >98 %  

(per fylke) 

  

 

 

38 % - Beslutning om at 700 MHz 

båndet skal allokeres til mobilt 

bredbånd i 2022, mulig tidligere 

-Auksjon er satt til 2016 

Tyskland 2025 

 

Mulig å 

frigjøre før. 

2-8 MUXer (per fylke) med 

DVB-T og MPEG2 

 

>90 % 9 % -Offentlig høring (i 2013) som 

inkluderer planer for 700 MHz-

båndet. 

-Beslutning om 700 MHz-båndet 

er forventet i løpet av 2014. 

Frankrike 2015- 2022  7 MUXer: 

-5 MUXer med DVB-T og 

MPEG2  

-2 MUXer med DVB-T og 

MPEG4 

>95 % 60 % -Den franske regjeringen har 

bestemt seg for å allokere 700 

MHz-båndet til mobilt bredbånd.  

 

Russland N/A -Analog slukking er planlagt i 

2015, og muligens bruke 56 

MHz til DTT i 700 MHz-

båndet.   

 

-Aeronautical Radio 

Navigation System i 700 

MHz-båndet. 

N/A ~50 %  

(terrestriel) 

-Ingen beslutning tatt. 

-Koordinering mellom mobil og 

flynavigasjon er et vanskelig tema 

i WRC-15 studier.  

 

Tabell 13 Status for 700 MHz-båndet i store europeiske land per 9.12.2014. 

 

Frankrike 

I Frankrike har regjeringen bestemt seg for å tildele 700 MHz-båndet til mobilt bredbånd. 

Auksjonen kan se ut til å bli i 2015, men det er antatt at båndet kan frigjøres til mobile tjenester 

i 2017 eller 2018. Etter publisering av beslutningen i juni 2013, ble det utført en høring om 

konsekvenser for DTT. I tillegg ble det bedt om innspill om nye tjenester, teknologier i DTT og 

muligheter for å bruke VHF-båndet. Planene forutsetter at MPEG4 tas i bruk innen 2015, og 

DVB-T2 innen 2023. [24] 

 

Storbritannia 

I Storbritannia har Ofcom besluttet at 700 MHz-båndet kan tildeles mobilt bredbånd i 2022 eller 

tidligere. Auksjon av båndet kan skje i 2016. Bakgrunnen for en tidlig auksjon er å gi 

forutsigbarhet for aktørene og prøve å bidra til en tidligere frigjøring av 700 MHz-båndet. [24] 

[26] [27] 

 

Tyskland 

I 2013 utførte den tyske administrasjonen en høring av ny strategi for mobilt bredbånd. 

Høringen inkluderte planer om å tildele 700 MHz-båndet til mobilt bredbånd i 2017-2018, men 

dokumentet inneholder ingen konkrete forslag til replanlegging av DTT. Det er forventet at 
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beslutningen om 700 MHz-båndet er tatt i løpet av 2014, og det er usikkert hvorvidt Tyskland 

har begynt planleggingsprosessen for å frigjøre 700 MHz-båndet til mobilt bredbånd. [28] [29] 

 

Russland 

Russland har planlagt slukking av det analoge TV-nettet i 2015, og kan bruke 56 MHz til DTT i 

700 MHz-båndet. De vurderer også muligheter for å bruke båndet til mobilt bredbånd. 

Russland har aeronautisk radionavigasjonssystem (ARNS, flynavigasjon) i 700 MHz-båndet. 

Koordinering mellom mobile tjenester og flynavigasjon er et vanskelig tema i WRC-15 

studiene. Samme problem ble diskutert i forbindelse med 800 MHz-båndet. Når det gjelder 

700 MHz-båndet har Russland i tillegg bekymringer angående interferens fra flere tjenester 

samtidig dersom noen naboland anvender 700 MHz-båndet til mobile tjenester og andre til 

kringkasting.  

8.5 Replanlegging og koordinering med andre land 

Hvis et land vil frigjøre 700 MHz-båndet til mobile tjenester, må de planlegge DTT-nettet på 

nytt i UHF-båndet, og nye koordineringsavtaler må inngås med naboland. Dersom nasjonale 

beslutninger om 700 MHz-båndet ikke er noenlunde synkrone landene i mellom blir 

koordineringsavklaringer vanskelige, da land uten politiske avgjørelser for bruk av 700 MHz-

båndet ikke kan imøtekomme koordineringsforespørsler fra sine naboland. For eksempel har 

ikke Norge mulighet til å replanlegge med naboland eller godta endringer i deres nett før en 

politisk beslutning foreligger i Norge. For å sikre effektiv og lik fordeling av frekvensressursene 

til fremtidens DTT-nett, er det viktig å være med i replanleggingsprosessen på et tidlig 

tidspunkt.  

 

EU kan legge føringer for hva 700 MHz-båndet skal brukes til og sette krav til tidspunkt for 

implementering.  

 

Frekvensplanene for Norge er avhengige av rammebetingelser fra ITU og EU, samt til en viss 

grad valgt teknologi, og vil derfor danne et viktig grunnlag for forhandlingene med de andre 

landene. WRC-15 vil finne sted i november 2015. Etter dette vil norske myndigheter måtte 

bruke tid til forberedelser og koordinering av frekvenser sammen med aktørene i bakkenettet. 

 

Landene som har vurdert situasjonen med 700 MHz-båndet, håper at det ikke er behov for nye 

planleggingskonferanser (slik som f.eks GE06) for å replanlegge frekvensbruken. Mange 

anser likevel at replanlegging vanskelig utelukkende kan baseres på bilaterale og multilaterale 

avtaler (f.eks. kun avtaler mellom naboland). 
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Fram mot WRC-15 har ITU-R fått i oppgave å utføre noen studier angående frigjøring av 

700 MHz-båndet: 

 Spektrumskrav til mobil- og kringkastingstjenester for å definere nedre grense for 

mobilallokering (694 eller 698 MHz) 

 Kanalplan for mobile tjenester i 700 MHz-båndet. Studien skal vurdere bruk i 

nabobånd og muligheter for global harmonisering. 

 Kompatibilitet med tjenester med primær status i 700 MHz-båndet og i nabobånd. 

 Løsninger for PMSE 

 

I tillegg til diskusjoner og studier av 700 MHz-båndet, er arbeidet med en langsiktig plan for 

båndet 470-790 i gang på europeisk nivå. 

 

Frekvensplanene for Norge er avhengige av rammebetingelser fra ITU og EU, samt til en 

viss grad valgt teknologi, og vil derfor danne et viktig grunnlag for forhandlingene med de 

andre landene. Etter WRC-15 vil norske myndigheter måtte bruke tid til forberedelser og 

koordinering av frekvenser. 

 

Naboland som Finland og Sverige har besluttet at 700 MHz-båndet skal tildeles mobile 

tjenester i 2017 og har begynt med sin replanlegging. Norge må avvente replanlegging med 

naboland inntil det foreligger en nasjonal avgjørelse angående frekvensbåndet.  For å sikre 

effektiv og lik fordeling av frekvensressursene til fremtidens DTT-nett, er det viktig å være 

med i replanleggingsprosessen på et tidlig tidspunkt.  
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 PMSE, trådløse mikrofoner, "hvite områder" og kognitiv radio 9

Dette kapitlet tar for seg PMSE21 og kognitiv radio.  For PMSE blir dagens frekvenssituasjon, 

behovet for frekvensressurser samt konsekvenser dersom 700 MHz båndet blir omfordelt fra 

TV-kringkasting til mobile tjenester beskrevet. Hovedfokuset blir på de tjenestene som blir 

rammet ved en omfordeling av 700 MHz båndet. 

9.1 Generelt 

PMSE benyttes av et bredt spekter av organisasjoner og enkeltpersoner som er involvert i 

ulike sosiale og kulturelle arrangementer. Brukerne spenner fra lydbrukere, som for eksempel 

profesjonelle teatergrupper, filmselskaper og samfunnsinstitusjoner, til videobrukere som 

kringkastere og arrangører av spesielle arrangementer. Tabell 14 gir en oversikt over PMSE 

og typiske bruksscenarioer. 

 

Fra tabell 14 ser man at bruksområdene for PMSE er mange og varierte, etterspørselen etter 

PMSE varierer fra område til område, den varierer over tid og det er ikke alltid at 

etterspørselen kan planlegges i forkant. Antall og typer av arrangementer der PMSE-utstyr er 

brukt, har vært økende de siste årene [33].  

 

 

 

▬ 
21

 PMSE – Programme making and special events, er en termologi som typisk brukes om utstyr brukt ved 

arrangementer som for eksempel idrettsarrangementer, konserter, konferanser med mer. Noen eksempler på utstyr 
er trådløse mikrofoner og in-ear monitoring. 
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Bruksscenario Beskrivelse Eksempler 

Områder med høy 

etterspørsel 

I enkelte områder, f.eks. med et stort antall 

kulturtilbud, kan etterspørselen etter 

frekvenser være høy på bestemte dager 

og/eller tider av døgnet.  

 Teatre 

 Stadioner 

 Konsertlokaler 

 

Områder hvor 

produksjonsanlegg 

er lokalisert 

I områder hvor produksjonsanlegg er 

lokalisert, er tettheten og utplassering av 

PMSE-utstyr høy. Bruken er typisk avhengig 

av type arbeid/øvelser/ytelse/ tidsplan. 

 Industribygg 

 Produksjonsanlegg 

 

Områder med lav 

etterspørsel 

 

 

I enkelte områder, for eksempel hvor kirker 

eller skoler er lokalisert, er 

spektrumsetterspørselen lav. Etterspørselen 

kan variere over tid.  

 Kirker 

 Skoler 

 Bedrifter 

Ekstraordinært høy 

etterspørsel i 

distriktene 

Som følge av uventede hendelser kan behov 

for PMSE oppstå i områder der det normalt 

ikke er PMSE-behov. Det er vanskelig å 

planlegge bruken av PMSE i disse 

scenarioene, eller mengden av nødvendig 

spektrum. 

 Naturkatastrofer 

 Krigssituasjoner 

 

Ekstraordinær høy 

etterspørsel  

Arrangement som omfattes som utenfor det 

"normale" bruksmønsteret. Dette er 

begivenheter som krever mye 

frekvensressurser og er svært uvanlig i 

forhold til den oppmerksomheten de tiltrekker 

seg, deres størrelse, stor geografisk skala, 

etc. 

 Store sportsbegivenheter 
som Tour de France, London 
Maraton, OL, etc. 

 Store nasjonale feiringer, for 
eksempel kongelige bryllup 
og begravelser, statsbesøk 
m.m. 

 Store internasjonale- / EU 
arrangementer som G8-
toppmøtet. 

 Festivaler 

Tabell 14 Eksempler på typiske bruksscenarioer for PMSE utstyr 

En viktig frekvensressurs for PMSE er "hvite områder" (White spaces) i UHF-båndet. "Hvite 

områder" finnes i alle frekvensbånd og er en samlebetegnelse på lokalt, ledige 

frekvensressurser. I UHF-båndet som er brukt til DTT eksisterer det "hvite områder" som følge 

av at det er store gjenbruksavstander mellom "allotments" og/eller "assignments" som bruker 

samme frekvenskanal, se figur 15. 
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Figur 15 Illustrasjon av hvite områder for kanal 23 (486-494 MHz). De markerte områdene 

viser hvor kanal 23 er i bruk nord i Europa. 

De røde ringene i figur 15 er "assignments" (områder som dekkes fra et geografisk definert 

stasjonspunkt), mens de blå områdene er "allotments" (geografisk definert område tildelt en 

bestemt frekvens) for DVB-T kringkastingskanal 23 (486-494MHz). Mellom "assignments" eller 

"allotments" som bruker samme kanal, oppstår de "hvite områdene".  

 

Lydutstyr til arrangementer brukes i Norge over et stort frekvensområde, fra 41 MHz til 1804,8 

MHz. PMSE-bruk av "hvite områder" i DVB-T båndet, består i hovedsak av trådløse mikrofoner 

og "in-ear monitorer", men også utstyr som for eksempel "talkback" og annet lydutstyr.  

 

Mye av PMSE-bruken og da spesielt trådløse mikrofoner er hovedsakelig sekundærbrukere av 

frekvensbånd. Sekundærbrukere er ansvarlig for at primærbrukere av frekvensspektrumet ikke 

blir forstyrret. Den sekundære frekvensbruken har ikke krav på beskyttelse fra primær 

frekvensbruk av båndet. Det betyr at sekundærbruker selv må løse problemer forårsaket av 

interferens fra primærbruker. 
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Type utstyr Beskrivelse Tekniske spesifikasjoner 

Trådløse 

mikrofoner 

Brukes av et bredt spekter av applikasjoner, 

inkludert TV-produksjon, teaterproduksjon, 

utendørs sendinger og konserter. Trådløse 

mikrofoner kan være håndholdt og bæres på 

kroppen. De opererer på lav effekt for å 

overføre lyd til en nærliggende mottaker, og 

de fleste er brukt innendørs (selv om utendørs 

bruk også er mulig). 

Med noen begrensede unntak, 

opererer trådløse mikrofoner 

generelt med en maksimal 

effektiv utstrålt effekt (ERP) på 

50mW. For å muliggjøre 

høykvalitets lyd, opererer de i 

en båndbredde på 200 kHz. 

[33] 

In-ear monitorer Trådløse lydkoblinger med lavt strømforbruk, 

som gir enveis kommunikasjon fra 

produksjonsmedarbeidere til foredragsholdere 

/ utøvere. 

Båndbredden til en in-ear 

monitor (ca. 200 kHz). [33] 

Talkback Talekommunikasjon som brukes til å formidle 

instruksjoner mellom personer involvert i 

produksjonen av et program eller 

arrangement. Talkback kan gi en- eller to - 

veis kommunikasjon. Et eksempel inkluderer 

en utvendig kringkastingsenhet som 

kommuniserer med et studio. Det finnes flere 

forskjellige typer av talkback, med lav til 

middels uteffekt. De brukes hovedsakelig 

innendørs. 

Talkback-enheter opererer 

typisk på 12,5 kHz. De kan ofte 

bruke effektnivåer på rundt 1W 

ERP for håndholdte enheter, og 

opp til 5mW for talkback 

basestasjoner. [33] 

 

Tabell 15 Beskrivelse av utstyr brukt for lyd PMSE 

9.2 Dagens situasjon 

Under GE06 ble DTT allokert frekvensbåndet 470-862 MHz. Dette skapte mange "hvite 

områder" der PMSE kunne benyttes, spesielt i Norge der den øvre delen av båndet (800 – 820 

MHz) før den digitale dividende sto ubrukt og var reservert for DVB-T.  

 

Nkom tildelte i 2013 800 MHz-båndet til mobilt bredbånd. Dette medførte at PMSE-brukere 

ikke lenger kunne benytte seg av 800 MHz-båndet, og at utstyr (som kun støttet 800 MHz-

båndet), ble tvunget til å erstatte radiodelen av utstyret, eller skifte ut hele utstyret. Den 

overordnede planen i Europa kan resultere i nye reduksjoner i frekvensbånd som PMSE 

benytter på sekundær basis, denne gangen 700 MHz-båndet. Dette kan medføre nye 

kostnader for PMSE-brukere, dersom de nok en gang må bytte, oppdatere eller erstatte utstyr.  

Som eksempel har NRK hatt kostnader på mellom 10 og 15 millioner på nye trådløse 

mikrofoner som følge av at de måtte forlate 800 MHz-båndet. For NRK blir kostnaden ved å 

miste tilgangen på 700 MHz-båndet mindre enn ved migrering bort fra 800 MHz-båndet, 
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ettersom det allerede har blitt tatt høyde for å miste 700 MHz ved nye innkjøp. Likevel har NRK 

fortsatt en del eldre utstyr som er i bruk.  

 

 

Figur 16 Typiske områder for PMSE innenfor en 2 km radius i Oslo sentrum. 

Frekvensområdene som brukes til PMSE er generelt mye brukt, og er tidvis kjent for å være 

svært overbelastet, særlig i større byer, og områder nær teatre eller TV-studioer. Figur 16 viser 

en oversikt over eksempler på forskjellige bruksområder for PMSE i Oslo sentrum innenfor en 

radius på 2 km. Nylig har arrangementer som London 2012 Olympic Games medvirket til 

nyskapende og effektiv bruk av PMSE-teknologi og spektrum, og satt fokus på 

frekvensbehovet til PMSE. 

 

EU-kommisjonen gav i 2011 også et mandat til CEPT for å vurdere muligheter for harmonisert 

spektrum til PMSE i Europa [30]. CEPT har publisert to rapporter i 2013, CEPT Report 50 og 

51, som svarer på mandatet. CEPT Report 50 vurderer tekniske vilkår for bruk av frekvensene 

821-832 MHz og 1785-1805 MHz for trådløse mikrofoner, og identifiserer mulig spektrum for 

videolinker.  CEPT Report 51 undersøker tekniske forhold vedrørende spektrum 

harmoniseringsalternativer for trådløse mikrofoner og trådløse videokameraer.  
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ECC publiserte i 2014 en rapport, ECC Report 204, som ser på spektrumbruk og fremtidige 

behov for PMSE. Det går fram av rapporten at undersøkelser pågår om duplex gap i 800 MHz 

(og potensielt 700 MHz) er egnet til bruk av lyd PMSE.  Båndene 1492-1518 MHz og spekteret 

1800 til 1804,8 MHz (i tillegg til 1785-1800 MHz som allerede var identifisert) ble nylig inkludert 

i ERC / REC 70-03 [39] som frekvensbånd egnet for lyd-PMSE. 

  

Frekvensmyndighetene i Europa har valgt noe ulike metoder for å sikre PMSE-brukerne 

tilgang til frekvenser. Storbritannia har for eksempel valgt å dedikere en kanal i UHF-båndet 

(kanal 38, 606-614 MHz) i tillegg til bruk av "hvite områder" som er mest vanlig for PMSE-bruk 

i Europa. Frekvensmyndighetene tildeler frekvenser både på eksklusivt basis og som fribruk. I 

Norge er det Nkom som allokerer frekvenser til PMSE, hovedsakelig gjennom 

fribruksforskriften, og da ved at Nkom har opprettet en internettjeneste [34] hvor brukere av 

trådløse mikrofoner kan finne ledige frekvenser i frekvensbåndet 510-790 MHz. De ledige 

frekvensene er basert på informasjon om hvor de "hvite områdene" er. Restriksjoner er gitt 

med en maksimal tillatt utstrålt effekt på 50 mW e.r.p. for sekundærbrukere [32], med den 

hensikt å beskytte DVB-T som er primærbruker av frekvensbåndet. I tillegg er 

frekvensbåndene 823-832, 1492-1518 og 1785-1804,8 MHz godkjent for bruk til trådløse 

mikrofoner med maksimal tillatt utstrålt effekt som spesifisert i fribruksforskriftene [32]. 

 

Norske kringkastere trenger regelmessig frekvenser til PMSE for å lage nyheter, sport, 

arrangementer og TV-sendinger. For å møte deres behov, disponerer de ledige 

frekvensressurser til bl.a. returforbindelse for lyd til reportere i felten (reportasjesamband). Det 

er i dag ca. 85 faste sendeposisjoner i drift over hele landet til bruk for reportasjesamband, og i 

hovedsak er det kanal 21 (470 MHz – 478 MHz) og kanal 22 (478 MHz – 486 MHz) som blir 

brukt. 

 

Ifølge Association of Professional Wireless Productions Technologies (APWPT) er de fleste 

PMSE-brukere ikke klar over planene om å frigjøre 700 MHz-båndet til mobile tjenester[31]. 

Dette fordi diskusjonene skjer i CEPT og andre høyere nivåer. Dette kan ha negative 

konsekvenser for brukere, som ikke blir tilstrekkelig informert og kan risikere å kjøpe utstyr i et 

frekvensbånd som er planlagt allokert til mobile tjenester. 

9.3 Kognitiv radio 

Flere land har vurdert bruk av "hvite områder" for kognitivt radioutstyr (på sekundær basis) for 

forskjellige bruksscenarioer, slik som M2M kommunikasjon (maskin-til-maskin), bredbånd 
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(med f.eks. WLAN eller LTE) og bredbånd i grisgrendte strøk. Mulige løsninger for å finne 

"hvite områder" er f.eks. "sensing" av frekvenser, pilot-signaler, eller geo-

lokasjonsdatabaseløsning. Databaseløsninger er mest populære, fordi det er sett på som den 

mest pålitelige løsningen for å finne primærbrukere, og det er den billigste løsningen å 

implementere. 

 

FCC (Federal Communication Commission) i USA ferdigstilte regler for bruk av kognitivt utstyr 

i "hvite områder" i 2010, [35][36]. Det er et krav til at "master-utstyr" (f.eks. aksesspunkt, 

basestasjon) skal ta kontakt med databasen for å finne ledige frekvenser. Tre selskaper har 

databaser i funksjon per i dag. I Europa har Storbritannia vært mest aktiv når det gjelder bruk 

av "hvite områder" til kognitive radioer, og de planlegger å tillate bruk av kognitivt utstyr fra 

2014. Finland, Frankrike og Irland er eksempler på andre land i Europa som har testet ut bruk 

av "hvite områder" for kognitiv radio. 

 

ETSI (European Telecommunications Standard Institiute) har utarbeidet en harmonisert 

standard [38] for bruk av "hvite områder", som er planlagt publisert sommeren 2014. Første 

versjon var til offentlig høring i 2013. Reglene for utstyr i harmonisert standard fra ETSI ligner 

på reglene som er brukt i USA, men med noen forskjeller. Hvert land som tillater bruk av "hvite 

områder" for kognitive radioer i Europa må ha sin egen nasjonale databaseløsning [37][38]. 

9.4 Konsekvenser for PMSE 

Eurovision Song Contest (ESC) ble i 2010 arrangert på Telenor Arena i Norge. ESC er et 

eksempel på et arrangement der frekvensbehovet i et geografisk område (i en begrenset 

tidsperiode) er langt høyere enn det "normale" bruksmønsteret for PMSE.  Slike arrangement 

skaper et behov for tilgjengelig spektrum utover det som vanligvis disponeres. Data fra Nkom 

fra ESC2010 viser at 23 % av frekvensene som var tildelt trådløse mikrofoner lå mellom 694-

790 MHz. Hvis 700 MHz-båndet omfordeles til mobile tjenester vil det bli vanskeligere å finne 

tilstrekkelige frekvensressurser til slike arrangement.  

 

Det forventes en økning i antall in-ear monitorer, av tre hovedgrunner: 

 prisen på utstyr går ned 

 musikalske forestillinger går mot å gi én in-ear monitor for hver artist 

 foredragsholdere foretrekker en in-ear monitor fremfor "walkie-talkie".  

 

Fordi vi forventer en økning i mengde og bruk av PMSE-utstyr, kan vi forvente en økning i 

etterspørsel etter frekvenser til PMSE-utstyr de neste årene [33]. Med et økende behov for 

spektrum vil en frekvensreduksjon kunne by på utfordringer (spesielt for større arrangement). 
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Noe som kan øke spektrumseffektiviteten for trådløse mikrofoner er å gå over fra analoge til 

digitale mikrofoner. Foreløpig er PMSE-bransjen i stor grad avhengig av analoge mikrofoner 

for forsterkning og innspilling av lyd. Introduksjon av digitale mikrofoner har gått sakte på 

grunn av forsinkelsesproblemer med digital teknologi. Dette oppstår når et analogt (tale) signal 

skal omdannes til et digitalt signal for overføring, og deretter omdannes tilbake til et analogt 

signal for overføring til en høyttaler eller forsterker. Dette gjør at mange aktører i Europa 

fortsatt foretrekker analoge trådløse mikrofoner, da de mener at de er bedre egnet til 

direktesendte begivenheter [33].   

 

NRK, som er den største kringkasteren i Norge, har til en viss grad begynt å ta i bruk digitale 

mikrofoner og utstyr som har kognitive egenskaper. I Europa utvikler ETSI en harmonisert 

standard for kognitivt utstyr i "hvite områder". Flere land i Europa har prøvetestet bruk av 

kognitivt utstyr, og Storbritannia planlegger å tillate bruk av kognitivt utstyr i 2014 som første 

land i Europa. 

 

Hvis 700 MHz-båndet blir tatt i bruk for mobile tjenester blir det i praksis vanskeligere å bruke 

utstyr basert på kognitive radioteknologi i frekvensområdet 694-790 MHz. Grunnen er at det 

blir langt færre "hvite områder" i dette båndet på grunn av tettere frekvensplanlegging, og at 

det blir vanskelig for kognitive radioer å sameksistere med mobile terminaler. I tillegg blir det 

mindre "hvite områder" i frekvensbåndet 470-694 MHz grunnet tettere gjenbruk av 

gjenværende frekvenser til det digitale bakkenettet for TV. Kognitive løsninger med forskjellig 

grad av automatisert frekvensallokering er i ferd med å bli implementert, noe som vil kunne 

gjøre den daglige bruken enklere for brukerne i tillegg til at det vil gi beskyttelse mht. 

forstyrrelser. Om det blir mindre "hvite områder" tilgjengelig enn i dag, vil det imidlertid ikke 

være like attraktivt å introdusere og investere i nye kognitive løsninger. En annen utfordring er 

at konsesjonen til NTV for bakkebasert TV-distribusjon går ut i 2021 og at det trengs adskillig 

lengre tidshorisont (15-25 år) for å investere i nytt utstyr og teknologier.  

 

 

  

In-ear monitoring og trådløse mikrofoner er utstyr som i hovedsak, via fribruksforskriften, 

bruker frekvenser avsatt til det digitale bakkenettet på sekundær basis. Det vil si at brukerne 

av dette utstyret ikke har beskyttelse og derfor må tilpasse sin bruk i forhold til 

frekvensbruken i det digitale bakkenettet og øvrig tilsvarende bruk. Behovet for "in-ear 

monitoring" og trådløse mikrofoner er økende. Dersom 700 MHz båndet blir brukt til mobile 

tjenester vil tilgjengelig frekvensspektrum i et av de mulige frekvensbåndene som PMSE kan 

benytte reduseres. Konsekvensen av dette er økt sannsynlighet for interferens for PMSE-

brukerne i UHF-båndet.
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Vedlegg 1: Kanaloversikt i det digitale bakkenettet for TV 

 

  

Figur 17: Viser kanaloversikt pr MUX som RiksTV tilbyr sine kunder pr 05/11 2014  

Figur 17 viser hvilke TV- og radiokanaler som sendes i de 5 MUX’ene per i dag. Oversikten er 

hentet fra RiksTV sine hjemmesider: http://www.riksTV.no/kundeservice/Kanaler/signalpakke-

MUX/  

  

http://www.rikstv.no/kundeservice/Kanaler/signalpakke-mux/
http://www.rikstv.no/kundeservice/Kanaler/signalpakke-mux/
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Vedlegg 2: Ordliste 

Bit/s   bit per sekund (måleenhet ved dataoverføring) 

Bit-rates  Hastigheten som digital informasjon sendes med over en bestemt kommunikasjonskanal 

Båndbredde   Den frekvenskapasitet som et signal opptar. I frekvensområdet 470-790 MHz er 

båndbredden på en kanal 8 MHz. 

CEPT  European Conference of Postal and Telecommunications Administrations 

Code rate  Forholdet mellom nyttedata og kontrolldata. Ved f.eks. 2/3 vil 2 av 3 bit være nyttedata, 

mens 1 av 3 være kontrollbit. 

COFDM  Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex – betegner modulasjonsteknikken som 

er valgt av DVB og benyttes i DTT-nett. 

Combiner  Er en enhet som slår sammen flere MUX og plasserer de på ulike frekvenser på samme 

kabel 

Digital  Datastrøm hvor elektroniske signaler symboliserer 0’ere og 1’ere som formidles 

fortløpende i sekvenser 

C/N  Forhold mellom signalnivå(Carrier) og støynivå(Noise) på et modulert signal. 

DVB Digital Video Broadcasting - europeisk prosjekt for utvikling og samarbeid om digitalt 

fjernsyn. Utarbeider standarder som godkjennes av ETSI. 

DVB-T  Digital Video Broadcasting-Terrestrial. En DVB standard som brukes til digital 

kringkasting av TV fra sendere stasjonert på bakken 

DVB-T2 Digital Video Broadcasting- Second Generation Terrestrial. En videreutvikling av 

DVB-T standarden 

EBU  European Broadcasting Union 

EU  European Union 

EØS  Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde 

EMC   Elektromagnetisk kompatibilitet 

Enkoder Utstyr som konverterer et analogt TV-signal til MPEG format. 

ETSI  European Telecommunications Standards Institute - europeisk standardiseringsorgan for 

kringkasting og telekommunikasjon.  

Feltstyrke  Brukes som et mål for signalstyrken på et sted i det elektromagnetiske strålingsfeltet fra 

en radio- eller TV sender. 

FFT size  Dette er antall bærebølger innenfor en kanal. I DVB-T kan man ha inntil 8000 

bærebølger, mens i DVB-T2 kan man ha inntil 32000 bærebølger. 

Gapfiller Denne tar imot signal fra basisnett/skyggenett og sender dette ut igjen på samme 

frekvenskanal. Det er muligheter for ekkokanselering. Gir ingen forbedring av signalet. 

Guard band Den ubrukte delen av et radiospektrum mellom radiosignaler. Hensikten er å hindre 

interferens. 

Guard interval  Et tidsintervall som muliggjør mottak av signal fra flere sendere med forskjellig avstand 

til mottaker inkludert terrengrefleksjoner. DVB-T2 muliggjør guard interval opp mot 

160 km. Hensikten er å kunne styrke signalet slik at det blir mindre ømfintlig mot for 

eksempel ekko og refleksjoner.  

HbbTV   Hybrid broadcast broadband TV  

HD   High definition 

HEVC (H265)  Neste generasjons komprimeringsteknologi 

iDTV  TV med integrert mottaker (dekoder) og med mulighet for de-kryptering av signalet 

med en CA-modul. 

IMT  International Mobile Telecommunications 

IRD   Integrated Receiver Decoder (set top box/mottaker) 

ISO  International Organisation for Standards. 

ITU  International Telecommunication Union – verdensomspennende standardiseringsorgan 

for telekommunikasjon 

ITU-R   International Telecommunication Union – Radiocommunications Sector 
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Kbit/s  kilobit per sekund (1000 bit/s) 

Koding   Konvertering/omforming av et signal til en annen, digital, form 

Komprimering  En teknikk som gjør at datasignaler – særlig for levende bilder og lyd – tar mindre plass 

og kan overføres med lavere hastighet. 

LPLT   Low Power Low Tower 

Mbit/s  megabit per sekund (1000 000 bit/s) 

Modulasjon  preging av nyttesignal (program) på en radiobølge 

MPEG  Moving Pictures Experts Group (utvikler standarder for bilde- og lydkomprimering ved 

digital overføring) 

MPEG-4 Moving Picture Experts Group 4 – forbedret versjon av MPEG-2 med en mer effektiv 

komprimeringsalgoritme. Betegnes også MPEG-4 Layer 10, H.264 eller AVC. 

MFN  Multi frequency network Et nettverk hvor hver sender har sin egen frekvens. 

MIMO Multiple input Multiple Output. Bruk av flere antenner både på sender og mottaker 

siden. 

Modulation   QAM (Quadrature amplitude modulation). I DVB-T er 64QAM benyttet. I DVB-T2 kan 

det benyttes opp til 256 QAM ved fast mottak. 

MUX, Multipleks eller signalpakke  

Utstyr som samler flere inngående signaler (fjernsynssignaler og annen data) og 

formidler disse videre i et enkelt utgående signal. 

Ofcom  Office of Communications, regulerende myndighet for kommunikasjonsindustrien, 

basert på Communications Act (i Storbritannia) 

Omformer Tar imot signal fra basisnett/skyggenett, og sender ut igjen signalet på en annen 

frekvenskanal. Den gir ingen forbedring av signalkvalitet. 

OoB  Out of band 

PMSE  Programme Making and Special Events, er en terminology som typisk brukes om ustyr 

brukt ved arrangementer som for eksempel idrettsarrangementer, konserter mm 

Pilot pattern Dette er ekstra bærebølger (piloter) som blir lagt til for å sikre god overføringskvalitet 

når det er store endringer i overføringskvalitet på grunn av doppler etc. Det vil være 

færre piloter ved fast mottak, og dette vil gi bedre kapasitet. 

PPDR  Public Protection and Disaster relief 

RCC  Regional Commonwealth in the field of communications 

Resender (remodulator/regenerator) Denne tar imot signal fra basisnett/skyggenett og frisker dette 

opp igjen signalet før det sendes ut på en annen frekvenskanal 

RRC-06 ITU-R Regional Radioconference, Genevekonferansen 2006, spesifisere internasjonal 

frekvensplan for digitale sendinger i kringkastingsbåndene III, IV og V. 

RSC  Radio Spectrum Committee 

SD   Standard definiton 

Sender  Enhet i et nettverk som må ha matesignaler fra f.eks. satellitt eller radiolinje. Sender ut 

signal på en gitt frekvenskanal. 

Sendesentral  Sendesentralen komprimerer signalene fra innholdsleverandørene (MPEG-4 

bildekomprimering og HE-AAC lydkomprimering) og evt. krypteres, før disse 

multiplekses sammen i mux og distribueres ut til de ulike senderne i nettet. Før 

signalene forlater sendesentralen blir de pakket sammen med signaleringsinformasjon 

slik at mottaksutstyret er i stand til å motta signalene og presentere en del 

tilleggsinformasjon til sluttbrukerne. Sendesentralen gjør også en tilpasning av 

innholdet ute i regions- og lokalportalene, og sørger for at riktige distriktssendinger fra 

NRK og riktige lokal-tv-sendinger sendes i de ulike regioner/lokal-tv områder. 

SFN (Single-frequency network)  

Kringkastingsnett hvor flere sendere sender samme signal på samme frekvens. 

Simulcasting  Parallellsending; sending av en programtjeneste over mer enn en overføringsteknologi 

(eksempelvis FM og MW, DAB og FM) 

Smartkort  Sikkerhetsenheten (kortet) som kunden har. Inneholder unik nøkkelinformasjon som 

benyttes for å dekryptere de tjenester smartkortet er autorisert for. 
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STB   Set Top Box - Ekstern mottakerboks for mottak og dekoding av MPEG/DVB signaler. 

UHDTV  Ultra High Definition TV 

UHF  Ultra High Frequency 

VHF  Very High Frequency 

VOD   Video On Demand – programbestilling 

WRC  World Radiocommunication Conference 


