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Fra analog til digital hverdag 

For alle som i dag mottar analoge TV signaler via kabel. Canal Digital, som i dag er 
programleverandør av TV signaler, planlegger å nedlegge de analoge kanalene våren 
2016. Som et eksempelet er A/L Rygge Antenneanlegg (RAAL) nevnt, men 
nedleggingen vil også gjelde FAAL Moss som mange er tilsluttet. 
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Valgmuligheter 

 Anskaffe Smart-tv 
 Kjøpe DK-kort dersom TVen din har kort-inngang 
 Kjøpe dekoder, T-We-Boks, hvis dere vil se TV i ulike rom. T-We Boxen fungerer som en 

hjemmesentral som leverer TV-signalene trådløst til boks nummer to (T-We Box Mini) eller til 
iPad og Android nettbrett. Boksen tar opp programmer osv. 

 Kjøpe parabol (TV og internett /på samme parabol).   

1. Innledning 

A/L Rygge Antenneanlegg sin programleverandør, Canal Digital, planlegger nedlegging av de analoge 

kanalene våren 2016. http://www.raal.no/ 

 

2. RAAL 

Snart bør du bestemme hva du ønsker av tjenester (TV og bredbåndsnett) dersom du ser på analoge kanaler. 

Tror de fleste av våre medlemmer har RAAL eller kommer til å velge RAAL. Dersom kabel-tv allerede ligger 

i husveggen og det er snakk om oppkobling vil prisen være kr. 1290,- inkl. T-We Box Mini og kr. 2990,- ved 

valg av T-We Box (dekoder m/opptak) Jeg foreslår at du prismessig forhandler deg frem til største Boks. 

Fordelen med stor boks er at du kan sette på pause dersom du må forlate sofaen eller på opptak dersom du må 

være borte noen timer. I tillegg kan du ta opp på 4 andre kanaler samtidig som du ser på den femte. Skal du på 

tur til Italia tar boksen opp Hotell Cæsar når du er borte. En serie som går over et år kan tas opp og sees når det 

passer deg. Valg av pakker/priser kan du lese om på linken under. 

https://kabel.canaldigital.no/tv/grunnpakken/ 

Du har andre muligheter som Smart-TV eller TV og internett på samme parabol når analoge signaler opphører 

Les mer på linker under. 

http://www.breiband.no/privat/abonnement/satellitt 

FSF Rygge, Om avdelingen Multimedia og digitale verktøy - Ting og tang 

http://www.raal.no/
https://kabel.canaldigital.no/tv/grunnpakken/
http://www.breiband.no/privat/abonnement/satellitt
http://www.forsvaretsseniorforbund.no/default.asp?pzOT=2&pzOI=4136
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3. Historikk 

Kabel modem var den første bredbåndstilgangen for de fleste, men ikke mange abonnerte på dette da det kom. 

ISDN og vanlig modem (MOdulator/DEModulator for å sende digitale signaler i det analoge telefoninettet) 

var det vanlige inntil år 2001. Deretter overtok DSL, Digital subscriber line. DSL er en samling teknologier for 

å utnytte kobberbaserte parkabelnett til høyere båndbredder. DSL-familien er litt uformell, men dekker i alle 

fall ADSL (Asymmetric DSL), VDSL, SDSL, HDSL og SHDSL. 

 

4. Bredbånd 

Bredbånd er ikke lenger en luksusvare, men en nødvendighet og bruken øker med over 50 prosent årlig. Noen 

land som Belgia, Finland, Spania og Sveits har innført leveringsplikt på bredbånd. Tilgang til grunnleggende 

bredbånd anses som avgjørende for full deltakelse i samfunnet og det at befolkningen og næringslivet har 

tilgang til bredbånd, er derfor i offentlighetens interesse. Hvis bredbåndskapasiteten i Norge økes like mye 

som i Sverige vil økonomien stige med 8,7 prosent og verdiskapingen med over 220 milliarder kroner årlig. 

Utbyggingskostnaden for Staten vil maksimalt være rundt 15-16 milliarder kroner, men myndighetene nøler. 

Norge er dårligst på bredbånd i Skandinavia. Vi blir også slått av Romania. Telenor ble dannet i 1855 som 

Telegrafvesenet og har hatt en leveringsplikt på telefoni, men ikke bredbånd. Telenor er verdens beste 

monopolist. De gjør alt de kan for å stoppe og forsinke konkurrenter i Europa og Asia. 

Mobilt bredbånd 

Ikke gå hjemmefra nettløs – ta med deg bredbåndet! Med mobilt bredbånd fra NextGenTel er du på nett over 

hele landet. Hytte, båt, sommer, vinter, hotell, telt, rasteplass, stolheis, buss, park – rett og slett overalt.   

Med nye raske 4G routere setter du enkelt opp en Wi-Fi sone hjemme, på hytta, i bilen, i båten eller der du er.  

https://www.nextgentel.no/privat/artikler/bredband.php 

Mobilnettet er en delt ressurs, og nettselskapene gjør det tydeligere for dem som betaler at de får levert 

hastigheten. Andre som får 4G, men betaler for minste pakke for nå innført struping. Den nye ordningen er en 

naturlig del av datasatsingen alle operatører gjør, nå som surfing er langt mer verdifullt enn prating. På 

spørsmål om det koster å gi høyere hastighet er svaret: - det er klart det koster betydelig mer å skape mer 

hastighet. Hvorvidt det i praksis koster mer å gi én kunde 10 Mbit/s og en annen kunde 40 Mbit/s, får du ikke 

noe svar på. Finn ut hva du selv bruker før du bestemmer deg for hvor mye data du ønsker å inkludere i 

abonnementet ditt. Kanskje trenger du langt mer enn 1 GB, kanskje trenger du mindre. 

http://www.dinside.no/917643/hva-faar-jeg-for-n-gigabyte 

 

5. Hva er forskjellen på MB og Mbit/s?  

MB er informasjon som lastes ned per sek. I praksis kan man si at har du en hastighet som laster ned 120 MB 

data i sekundet lastes en spillefilm i full HD-kvalitet, en full bluray-disk på 50 GB, ned på ca. 7 min. 

En 2 Mbits linje bruker over 2 dager og ti timer på en film av samme størrelse. For enkelthetens skyld kan man 

si at én bokstav tilsvarer en byte eller 8 bits – det vil si at en 100 Mbit/s-linje lar deg laste ned datamengder 

tilsvarende 12,5 millioner bokstaver i sekundet (12,5 MB). Megabit (Mbit) kan bli forvekslet med megabyte 

(MB). MB er en måleenhet som brukes om diskplass og minne, altså lagring og ikke om overføringshastighet. 

(For dataamatører: - en bit er en «0» eller «1», og datamaskinene trenger åtte av disse for å skape ett enkelt 

tegn som du kan lese på skjermen. For en datamaskin lagres ordet ONLINE som «01001111 01001110 

01001100 01001001 01001110 01000101»: - altså ONLINE = 60 bit. 

 

6. Canal Digital Kabel TV AS og Telenor Norge AS. 
Selskapet Canal Digital Kabel TV AS er innfusjonert i Telenor Norge AS. Av den grunn vil Telenor kun ha ett 

nett hva angår brukerbetaling. Denne endringen skjedde fredag 22. januar 2016.  

Telenor gjør det i 2016 mulig å bruke 4G-nettet også til å snakke i mobiltelefonen. Dette gir deg flere fordeler, 

deriblant betydelig kortere oppkoblingstid og bedre talekvalitet. Fjerde generasjons mobilnett, 4G, har til nå 

vært forbeholdt tilkobling og surfing på internett, men med ny teknologi som Telenor skrur på over hele landet 

i disse dager, kan kundene ringe med det samme nettet, dette er et av tidenes løft for å heve opplevelsen av å 

snakke i mobiltelefon i Norge, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge. 

Oppgraderingen betyr: 

• Enda bedre innendørs taledekning 

https://no.wikipedia.org/wiki/ADSL
https://no.wikipedia.org/wiki/VDSL
https://no.wikipedia.org/wiki/SDSL
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=HDSL&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=SHDSL&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/1855
https://no.wikipedia.org/wiki/Telegrafvesenet
https://www.nextgentel.no/privat/artikler/bredband.php
http://www.dinside.no/917643/hva-faar-jeg-for-n-gigabyte
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• Raskere oppkoblingstid når du ringer; ned til 2-3 sek (før: 7-10 sek.) 

• Bedre samtalekvalitet og redusert bakgrunnsstøy (lyd i HD-kvalitet) 

• Sammenhengende surfing på 4G, også under samtale. 

Telenor bygger ut nettet med flere frekvenser som utfyller hverandre. På 4G kombineres frekvensbåndene 

800-, 1800- og 2600-MHz. Mange bygninger med mye glass, for eksempel nyere funkishus og kontorlokaler, 

klarer ikke alltid å slippe gjennom vanlige telefonsignaler. Redningen er det robuste 800 MHz-frekvensbåndet 

som har så stor rekkevidde at signalene trenger gjennom glass. Dermed blir taledekningen bedre innendørs. 

Du vil også merke forskjell når du er i bil. Dagens telefoniløsning, såkalt «CS Fallback», gjør at dersom du 

surfer på 4G og mottar en samtale, så blir datasurfingen flyttet til 2G/3G i tillegg til at samtalen gjøres i 

2G/3G-nettet. Med 4G -Tale vil du kontinuerlig kunne surfe på 4G, også under samtale. 

Du trenger ikke å gjøre noe for å få 4G- Tale, men du må ha en mobil/ multimedia som har støtte for 

funksjonen. 

 

7. Mulimedia som har støtte for 4G Tale 
Samsung S6 edge, Samsung S6, Sony Xperia Z5, Sony Z5 Xperia Compact og Sony Xperia Z5 Premium. 

Har du en av disse mobilene, vil du automatisk få 4G Tale i løpet av de neste ukene. Merk at 4G -Tale krever 

i tillegg det siste operativsystemet på telefonen. Du får en SMS om at du må oppgradere mobilen for å få 4G 

-Tale. Når dette er på plass, er det bare å ringe. Telefonen velger automatisk det mobilnettet som gir best 

tale-forbindelse. 

De nyeste modellene av iPhone vil få 4G Tale i løpet av våren 2016. Dette gjelder iPhone6, iPhone6 Plus, 

iPhone6s og iPhone6s Plus. Det er forventet at øvrige produsenter også vil tilby støtte for 4G- Tale på sikt. 

Samsung S5 Neo vil få 4G-Tale samtidig med at den får oppgradering til Android Marshmallow, mens 

Microsoft Lumia 950 blir oppgradert i februar. 

4G-Tale koster ingenting ekstra å bruke. Når du ringer med 4G-Tale, bruker du av dine inkluderte 

ringeminutter som før. Har du ikke ringeminutter inkludert i abonnementet ditt, gjelder vanlig ringetakst. 

Fakta om oppgraderte abonnement 
• Telenor oppgraderer sentralene som igjen gir nye hastigheter til kundene 

• Maksimalhastighet i flere abonnement øker 

• Endrede abonnement: 

- Bredbånd 50/15 får maksimal hastighet 75/25 Mbit/s og endrer samtidig navn til Bredbånd 60/20 

- Bredbånd 10 får maksimal hastighet 20 Mbit/s 

• Abonnementspris og øvrige vilkår vil være som før (inntil videre?) 

 

8. 4G-nett? 

Nettselskapene er i full gang med å innføre støtte for 4G+, en teknologi som gir høyere surfehastigheter enn vi 

er vant til fra vanlig 4G. 4G-nett er ca. 10 ganger raskere enn 3G-nettet. 4G+ blir dobbelt så raskt som 4G fordi 

data sendes på flere 4G-frekvenser. Nedlastingshastighetene er opptil 300 megabit per sekund (Mbit/s). 

Telenors 4G-nett sender over tre ulike frekvensbånd, nemlig 800 MHz, 1800 MHz og 2600 MHz, og 

teknologien som ligger i bunn kalles LTE (Long Term Evolution). Grunnen til at man har satset på flere 

frekvenser, er at de har ulike egenskaper. Lavere frekvenser har nemlig lenger rekkevidde og slipper lettere 

inn gjennom vegger i hus, mens høyere frekvensbånd har høyere kapasitet og kan dermed levere mer data. 

Dette er altså noe også vanlig 4G drar nytte av, men 4G+ kan utnytte det enda bedre. 

Spørsmålet i kjølvannet av den nye markedsmodellen, er hvor høy farten skal være før operatørene kan kalle 

det 4G. For selv om hastighetene på Netcom-abonnementene varierer fra 10 - 40 Mbit/s, står det "Alltid" hos 

Netcom "4G" på samtlige abonnementer. Forkortelsen 4G står for "fjerde generasjon", men hva generasjonen 

innebærer, har mange kranglet om lenge. Netcom skriver på sine nettsider at "4G" er stort sett raskere enn 

bredbåndet du har hjemme. En film på for eksempel 500 MB laster du ned på bare et par minutter. Mens 

Telenor skriver at 3G betyr mellom 1 til 20 Mbit/s, og 4G opptil 40 Mbit/s. I fjor kunne DinSide avsløre at 

Apple mente "HSPA+"var 4G, men de fjernet senere 4G-merket sitt fra den potensielt ulovlige iPad-reklamen, 

som ikke støttet 4G i Norge. 

Noen praktiske eksempler 

https://shop.netcom.no/abonnement/cabonnement.html
https://netcom.no/fordel#solution-tab-1
http://www.telenor.no/privat/dekning/sporsmal-og-svar.jsp
http://www.dinside.no/895319/apple-mener-hspa-er-4g
http://www.dinside.no/895319/apple-mener-hspa-er-4g
http://www.dinside.no/892020/apple-endret-4g-reklamen-for-ipad-3
http://www.dinside.no/893129/ipad-reklamen-er-ulovlig
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Internett hastighet Tiden det tar og laste ned en 

webside(200 kb) 

Tiden det tar for og laste ned to sanger(5 

minutters MP3 filer) 

Streaming Video kvalitet 

56K modem 28 sekunder 25 min 
 

256K bredbånd 6 sekunder 6 min Lav kvalitet 

512K bredbånd 3,2 sekunder 3 min 
 

1Mb bredbånd 1,6 sekunder 1 min 20 sekunder 
 

2Mb bredbånd 0,8 sekunder 40 sekunder Medium kvalitet 

4Mb bredbånd 0.2 sekunder 10 sekunder 
 

6Mb bredbånd 0,0 sekunder 7 sekunder 
 

8Mb bredbånd 0,0 sekunder 5 sekunder TV kvalitet 

16 Mb bredbånd 0,0 sekunder 2,5 sekunder DVD kvalitet 

 

Et bredbånd er på minimum 1,5 MB som er ca. 50 ganger raskere enn modem. Dette gjør at du kan gå fra en 

nettside til en annen nesten uten avbrudd. Siden blir lastet opp foran skjermen din med en gang. 

Les mer: 

Lite trolig at nordmenn forstår Apples bruk av 4G som at iPad skal kunne kobles på LTE-nettverk! 

mener Apple 

På jakt etter ny 4G-mobil? Sjekk våre mobiltester! 
http://www.dinside.no/925882/du-maa-betale-ekstra-for-4g-fart 

 

9. Hvilken hastighet trenger jeg ? 

Det er ikke lett å vite om man skal velge Standard-, Super- eller Lynraskt bredbånd. Variabler som antall 

personer, E-mail, Surfing, Face-book, Skype, Instagram,YouTube, Web-TV, Musikk (Spotify, Wimp, radio) 

Streaming (Netflix, HBO) og Online gaming avgjør hva du skal velge. Mange klarer seg med standard 

løsning, men investerer i super- eller lynraske løsninger. 

Men husk at leverandørene ofte har tilbud som gjør at du enten får maks hastighet eller tilbud som gjør det 

lønnsomt å velge høyere hastigheter dersom du bruker lite datamengde i mnd/året. Lite forbruk = liten 

nettbelastning.  

Hakker det når du forsøker å se nett-tv? Går det langsomt når du skal sende bilder i en e-post? Det kan ha noe 

med hastigheten på nettet å gjøre. Hvor mange megabit som beveger seg til eller fra maskinen din per sekund 

påvirker din opplevelse når du er på nett. 

Er ned- eller opplasting det viktigste? 

Vi bruker internett mer enn tidligere, og ganske annerledes enn da vi bare leste aviser og e-post. Rask 

nedlastingshastighet er fortsatt det viktigste for de aller fleste. Dette er viktig når du for eksempel ser på 

nett-tv, YouTube, strømmer film, eller hører musikk via WiMP eller Spotify. Men behovet for høy hastighet 

begge veier har økt etterhvert som flere sender store mengder data. 

Høy opplastingshastighet er viktig for eksempel hvis du har hjemmekontor og trenger å laste opp store filer til 

kollegaer gjennom ulike delingstjenester. Det kan også være en fordel om du laster opp innhold til en blogg 

eller en nettside, eller bruker webkamera med for eksempel Skype. 

Det er vanlig i dag å ha en nedlastingshastighet på 3.000-9.000 Kbit/s (3-9 Mbit/s). Noen klarer seg med 

mindre, mens andre som bruker nettet veldig aktivt og laster opp eller ned store filer (eks video, bilder, 

dataspill/programmer, presentasjoner) har helt andre behov. 

Her er 4 eksempler som du kjenner deg igjen i: 

Jeg bor alene og leser nettaviser en til flere ganger daglig, og sender og mottar noe e-post. Anbefaler hastighet 

1,5 – 3 Mbit/s. 

Vi er et par som handler en del via internett, samt har hjemmekontor av og til. Anbefaler hastighet på 5Mbit/s. 

eller raskere. 

Vi er en hel familie som bruker internett mye. Vi spiller onlinespill, har smartelefoner og leier en del film via 

internett. Vi sender også bilder til slekt og venner via e-post og Facebook. Anbefaler hastighet på 15 Mbit/s 

eller raskere. 

http://www.dinside.no/895319/apple-mener-hspa-er-4g
http://www.dinside.no/895319/apple-mener-hspa-er-4g
http://www.dinside.no/tester/mobil
http://www.dinside.no/925882/du-maa-betale-ekstra-for-4g-fart
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Vi bruker internett veldig mye til tunge tjenester. Vi jobber med bilder og store dokumenter mot jobben, og 

ønsker å laste ned/sende raskest mulig. 

Anbefaler hastighet på 30 Mbits/s eller raskere. 

Det gjelder å ha bredde på bredbåndet ditt om du ikke skal oppleve irriterende hakking og forsinkelser. 

Hvilken hastighet har jeg i dag? Sjekk på:  

http://www.tek.no/speedometer 

NB! 

Flere ting kan påvirke hastigheten på mobildata. 

Vær oppmerksom på at det er flere faktorer som påvirker hastighet og overføring av mobildata. 

Du må ha god 3G- eller 4G-dekning der du er. Flere mobilbrukere som «slåss» om kapasiteten i et område vil 

senke forventet hastighet. Det viktigste er avstanden mellom hvor du befinner deg og hvor i verden serveren til 

nettsiden du laster ned er. For og få mest mulig riktig resultat bør du velge en nettside som har server i Norge, 

gjerne i samme by som du bor i. Jo kortere avstand til mobilmasten, jo bedre. Har du feil (virus) i 

multimediaenhetene dine går hastigheten ned. 

 

10. Sammenlign hastighet og priser 

3G dekning gir deg mulighet til å ringe og sende SMS/MMS samt surfe med hastighet opptil 20 Mbit/s. 

4G er et rent datanett som gir deg hastighet på opptil 40Mbit/s. 4G+ gir en hastighet på 300Mbit/s. 

Det er stor forskjell på priser fra leverandørene og du kan spare nesten 3000 kroner i året for samme hastighet.  

De siste årene har operatørene skrytt i reklame og utallige pressemeldinger om utbyggingen av 4G-dekning. 

Og de siste årene har det fungert slik: - hadde du tilgang på 4G-nett på 4G-mobilen din, fikk du tilgang på 

4G-hastigheter. Slik er det ikke lenger. Operatørene har i det stille begynt å strupe hastigheten på 

abonnementene sine, og tilbyr den raskeste surfe-farten bare til kundene som betaler aller mest? Inntil nylig 

var det først og fremst inkludert datamengde (MB) som skilte mobilabonnementene. Nå har det dukket opp et 

nytt punkt, maks datahastighet (bit/s). For eksempel koster det fra 149 kroner måneden å surfe med opptil 10 

Mbit/s hos Telenor, og 599 kroner om du vil ha 40 Mbit/s. Du må altså betale en høyere pris for høyere 

hastigheter. Selv om det står "4G" på mobilskjermen din, betyr det ikke nødvendigvis at du får hastighetene vi 

forbinder med 4G. Bare at du er koblet på et 4G-nettverk. 4G utvikles for å kunne overføre 

høykapasitetstjenester som mobilt bredbånd, MMS, video, chat, mobil-TV med HDTV-kvalitet, IP-basert tale 

(voice) og data. Sjekk hastigheten på: http://www.tek.no/speedometer 

 

11. År 2018 til 2020 -5G?Keet 

Internasjonalt er arbeidet i gang med å utvikle den femte generasjon mobilteknologi (5G), som ventes å bli en 

realitet mellom 2018 og 2020. 

https://kabel.canaldigital.no/blogg/sa-bra-er-vanlig-internett-om-ti-ar/?utm_source=nb&utm_medium=email

&utm_content=internett&utm_campaign=kabel-b-uke03_2016 

 

Kommunikasjonsdirektør Torild Lid Uribarri i Telenor Norge fortalte 21. januar 2016 kl: 08:32, at 

forhandlingene med Teliasonera om plassering av frekvenser i 1800 MHz-båndet strandet 20. januar 2016. 
Ikke uventet spør du meg. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.tek.no/speedometer
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobilt_bredb%C3%A5nd&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/MMS
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Video_chat&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobil-TV&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/HDTV
http://www.tek.no/speedometer
http://www.bredbandsguiden.no/kontakt
https://kabel.canaldigital.no/blogg/sa-bra-er-vanlig-internett-om-ti-ar/?utm_source=nb&utm_medium=email&utm_content=internett&utm_campaign=kabel-b-uke03_2016
https://kabel.canaldigital.no/blogg/sa-bra-er-vanlig-internett-om-ti-ar/?utm_source=nb&utm_medium=email&utm_content=internett&utm_campaign=kabel-b-uke03_2016
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Endringer 
FSF avd Rygge gjør oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer i teksten siden den ble publisert på 
vår hjemmeside. Om du velger å gå videre og benytte deg av de opplysningene vi har lagt ut kontroller 
derfor med utgiver om det er kommet noen endringer. 
 


