
Digitalovergangen den 31. oktober 2009 

DIGI-TV, den 11. februar 2009 (Rev. 16. marts 2009) 

Slukningen af det analoge antenne tv-

sendenet og åbningen af den digitale an-

tenneplatform (DTT eller DVB-T) sker på 

samme tid. Her kan du læse hvorfor, hvor-

dan og hvad det betyder for seerne. 

 

 
De danske politikere har besluttet at slukke for 
det analoge tv-sendenet den 31. oktober 2009, 
og det kræver stor planlægning og koordination 
af mange både tekniske og kommunikations-
mæssige detaljer.  

Mere end 1 mio. danske husstande berøres 
af beslutningen, og de skal derfor foretage en 
aktiv handling for at undgå ”sort skærm”. Om-
vendt betyder det også, at langt størsteparten 
af de 2,5 mio. danske husstande ikke behøver 
at gøre noget, fordi de primært modtager tv-
signalet fra kabel-, satellit- eller bredbåndudby-
dere.  

Alle udenlandske erfaringer viser, at der på 
trods af omfattende informationskampagner 
med bl.a. rulletekster og nedtælling på tv-
skærmen alligevel vil være seere og forbrugere, 
der ikke har forberedt sig i tide. I de lande, som 
allerede har slukket for deres analoge tv-
sendenet, viser opgørelserne, at op mod 10 % 
af de berørte husholdninger af den ene eller 
anden grund først anskaffer det nødvendige 
digitale modtageudstyr lige før eller efter sluk-
ningen af det analoge signal. Erfaringerne viser 
også, at mange glemmer de såkaldt sekundære 
tv-apparater – f.eks. de tv-apparater, der fin-
des i soveværelset, børneværelserne, køkken, 
sommerhuset og båden mv. 

De danske politikere har afsat et meget 
stort beløb – 50 mio. kroner – til en offentlig 
informationsindsats, der skal vejlede seerne i at 
undgå ”sort skærm”. Denne opgave løses af 
reklamebureauerne Advice og Metaphor, der til 
lejligheden har etableret kampagnesekretariatet 
”Det nye tv-signal”.  
 

Denne artikel er en forklaring på, hvorfor det politisk er 

besluttet at slukke for det analoge tv-signal - og hvad det 

betyder for seerne og det danske mediebillede. Artiklen er 

skrevet af Carsten Corneliussen, som er talsmand for 

DIGI-TV.  DIGI-TV har siden 1. april 2006 udsendt kana-

lerne DR1, DR2 og TV 2/DANMARK inkl. de regionale TV 2 

virksomheders vinduer i digitalt DVB-T format. 
 

Der henvises desuden til en artikel fra 26. februar 2006 

som i flere detaljer beskriver etableringen af DIGI-TV som 

public service broadcasternes digitale tv-platform. Det 

anbefales at læse denne artikel af hensyn til forståelsen af 

den historiske udvikling og den digitale tv-teknik. Den kan 

læses her: http://www.digi-tv.dk/pdf/etableringen.pdf 

 
Figur 1: Hovedsendernes placering i det digitale sendenet 

(herudover er der 23 hjælpesendere, som giver en næsten 

fuld udendørsdækning og god indendørsdækning rigtig mange 

steder – se bl.a. dækningskort på DIGI-TV’s hjemmeside). 

 
Public service stationerne har længe været i 

gang med digitale tv-udsendelser til antenne-tv 
via det jordbaserede digitale sendenet på DIGI-
TV platformen, der havde premiere den 1. april 
2006. DIGI-TV er på samme måde som "Det 
nye tv -signal” pålagt at informere om digital-
overgangen, om de nye kanaler, der er en del 
af de nye digitale sendemuligheder og om hvil-
ket udstyr, der skal anskaffes.  

Disse informationer har siden 2006 været 
tilgængelige på hjemmesiden www.digi-tv.dk 
sideløbende med information om sendenettet 
og om modtageforhold i form af dækningskort 
og en oversigt over tv-forhandlere og antenne-
installatører, der kan tilbyde lokal hjælp. Denne 
hjemmeside vil i løbet af foråret blive udvidet 
med en borgerservice med adressesøgning til 
nye dækningskort, hvor man præcist kan se, 
hvor god en dækning der er inden- eller uden-
dørs på den enkeltes bopæl, ligesom det vil 
blive muligt at orientere sig om driftsstatus på 
den enkelte sender mv. 

DR, TV 2/DANMARK og de regionale TV 2-
virksomheder er også pålagt at informere om 
overgangen til digitalt tv, da det jo er deres 
analoge sendenet, der lukkes. 
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Hvorfor slukkes der overhovedet  

for det analoge tv-signal? 

Den helt simple forklaring er, at det er nødven-
digt at udskifte den gammeldags og forældede 
teknologi. I Danmark blev ”fjernsynet” introdu-
ceret i 1951 som antenne-tv baseret på høje 
sendemaster placeret rundt om i landet. Der 
kom farver på tv-apparaterne i 1968 og i 1988 
fik danskerne deres anden tv-kanal i form af TV 
2/DANMARK A/S. Bortset fra at alle seerne 
dengang skulle anskaffe sig en ny antenne til 
TV 2 sendenettet, har transmissionsteknologien 
og de analoge sendere til antenne-tv været de 
samme i over 50 år.  

Transmission af tv-signaler sker ved hjælp 
af radiobølger – man kan lidt populært sige, at 
fjernsyn sådan set ”bare er radio med billeder 
på”. Radiobølger er et naturfænomen, der af 
fagfolk omtales som spektrum, der er inddelt i 
bestemte frekvenser (der yderligere omtales og 
måles i hertz – f.eks. KHz eller MHz). Blandt 
forbrugerne kaldes dette for ”kanaler”. 

Hver tv-kanal fylder en fastlagt del af fre-
kvensspektrummet. I praksis betyder det, at 
der er plads til et afgrænset antal tv-kanaler ”i 
luften” indenfor bestemte frekvensbånd – der 
kaldes hhv. VHF båndet og UHF båndet. Det er 
disse bånd, der er reserveret og reguleret til 
brug for tv – og det er samtidig koordineret og 
afstemt med nabolandene med hensyn til hvilke 
kanaler, der sendes på 
hvilke frekvenser og 
med hvilken sende-
styrke – bl.a. med 
hensyn til støj-signal 
forholdene således, at 
der ikke opstår forstyr-
relser i form af skyg-
ger og ”flimmer” på 
tv-skærmene. 

Når stort set hele 
verden på samme tid 
overgår til digitalt tv, 
er der af gode grunde 
tale om et meget stort 
internationalt koordi-
neringsarbejde  

Udtrykket ”den di-
gitale dividende” er 
udtryk for forventnin-
gen om, at der kom-
mer ”værdi” ud af at 
slukke for det gam-
meldags analoge tv-sendenet. Ved at omlægge 
tv-transmissionen i VHF og UHF båndene og 
ved at anvende en digital kodning og kompri-
mering, kan der skabes plads til rigtig mange 
flere nye kanaler. Omsætningsforholdet til an-
tenne-tv er helt op mod 1:10 – dvs. at for hver 
gammeldags analog tv-kanal kan der skabes op 
til 10 digitale tv-kanaler. 

Den sidste store internationale planlæg-
ningskonference for analogt tv var i 1961 og 
den har været gældende indtil 2006, hvor den 

nye såkaldte GE-06 aftale blev indgået. Her 
sikrede Danmark sig otte frekvenssæt til digitalt 
tv - de syv af dem i UHF båndet og et i VHF 
båndet (foruden frekvenser til bl.a. DAB radio).  

Danmark har naturligvis i forvejen et antal 
frekvenssæt til brug for den analoge udsendelse 
af DR og TV 2 samt de forskellige lokale tv-
stationer, men kun de store public service ka-
naler DR1 og TV 2 er landsdækkende frekven-
ser – resten er ikke. Det var f.eks. dette, der 
var årsag til, at DR2 fra starten ikke kunne 
blive landsdækkende på analog basis - og først 
blev det, da den også blev placeret på det digi-
tale sendenet i 2006.  Alle de frekvenser, der 
hidtil er brugt til analogt tv, indgår i planene for 
DIGI-TV, og alle de nye frekvenssæt til digitalt 
tv er landsdækkende.  

 
De nye digitale multipleks (MUX) 

Beslutningen om hvem der skal tildeles de nye 
digitale sendemuligheder og hvad de skal an-
vendes til, er politisk bestemt i de seneste 
tillægsaftaler til medieaftalen 2007-2010. 

De otte frekvenssæt, som Danmark fik til-
delt under GE-06, består hver af et såkaldt 
multipleks – en MUX i fagsproget - som ret 
beset blot er noget edb-udstyr, som fysisk ikke 
ser ud af meget, og som kun har den funktion 
at komprimere og kode de digitale tv-signalers 
så de kan udsendes som radiobølger.  

Som det fremgår af figur 2 er fordelingen af 
de otte MUX, at MUX1 er det bestående DIGI-
TV – som allerede sender DR, DR2 og TV 2 inkl. 
regionerne på digital basis – men som fremover 
også skal udsende nye lokale tv-stationer og en 
ekstra time til de regionale virksomheder – 
ligesom MUX1 fortsat har tegnsprogstolkningen 
af nyhedstimerne på DR og TV 2 (se figur 6 for 
en detaljeret oversigt).  

Figur 2: Danmarks otte digitale multipleks. 
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DR er tildelt et ekstra MUX2 til brug for nye 
kanaler, og her er det også politisk bestemt, at 
en børnekanal og en historie- kulturkanal samt 
en HD-kanal skal starte på det digitale sende-
net den 1. november 2009 sammen med en ny 
kanal fra Folketinget, der også placeres i MUX2. 

DR Update – som lige nu sendes på MUX1 – 
flyttes for at give plads til de nye lokale kanaler 
i MUX1. Det er endvidere politisk besluttet, at 
alle kanalerne i de nye MUX (2-5) skal sendes i 
det såkaldte MPEG 4-format, hvorimod kanaler-
ne i MUX1 som hidtil vil blive sendt i MPEG 2 
indtil 2012, hvorefter også denne MUX vil gå 
over til at benytte MPEG 4.  

Beslutningen om at fortsætte med MPEG 2 i 
MUX1 skyldes hensynet til de seere, der allere-
de har investeret i digital modtagelse – eller de 
nye seere – som kun ønsker at se de eksiste-
rende public service hovedkanaler. Seere der 
har anskaffet en MPEG 2 modtagerboks eller et 
nyt digitalt tv med indbygget MPEG 2 tuner (et 
såkaldt integreret digitalt tv-apparat også kal-
det IDTV) skal, hvis de vil se kanalerne i MUX 
2, anskaffe sig en ny digital MPEG 4 modtage-
boks (eller IDTV med MPEG 4 tuner). Kommen-
de digitale seere der vil se alle kanalerne på 
DIGI-TV skal anskaffe sig en MPEG 4 modtager 
(der altså også kan modtage MPEG 2-signalerne 
– jf. figur 6). Og alle MPEG 4-modtagerbokse, 
der sælges på det danske marked, kan modta-
ge HDTV signaler iht. NorDig specifikationer, 
som både DIGI-TV og Boxer TV anvender. Tv-
apparater til modtagelse af HDTV skal dog være 
digitale og være mærket HD-ready, og det 
betyder, at de gamle analoge tv-apparater med 
billedrør eller fladskærme, der ikke er mærket 
således, ikke kan anvendes til HDTV.  

Politikerne har valgt Boxer TV A/S som den 
kommercielle gatekeeper, der har fået tildelt en 
12-årig sendetilladelse til at drive kommercielle 
betalingskanaler på MUX3-5. Det har været et 
politisk ønske, at den kommercielle gatekeeper 
på DTT-platformen skal skabe konkurrence til 
de bestående kabel- og satellit-tv platforme.  

Boxer TV skal også – fra den 1. november 
2010 – drive mobilt tv på MUX6, og som det 
fremgår af figur 2 har public service (DR) på 
forhånd fået tildelt 15 % af kapaciteten i denne 
MUX. 

Udnyttelsen af MUX7-8 vil senere blive be-
sluttet af medie- og tele-politikerne, og indtil 
det sker, kan dele af frekvenserne benyttes til 
forskningsformål. De fulde frekvenssæt kan 
først anvendes efter en endelig slukning i visse 
nabolande. 

 
Den tekniske koordinering og  

samarbejdet mellem DIGI-TV og Boxer TV 

Det er public service gatekeeperen (DIGI-TV) 
og den kommercielle gatekeeper (Boxer TV) der 
har sendetilladelserne til digitalt tv på antenne-
tv platformen (DTT eller DVB-T).  

Parterne er pålagt at informere branchen og 
brugerne om de digitale modtageforhold og om 

det nødvendige udstyr. Det er endvidere pålagt 
DIGI-TV og Boxer TV at samarbejde om nettets 
tekniske opbygning (herunder frekvenser og 
kanalplaceringer) og om en fælles elektronisk 
programguide (EPG).  

Den elektroniske programguide (EPG) er 
oversigten med kanaler og programinformation 
som vises på tv-skærmen (se figur 3), når man 
trykker den markerede knap på fjernbetjenin-
gen til den digitale modtagerboks eller til IDTV-
apparatet. Fordelen ved et IDTV er at man kun 
har én fjernbetjening, hvorimod man med et et 
gammeldags analogt tv-apparat og en ekstern 
digital modtagerboks har to fjernbetjeninger. 

Det har ingen betydning for programguidens 
funktion, at DIGI-TV’s MUX1 sender i MPEG 2-
formatet og MUX 2 i MPEG 4-formatet. Som 
nævnt kan MPEG 2-modtagere ”kun” se kana-
lerne i MUX1 hvorimod MPEG 4-modtagere kan 
se både MUX1 og MUX2. Boxer’s MPEG 4-
modtagere kan naturligvis også se de frit til-
gængelige kanaler på MUX1 og MUX2.  

DIGI-TVs seere kan imidlertid ikke umiddel-
bart se indholdet af de kommercielle kanaler på 
tv-skærmen. Det kræver et betalingsforhold til 
Boxer TV, som stiller krav om, at der skal an-
vendes en godkendt MPEG 4-boks eller et IDTV 
med indbygget betalingsmodul, der er en forud-
sætning for at anvende det smart card, som 
udleveres af Boxer TV. Men seere på DIGI-TV 
platformen kan i fremtiden se navne og kanal-
positioner på alle Boxer TV’s kommercielle tv-
kanaler og herunder også den programinforma-
tion, der er knyttet til de kommercielle kanaler.  

 

Sendenettets opbygning, dækning  

og antenner 

Det er DRs og TV 2’s fællesejede selskab 
Broadcast Service Danmark A/S (BSD), der 
byggede det digitale sendenet til DIGI-TV’s 
MUX1. Det er også dette selskab, der bygger 
DRs MUX2 og som har entreret med Boxer TV 
om at bygge MUX3-5, og hele DTT projektet er 
således samlet hos den samme entreprenør. 

Figur 3: Sådan ser den nuværende EPG ud (her med nabo-

landskanaler fra Sverige) på et IDTV, men EPG udseende kan 

variere fra IDTV og forskellige modtagerboksmodeller. 
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Sendemasterne i Danmark ejes af TV 2 og 
DR, men er underlagt en såkaldt ”mastelov”, 
som sikrer, at andre operatører kan leje sig ind 
på masterne. Boxer TV anvender de samme 
sendemaster, men har eget tekniske udstyr ved 
senderne, der er adskilt fra DIGI-TV således, at 
der er tale om to selvstændige virksomheder.  

 

Figur 4: Den samlede DTT platform består af public 

service gatekeeper og den kommercielle gatekeeper. 

 
Boxer TV har endvidere lejet sig adgang til 

det fibernet, som DR og TV 2 også ejer og som 
de benytter til at bringe signalerne ud til sen-
derne. Det foregår på den måde, at når tv-
signalerne er MPEG-kodet og multiplekseret  
(pakket) til det digitale format, sendes de som 
datastrømme via et optisk fibernet til hhv. ho-
ved- og hjælpesendere ved sendemasterne. I 
praksis sendes én datastrøm for hver af DIGI-
TV’s MUX og tre for Boxer’s MUX. DIGI-TV’s 
datastrøm multiplekseres statistisk – dvs. det 
er muligt at regulere båndbredden på hver ”tv-
kanal” dynamisk således, at den samlede kapa-
citet udnyttes på den mest optimale måde til 
den bedste billedkvalitet.  

Teknisk set er sendemasterne udstyret med 
en sendeantenne, som udsender de digitale tv-
signaler i UHF-båndet. Tv-signalerne, som nu er 
”pakket” digitalt i det relevante format som 
hhv. MPEG 2 og MPEG 4 (og for Boxer’s ved-
kommende desuden krypteret af hensyn til 
betaling), transmitteres ud ”i luften” på samme 
måde som tidligere via radiobølger.  

Som ved enhver anden radiomodtagelse 
skal der en lokal modtageantenne til at ”nedta-
ge” signalerne, og der skal være en tuner, som 
er indstillet til at modtage de frekvenser, der 
udsendes på. Det digitale signal betyder endvi-
dere, at tuneren skal kunne afkode hhv. MPEG 
2 og MPEG 4 (og for Boxer’s betalings-tv kana-
ler desuden en dekodning til smart card, som 
indeholder oplysninger om den enkelte brugers 
identitet).  

Digitale signaler er i sig selv mere robuste 
end analoge, og i en række områder af landet 
opbygges det digitale sendenet som et såkaldt 
Single Frequency Network (SFN). Det bevirker 
– populært sagt – at senderne ”samarbejder” 
med hinanden om at forstærke signalet (til 
forskel fra analoge sendere på samme frekvens, 
der forstyrrer hinanden og giver støj, og der-
med en forringet billedkvalitet på skærmen). 

En anden forskel på digitale og analoge sig-
naler ligger i den såkaldte ”cut off” effekt. Hvor 
analoge sendenet er kendetegnet ved at bille-

derne bliver gradvist dårligere jo længere væk 
man er fra senderen, vil det digitale signal være 
enten til stede – eller ikke. Dvs. at det digitale 
tv-signal enten kan ses på skærmen eller også 
er skærmen sort. Når signalet bliver for svagt, 
”pixelerer” billedet, hvorefter det fryser og 
skærmen bliver sort.  

Modtagekvaliteten i digitale sendenet er ge-
nerelt mere stabil end i analoge sendenet, men 
radiobølger er et naturfænomen og derfor er 
digitale signaler også følsomme overfor forstyr-
relser fra andre radiosignaler (interferens) lige-
som de er påvirkelige af vejrliget i forbindelse 
med f.eks. højtryk.  

Ved beregningen af et sendenets dækning 
skal der tages højde for et par absolutte fakto-
rer. Det danske sendenet er således opbygget 
ud fra et ønske om at sikre, at hele befolknin-
gen kan modtage signalet med en korrekt mon-
teret udendørs antenne, og det vil ikke blive 
ombygget til fuld indendørsdækning (som det 
f.eks. er tilfældet med mobiltelefonnettet). Men 
rigtig mange steder er der faktisk en god in-
dendørsdækning, hvor det er tilstrækkeligt at 
anvende de nye små antenner (som bl.a. ses 
på figur 5). 

Udendørsdækningen er beregnet til modta-
gelse på en antenne, der er placeret i 10 me-
ters højde, og hvor der er sandsynlighed for 
interferens i mindre end 1 % af tiden. De dæk-
ningskort, som findes på DIGI-TV’s hjemme-
side, er computerberegnede estimeringer med 
en stedsandsynlighed på 95 % og med hensyn-
tagen til den danske natur – bakker, dale, sko-
ve, højhuse mv.  

Kortene er inddelt i pixels på 100 x 100 me-
ter, der sikrer en ret præcis afbildning, og der-
med mulighed for at tilbyde den tidligere nævn-
te søgning på adresser.  

DIGI-TV og Boxer TV skal imidlertid ikke op-
fylde de samme krav til modtagelsen, og derfor 
anvender de da heller ikke de samme bereg-
ninger. Kravet til Boxer TV’s dækning er ifølge 
deres sendetilladelse præciseret til 97 %, hvor-
imod DIGI-TV som public service udbyder skal 
kunne modtages praktisk taget overalt. Kravet 
om fuld dækning pga. public service er baseret 
på en teoretisk beregning og ikke den faktiske. 
Vi ved allerede fra MUX1, at der kan være loka-
le forhold som forhindrer en modtagelse – 
f.eks. store træer i sigtelinjen til senderen, 
beboelse i dale eller i ”huller” i storbyerne.  
 

Nye og gamle antenner 

Dårlig modtagelse kan i mange tilfælde forbed-
res ved at sikre, at antennen faktisk sidder i 10 
meters højde, at den justeres med hensyn til 
retning til den rigtige sender og at den er kor-
rekt polariseret i forhold til senderen.  

Det kan også afhjælpes ved at afmontere 
filtre eller forstærkere, som pga. af den analoge 
sendesituation måske har været påmonteret 
igennem årene ligesom gamle antennekabler 
måske bør udskiftes.  
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De fleste antenneinstallationer er formo-
dentlig 20 år gamle, da det var i forbindelse 
med TV 2’s åbning i 1988 at de fleste husstan-
de var tvunget til at investere i en ny UHF an-
tenne. Og det er den samme antennetype, der 
kan anvendes til modtagelse af digitalt tv. Der-
for kan en eksisterende TV 2-antenne som 
tommelfingerregel også anvendes til digital 
modtagelse.  

I mange nye antenneinstallationer forsøger 
man at optimere modtagelsen på tværs af alle 
kanalerne, og det giver ofte problemer med at 
modtage signalerne over kanal 60. Flere af de 
nye digitale sendenet anvender kanaler i det 
høje område (altså over 60), men antenner er 
normalt dimensioneret med et såkaldt højde-
punkt for bedste modtagelse (af kanalnumre) 
og det varierer fra antenne til antenne. 

 

 

På DIGI-TV’s hjemmeside findes der en vej-
ledning om installation af de digitale modtage-
bokse og antennetilslutninger. Men da ikke alle 
ønsker eller selv kan foretage dette, er der 
mange, der søger råd og vejledning af professi-
onelle antennespecialister, som hermed også 
har mulighed for at vise nye og mere moderne 
antenner.  

For god ordens skyld bør det dog understre-
ges, at der ikke findes en ”normal standard” for 
antenner, og hvis man er i tvivl om, hvorvidt 
man har den rigtige antenne, vil det være en 
god idé at kontakte den lokale antenneinstalla-
tør. 
 

Hvor mange berøres af den analoge  

slukning? 

Tv-modtagelsen i Danmark er fordelt på hhv. 
kabel, satellit, egen antenne samt begyndende 
bredbånd (og tv via internettet).  

De seneste Gallup opgørelser refererer, at 
ca. 2/3 (knap 66 %) af de 2,5 mio. danske 
husstande modtager tv-signaler fra kabel-tv 

operatørerne YouSee og Telia/Stofa og private 
fællesantenneanlæg. (Den faktiske fordeling 
mellem disse parter kendes ikke pga. konkur-
rencesituationen).    

 Omkring 15-16 % modtager tv-signalerne 
fra satellitoperatørerne Viasat og Canal Digital, 
som også forsyner mange fællesantenneanlæg.  

Og nogle få procent modtager tv-signaler 
fra bredbåndselskaberne. 

Disse husstande skal ikke foretage sig noget 
i forbindelse med den analoge slukning af an-
tenne-tv sendenettet. Med undtagelse af få 
fællesantenneanlæg modtager alle disse hus-
stande i forvejen de digitale signaler. Og alt 
andet lige vil det være operatøren på platfor-
men, der sørger for den praktiske omstilling. 

Det betyder så, at de resterende ca. 18 % 
af de danske husstande anvender egen anten-
ne.  

DR foretog sammen med Megafon (i 
oktober 2008) en undersøgelse af hvor 
mange tv-apparater, der findes i Dan-
mark, og her er svaret, at antallet er 
næsten 6 mio. tv-apparater, hvoraf flere 
er placeret i sekundære husstande som 
sommerhuse, campingvogne og både. 
Hertil kommer de mange tv-apparater i 
f.eks. soveværelser, børneværelser, 
køkken osv.  

Omregner man på denne baggrund 
antallet af berørte husstande med an-
tenne-tv modtagelser, er der tale om 
1,1 mio. husholdninger og omkring 43 
% af det samlede antal tv-apparater. 
Det betyder, at der altså er ca. 2,5 mio. 
tv-apparater, der kun modtager anten-
ne-tv. Hertil kommer, at ca. 6.000 regi-

strerede små fællesantenneanlæg benytter en 
kombination af antennemodtagelse og kabel- 
og satellit modtagelse. 

De senest tilgængelige Gallup-tal med op-
lysning om fordelingen af antenner er fra 2007, 
og de viser, at 9 % anvender en almindelig 
stueantenne, 33 % har en loftsantenne og 58 
% har en udendørsantenne.  

Og de nyeste Gallup-tal (fra 2008) over 
hvor mange husholdninger, der allerede har 
købt en digital modtagerboks eller nyt integre-
ret digitalt tv-apparat (IDTV) viser, at knap 11 
% har en MPEG 2-modtagerboks og lidt over 13 
% har et IDTV - men uden en indikering af om 
det er med MPEG 2 eller MPEG 4 (hvor sidst-
nævnte faktisk har været i handelen i 2008).  

Det kunne svare til, at næsten en fjerdedel 
af de berørte antenne-tv husstande allerede har 
foretaget en investering i digitalt udstyr, men 
det er næppe direkte sammenligneligt (om end 
det sandsynligvis er gjort med ønsket om at se 
DR2 og DR Update - men måske også fordi det 
nye tv-apparat tilfældigvis var et IDTV med 
MPEG 2, der ikke benyttes).  

 
 
 

Figur 5: Forskellige udendørs UHF antenner og et eksempel  

på en indendørs DVB-T antenne (øverst til højre).  
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Og hvad får man så på DIGI-TV? 
Figur 6 viser de nuværende og kommende frit 
tilgængelige (såkaldte ”gratis”-kanaler). De 
nuværende MPEG 2-modtagere kan p.t. ”kun” 
modtage MUX1 og dermed de gamle public 
service tilbud fra 2006 – nemlig DR1, DR2, TV 
2/DANMARK og de regionale tv 2-virksomheder 
samt tegnsprogstolkning. Som en midlertidig 
bonus har DR Update været tilbudt på MUX 1 
indtil den digitale overgang, hvor den flyttes til 
DRs nye MUX2. På MUX2 tilbydes yderligere 4 
nye public service kanaler – DRs børnekanal, en 
historie- og kulturkanal og et HDTV tilbud samt 
Folketingets nye tv-kanal.  

De nye MUX2 kanaler udsendes som nævnt 
i MPEG 4-formatet, hvilket således også kræver 
en MPEG 4-modtagerboks – og det betyder, at 
de seere som har en MPEG 2-boks eller et IDTV 
skal udskifte udstyret, hvis de vil se dette til-
bud. Omvendt betyder det også, at hvis man 
kun vil se MUX1 så kan man nøjes med en 
meget billig MPEG 2-boks i forbindelse med den 
analoge slukning (men kun til 2012, hvor MPEG 
2-signalet ændres til MPEG 4).  

De nu kendte lokale tv-stationer forsvinder, 
men det ikke-kommercielle lokale tv opstår igen 
på det digitale sendenet om end på en lidt an-
den måde. De i figur 6 viste lokale tv-stationer 
er det forventede resultat af en høring om ikke-
kommercielt lokalt tv’s fremtid (se senere). 
Herudover vil seere der bor i det østlige Sjæl-
land og i det sydlige Danmark kunne modtage 
op mod 10-20 frit tilgængelige nabolandskana-
ler fra Sverige og Tyskland. 
 

Der slukkes og åbnes i én arbejdsgang  
Alle seere, der i dag ser fjernsyn via egen an-
tenne, skal altså enten købe en digital omsæt-
terboks til det gamle analoge tv-apparat eller 
den nye fladskærm uden digital modtager eller 
udskifte tv-apparatet til et nyt moderne IDTV.  

Den samlede DTT platform, der pr. 1. no-
vember i år vil kunne byde på i alt 38 tv-
kanaler (jf. figur 2), kan dog først tages i brug, 
når der bogstaveligt talt er slukket for de ana-
loge tv-signaler.  

Hele denne omvæltning kræver en massiv 
information om, hvad seere og borgere skal 
gøre – hvis noget overhovedet – og det er da 
også hvad de kommende måneder i 2009 
kommer til at handle om. 

Reelt handler det om at forberede og mestre 
slukningen af det analoge net og åbningen af 
hele det nye digitale net i én og samme ar-
bejdsgang. Og lad det med det samme blive 
slået fast, at der ikke er andre løsninger, fordi 
de nye kanaler på digitalt basis er afhængige 
af, at de analoge frekvenser er ledige – og der 
findes ingen reservekanaler til at sende simul-
tant.  

Det betyder bl.a., at det ikke vil være muligt 
at starte prøvesendinger i hele nettet, og at 
langt de fleste kanaler vil skulle skifte plads 
natten mellem den 31.10 – 1.11 (se figur 10). 

 
 

 

 

 

Figur 6: De forventede kanaler og vinduer på DIGI-TV’s platform på MUX2 (til venstre) og MUX1 (til højre) fra den 1. no-

vember 2009. DR Update skal formelt have en sendetilladelse til MUX2.  
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Konkurrencesituationen 

Det er ikke en del af den offentlige information 
at sælge bestemte løsninger til det nye digitale 
tv-signal. Det skal branchen og de enkelte tv-
udbydere selv stå for. Branchen er i denne 
sammenhæng Brancheforum Digitale Medier, 
hvor de fleste aktører på medieområdet er gået 
sammen for at supportere den offentlige infor-
mation ved at rådgive borgere og forbrugere 
om de digitale muligheder.  

Det gør de med rådgivning i landets mange 
radio- og tv-forretninger, butikskæder og inter-
netbutikker ligesom der koordineres information 
på deres respektive hjemmesider. 

Det er dog ikke nødvendigvis en uvildig råd-
givning, der tilbydes, da de forskellige platform-
operatører (kabel, satellit og nu også antenne-
tv’s kommercielle kanaler via Boxer TV) ret 
beset er i konkurrence.  

Det er derfor værd lige at huske på den po-
litiske beslutning om, at Boxer TV som den 
kommercielle gatekeeper på antenne-tv plat-
formen skal konkurrere med de dominerende 
kabel- og satellitoperatører. DIGI-TV og Boxer 
TV er fælles om sendenettets teknologi og den 
elektroniske programguide – men ikke om 
kanalindholdet, som er distinkt opdelt mellem 
frit tilgængeligt ”gratis tv” og ”betalings-tv”.  

Det er også væsentligt at gentage, at hvis 
man ud over de frit tilgængelige (ukrypterede) 
public service kanaler og de nye ”gratis” kana-
ler, også gerne vil se betalings-tv kanalerne 
kræver det en særlig MPEG 4-boks og et abon-
nementsforhold til Boxer TV. Og blot for fuld-
stændighedens skyld skal det så også gentages, 
at kunder hos Boxer TV med en MPEG 4-boks 
naturligvis også kan se alle de ukrypterede og 
frit tilgængelige kanaler på både MUX1 og 
MUX2 uden at betale særskilt for dette.  

Det særlige i antenne-tv konstellationen er 
altså et teknisk samarbejde og ikke et salgs-
samarbejde. Boxer TV har intet med DRs eller 
TV 2’s public service kanaler eller de nye DR-
tilbud at gøre.  Boxer TV er en kommerciel 
aktør på linje med de øvrige platforme for tv-
leverancer, og vil derfor markedsføre sig med 
salg af en betalings-tv løsning til forbrugerne.  

Mediebilledet i Danmark ændrer sig således 
som politikerne har ønsket det, men det hand-
ler mest om betalings-tv. Det er sandsynligt, at 
en del antenne-tv seere, der indtil videre kun 
har haft 3-4-5 analoge tv-kanaler, vil tage imod 
tilbud om betalings-tv kanaler i de mindre pak-
ker sådan som Boxer TV har annonceret – men  

 
det er lige så sandsynligt, at en række kunder 
hos kabel- og satellitoperatørerne vil skifte til 
antenne-tv platformen, hvis de opfatter det 
som et bedre og billigere tilbud. 

Det er en kendt sag at tv-seningen i dag re-
elt handler om det såkaldte share begreb – dvs. 
hvor mange procent-point de enkelte kanaler 
har i forhold til hinanden. F.eks. har public 
service kanalerne på DR og TV 2 næsten 70 % 
af tv-seningen. Størsteparten af de resterende 
30 % er primært fordelt på de mest populære 
dansksprogede kommercielle kanaler som f.eks. 
TV3, 3 Plus, Kanal 4, 5, 6 og de kommercielle 
kanaler fra TV 2, hvorimod de mest kendte 
internationale kanaler som f.eks. Discovery, 
Animal Planet, BBC osv. i realiteten kun står for 
nogle få procentpoint. 

Det er også en kendt sag, at de fleste multi-
kanal-seere naturligvis ikke ser alle kanalerne 
altid, men har sine favoritter, som typisk forde-
ler sig på 5-10 kanaler. Heraf følger at ”pakke”-
begrebet er det fremtrædende konkurrencepa-
rameter – dvs. de rigtige kanaler i den rigtige 
pakkestørrelse og til den rigtige pris. 

 
Betalings-tv handler også om  

nyt digitalt forbrugerudstyr 

Det der hedder Video On Demand (VOD) – dvs. 
køb af enkelte film kanaler eller enkelte sports-
begivenheder (som også går under navnet Pay 
Per View – PPV) – hænger sammen med ny 
forbrugerelektronik og digitaliseringen.  

Det er udstyr, som kaldes for Personal Video 
Recorder (PVR og lign.), som integreres i de 
nye digitale modtagerbokse og de digitale tv-
apparater (IDTV) mv. Som konkurrencebegreb 
er sådanne funktioner et tilbud om harddiskba-
seret optagelse og en ny kontrol til brugeren 
med f.eks. ”pause” og ”start forfra”.  

Funktionaliteter som disse og digital opta-
gelse og individuel download af film, serier osv. 
er reelt et nyt konkurrenceparameter, som især 
kabel-, satellit- og bredbåndsudbyderne allere-
de benytter sig af – og som mange yngre og 
internetvante brugere allerede kender. 

Også elektronikfabrikanter af nye IDTV til-
byder f.eks. direkte internetadgang via tv-
skærmene – ligesom mange hjem efterhånden 
har investeret i trådløse routere til at ”flytte” 
tv-optagelser fra internettet til tv-skærmen. 

  

Figur 7: De kommercielle kabel- og satellitplatforme. 

Figur 8: Boxer TV er ”tyvstartede” på nogle få ledige 

frekvenser i Jylland den 1. februar i år med denne 

”pakke”. 
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Ny lokal-tv ordning 

Lokalt tv har i Danmark eksisteret i rigtig man-
ge år, og har gennemlevet forskellige faser fra 
regulært ”græsrods-tv” til ”kommune-tv” og til 
kommercielt tv med forskellige konstellationer 
af sendesamvirker.  

Der findes indtil udgangen af oktober 2009 
rundt regnet 180 forskellige sendetilladelser til 
lokal tv-virksomhed. Det er forskellige ledige 
frekvenser og sendere rundt om i landet, der i 
sidste ende definerer ”lokalt”. Det er indlysen-
de, at en lokalsenders sendeeffekt er begræn-
set til den lokale geografi, men digitale sende-
net byder ikke på den samme ”lokale” definiti-
on.  

MUX1 er regionalt opdelt efter de regionale 
TV 2-virksomheders grænser (se figur 9) og 
nye lokale tv-stationer må derfor afgrænses af 
samme geografi. MUX2 er ikke regionalopdelt. 
Det er derimod MUX3 på Boxer TV platformen 
(se figur 10), men Boxer TV har sine egne til-
bud og forpligtelser på det regionale område. 

Politisk er det derfor besluttet, at nye lokale 
tv-udbud skal ske via den såkaldt ”fjerde kanal” 
på MUX1 og DIGI-TV har med de lokale kanaler 
og Folketinget på MUX2 så fået ”nye kunder” 
udover sine ejere. DIGI-TV er udelukkende – 
mod betaling – et distributionsselskab for nye 
lokale ”broadcastere”. 

Den politiske beslutning indebærer også, at 
TV 2 regionernes ønske om mere sendekapaci-
tet bliver imødekommet med en ekstra time - 
altså ud over de ”vinduer”, de har i forvejen på 
TV 2’s hovedkanal, som de i øvrigt fortsætter 
uændret med. Den ”ekstra time” lægges i for-
længelse af ”tegnsprogstolkningen”, som i for-
vejen har et vindue på den fjerde kanal mellem 
kl. 17-20. Med TV 2 regionstimen fra kl. 20-21 
giver det så 20 ledige timer fra kl. 21-17, som 
politikerne yderligere foreslår, kan anvendes til 
både regionalt lokalt tv og (foreløbig 3 timers) 
såkaldt landsdækkende idébaseret lokalt tv.  

Sendetilladelser til de nye lokale sendemu-
ligheder udstedes formodentlig anderledes end 
tidligere, hvor private og foreninger kunne 
ansøge i længere eller kortet tidsrum og med 
eller uden økonomisk støtte. Den politiske hø-
ring der netop er gennemført, ligner en model, 
hvor det bliver forskellige konsortier, som får 
tilladelsen til tidsrummet på MUX1, og dermed 
også den økonomiske forpligtelse til at betale 
DIGI-TV for transport af tv-signal mv. 

Til gengæld åbnes der så op for, at lokale 
sendesamvirker og en underliggende fordeling 
af tiden kan ske på den traditionelle ”græs-
rods”-facon. Det er fortsat Radio- og tv-nævnet 
som udsteder sendetilladelserne og p.t. forven-
tes det, at nye sendetilladelser og nye konsorti-
er vil blive præsenteret i løbet af sommeren. 

Den regionale og lokale deling sker vha. en 
teknisk løsning, hvor de lokale tv-stationer 
sender til de regionale TV 2 knudepunkter og 

derfra videre til de respektive sendere via det 
fibernet som DIGI-TV anvender til de regulære 
regionale TV 2 vinduer.  
 

Informationskampagnerne 

Opmærksomheden om den analoge slukning og 
det nye digitale antenne-tv sendenet vil ikke gå 
ubemærket henover de danske skærme. Både 
en planlagt nedtælling og en planlagt rulletekst 
samt spots på sendefladerne hos de respektive 
public service tv-stationer vil skaffe så megen 
opmærksomhed, at man faktisk skal være bort-
rejst eller bevidst ignorerende for ikke at regi-
strere digitalovergangen. 

 
Informationsindsatsen fra de forskellige in-

teressenter er ganske velkoordineret. Kampag-
nesekretariatet for ”Det nye tv-signal” og sam-
arbejdet mellem DIGI-TV og Boxer TV om for-
brugerudstyr mv. og public servicestationerne 
er alle i fuld gang. Information ”på skærmen” 
via broadcasternes egne analoge kanaler, hvor 
der gøres opmærksom på 
den analoge slukning er 
dog den mest effektive 
og direkte metode. Dette 
vil ske gentagne gange i 
løbet af året og blive 
intensiveret op mod selve 
slukkedagen.  

 
 

Figur 9: TV 2-regionerne og de nye ikke-kommercielle lokal tv-

stationer der f.eks. organiseres i konsortier, der matcher regio-

nalopdelingen.  
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Den officielle danske frekvensplan  

for det digitale antenne-tv – DTT  

Og så blot for fuldstændighedens skyld er der 
afslutningsvis og efterfølgende (i figur 10) til 
denne forholdsvis tekniske artikel gengivet den 
fulde officielle, formelle og internationalt aftalte 
og koordinerede frekvensdisponering for det 
danske digitale jordbaserede sendenet.   

Pointen er dels at give det samlede overblik 
over frekvens- og kanalpositionerne på alle 
MUX - og dels at påpege, at næsten alle kana-
lerne skifter pladser, hvilket så igen understre-
ger, at der ikke kan forventes en landsdækken-
de prøvesending, og at stort set samtlige tv-
apparater (med antenne modtagelse) skal re-
tunes på selve slukketidspunktet. 
 

Hvad sker der så den 31. oktober 2009? 

Slukning og åbning sker altså på samme tid. 
Det er dog ikke sådan at BSD har teknikere og 
bemanding på samtlige sendere på samme tid. 
Der vil være hjælpesendere og dermed visse 
områder som først skifter lidt senere - det 
handler om ½-1 timer. Det taler for at sluknin-
gen sker om natten. 

 
 
 
 
 

Omvendt er bekymringen for den ”sorte 
skærm” og det - at man ikke kan se noget - og 
ikke gøre noget, fordi man har glemt eller und-
ladt at gøre noget, måske tale for at gøre det 
om formiddagen så man evt. i sidste øjeblik kan 
nå den lokale radio- og tv-forhandler inden 
lukketid. Men hvad hvis det er antennen, der 
skal justeres, drejes eller udskiftes? Kan man 
ringe til den lokale antenneinstallatør - og vil 
han have tid og kapacitet? 

Man skal også være opmærksom på, at re- 
tuningen ikke er meget anderledes end hvis 
man f.eks. køber et tv-apparat og/eller ønsker 
at rykke rundt på kanalplaceringer (dvs. kanal-
numre og evt. navne vist på selve skærmen), 
ja, så skal man jo også genindstille eller re-tune 
sit apparat. Sværere er det ikke.  

 
Så hvorfor vente?  

DR og TV 2 har alt andet lige allerede etableret 
en digital antenne-tv sendeplatform i form af 
DIGI-TV, hvor public service hovedkanalerne 
allerede sendes digitalt. Men DRs nye kanaler 
kan ikke sendes digitalt før der faktisk er sluk-
ket for det analoge sendenet og dermed skabt 
den nødvendige ledige kapacitet til DIGI-TV og 
hele det kommercielle digitale sendenet.  

Figur 10: Den officielle frekvensfordelingsplan for DTT mellem DIGI-TV og Boxer.  

Efterfølgende har Boxer TV byttet om på kanal 32 og 39. 


