Dags att
digitalisera!
Information om digital-tv-övergången.

Fler kanaler
att välja på.

Beslut av Sveriges riksdag

Bättre kvalitet

Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå över till
digitala tv-sändningar i marknätet senast 1 februari 2008.
Digital-tv-övergången är ett naturligt teknikskifte i
samhället och fördelarna med den nya tekniken är ﬂera.

Med digital-tv får vi bättre bild, bättre ljud och nya tjänster
som till exempel elektronisk programguide och en mer
utvecklad text-tv.
I Sverige har vi sedan 1999 både analoga och digitala
sändningar i marknätet. Men att underhålla två parallella
nät, ett gammalt analogt och ett nytt digitalt, blir för
kostsamt i längden. Det är också ett skäl till att vi går över
till ett tv-nät som bygger på modern teknik.

Fler kanaler
Det nuvarande analoga marknätet är fullt. Därför har
det digitala marknätet efterhand byggts ut. Med digital
teknik blir det möjligt att sända ﬂer kanaler än tidigare.
Vi får helt enkelt ett större utbud av kanaler att välja bland.
Dessutom kommer alla kunna se minst SVT1, SVT2 och
TV4, SVT24, Kunskapskanalen och Barnkanalen utan
extra tv-avgift. Dessa kanaler sänds okodade och kallas
ibland för ”fria” kanaler.

Varför digital-tv?

1. Varför digital-tv?

En helt vanlig
tv-antenn.

Du med vanlig antenn påverkas

Majoriteten påverkas inte

Digital-tv-övergången påverkar bara dig som tittar på
tv med vanlig antenn och tar emot tv-sändningar via
marknätet. I den här broschyren får du reda på vad du
behöver göra för att kunna fortsätta titta på tv när de
analoga sändningarna upphör.

Majoriteten av Sveriges hushåll påverkas inte av digitaltv-övergången i marknätet. Det gäller dig som enbart
tar emot tv via kabel, parabol eller bredband, samt dig
som redan skaffat en digitalbox för marksändningar. Du
behöver alltså inte göra något utan kan fortsätta titta på
tv som vanligt, såvida du inte har andra tv-apparater som
tar emot sändningar via vanlig antenn.

Kom ihåg att många har vanlig tv-antenn i sommarstugan, husvagnen eller båten. De påverkas därför
också av övergången.

Prata med din hyresvärd eller samfällighetsförening
om du känner dig osäker på hur du tar emot tvsändningar. Eller ring 0771-10 11 00.

Påverkas jag?

2. Påverkas jag?

3. Vad ska jag göra?
Du behöver inte vänta!

Fortsätta med vanlig antenn …

Till att börja med behöver du inte vänta till det datum då
det analoga nätet släcks i ditt område. Du kan i lugn och
ro ordna med ditt fortsatta tv-tittande och få digital-tv
redan idag. Om du har vanlig antenn och bor i ett hushåll
där du själv ansvarar för tv-mottagningen kan du välja
mellan ﬂera mottagningssätt.

■ Du behöver en digitalbox för marksändningar. Tänk på
att varje tv, dvd och video behöver en box för att kunna ta
emot digitala signaler, om inte mottagaren redan är
inbyggd i tv:n.
■ Vill du bara se de så kallade fria kanalerna, som till
exempel SVT:s, räcker det med den enklaste boxen. Vill
du nu eller i framtiden abonnera på ﬂer kanaler behöver du
en box med plats för ett programkort.
■ Digitalboxar hittar du hos tv-handlarna.
■ Om din antenn är äldre än tio bör du ta reda på om den
kan ta emot de frekvenser som digital-tv sänds på.
■ Var ute i god tid om du vill ha hjälp med att installera
digitalboxen eller kontrollera antennen. Kontakta din
tv-handlare eller antenninstallatör.

Det går bra att koppla
digitalboxen till din gamla
tv. Du behöver inte köpa
någon ny tv.

Om du är osäker på om du kan ta emot digitala marksändningar kan du titta på Teracoms täckningskartor
på www.teracom.se, eller ringa 0771-10 11 00.

Vad ska jag göra?

eller skaffa parabol …

eller skaffa tv via bredband

■ För att kunna ta emot digital-tv via satellit behöver
du en parabol och en digitalbox för satellit-tv. Tänk på att
varje tv, dvd och video behöver en box.

■ Din bostad måste vara ansluten till ett stadsnät
samt ha ett bredbandsuttag eller telefonjack.

■ Vill du bara se på SVT och TV4 kan du skaffa ett
programkort mot en depositionsavgift. Om du vill ha
ﬂer kanaler måste du teckna ett abonnemang. Abonnemangsform väljer du hos programdistributören.
■ Utrustningen hittar du hos tv-handlaren eller programdistributören. Utan abonnemang subventioneras inte
utrustningen.
■ Var ute i god tid om du behöver hjälp med att installera
parabolen eller digitalboxen. Kontakta din tv-handlare,
antenninstallatör eller programdistributör.
Satellit-tv är ofta det bästa alternativet för dig som bor
i ett område med dåliga mottagningsförhållanden för
marksänd digital-tv.

■ Du behöver en digitalbox för bredbands-tv. Tänk på
att varje tv, video och dvd behöver en box.
■ Information om utrustning och programutbud hittar du
hos din tv-handlare eller programdistributör.
■ Var ute i god tid om du behöver hjälp med att installera
din utrustning. Kontakta din tv-handlare eller programdistributör.
Ett ytterligare alternativ är digital-tv via kabel. Detta mottagningssätt är dock vanligast i ﬂerfamiljshus där hyresvärden eller motsvarande ansvarar för tv-mottagningen.
Tänk också på att det ena alternativet inte behöver
utesluta det andra, du kan välja olika lösningar för
olika tv-apparater.

4. När, var och hur?
Nu är det snart din tur

Det här behöver du göra

Digital-tv-övergången sker i etapper. Först ut var områdena Gotland, Gävle och Motala. Nu har vi kommit
till etapp 2. Du som bor i någon av kommunerna i listan
här intill och ser på tv med vanlig antenn berörs. Datumet
markerar när övergången startar i din kommun.
Även om du inte bor i någon av dessa kommuner kan
du vara berörd, om du har din antenn riktad mot någon av
masterna i listan på nästa sida. Om du är osäker kan du
hålla utkik efter de textremsor som visas i tv-rutan några
veckor före övergången. Ser du dessa, berörs du!

■ En del kanaler byter frekvens. Om detta är aktuellt för
dig behöver du göra en ominstallation på din digitalbox
efter sändningsuppehållet.

När det analoga nätet släcks
Under den dag då det analoga nätet släcks kan det bli
aktuellt med ett sändningsuppehåll på grund av tekniska
justeringar. Om så är fallet för dig kommer du att i god tid
få separat information om vad som gäller från Teracom.
Efter släckningsdatum kommer SVT1 att sända analogt
i ytterligare två veckor.

■ Följ instruktionerna i manualen för din digitalbox. Det
tar normalt ett par minuter. Ta kontakt med din tv-handlare
om du behöver hjälp. Spara manualen!
■ Om du får dålig bild kan du behöva rikta om din antenn
mot en större eller ny sändarstation. Ring Teracoms kundtjänst på 020-91 00 85 eller titta på täckningskartorna på
www.teracom.se.

När, var och hur?

27 februari 2006

3 april 2006

2 maj 2006

Boxholm
Flen
Katrineholm
Kinda
Linköping
Norrköping
Nyköping
Oxelösund
Söderköping
Valdemarsvik
Vingåker
Ydre
Åtvidaberg

Arboga
Avesta
Degerfors
Enköping
Eskilstuna
Fagersta
Hallsberg
Hallstahammar
Heby
Karlskoga
Knivsta
Kumla
Kungsör
Köping
Laxå

Berörda stormaster:
Kisa, Norrköping

Berörda stormaster:
Uppsala, Västerås, Örebro, Östhammar

Lekeberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Norberg
Norrtälje
Sala
Skinnskatteberg
Surahammar
Tierp
Uppsala
Västerås
Örebro
Östhammar

Bollnäs
Borlänge
Falun
Gagnef
Hedemora
Hudiksvall
Leksand
Ljusdal
Ludvika
Malung
Mora
Nordanstig
Orsa
Ovanåker
Rättvik

Smedjebacken
Säter
Söderhamn
Vansbro
Älvdalen

Berörda stormaster:
Bollnäs, Borlänge, Hudiksvall, Mora

Ring 0771-10 11 00
om du har frågor!

Hur gör jag om jag bara vill fortsätta se
SVT1, SVT2 och TV4?
■ Då räcker det med att du köper den enklaste digitalboxen för marknätet, utan abonnemang. Vill du ta emot tvsändningar på annat sätt, fråga program-distributören om
möjligheterna att endast ta emot SVT:s kanaler och TV4.
Var köper jag digitalboxen och vad kostar den?
■ Digitalboxar för marknätet köper du hos tv-handlarna
och priset varierar. Boxarna ﬁnns från under 1000 kronor.
Fråga om boxen är testad av Teracom. Utrustning för andra
mottagningssätt hittar du hos tv-handlaren eller programdistributören.
Kan jag se på en kanal och spela in en annan
med samma digitalbox?
■ Med en digitalbox kan du spela in samma kanal som
du tittar på. Vill du spela in en annan kanal behövs en box
för videon och en för tv:n. Det ﬁnns även digitalboxar som
klarar båda funktionerna.

Behöver jag skaffa en ny tv?
■ Nej, och det spelar heller ingen roll vilket märke eller
modell du har på din tv. Än så länge ﬁnns få tv-apparater
med inbyggd digital mottagare ute i handeln.
Spelar det någon roll hur gammal min tv-antenn är?
■ Om du har en tv-antenn som är äldre än tio år bör du
kontrollera att den kan ta emot de frekvenser som digital-tv
sänds på. Om du är osäker, prata med din tv-handlare.
Vem vänder jag mig till om min utrustning krånglar?
■ Ta i första hand kontakt med din programdistributör eller
den radio- och tv-handlare där du köpt din utrustning.
Hur vet jag att jag kan ta emot digitala marksändningar?
■ Idag är det digitala marknätet utbyggt till 98%.Täckningskartor hittar du på www.teracom.se. Du kan också ringa
deras kundtjänst på 020-91 00 85.
Vad händer med tv-avgiften?
■ Tv-avgiften påverkas inte av övergången. Ring Radiotjänst
på 0771-91 00 04 om du har frågor om tv-avgiften.

Vanliga frågor

5. Vanliga frågor

0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se

