Halloj,
det är
din tur.

Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet.
I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången sker. Känner du dig
osäker, eller har frågor du inte får svar på här, är du varmt välkommen att ringa vår hjälptelefon på
0771-10 11 00 eller besöka www.digitaltvovergangen.se.

Varför digital-tv?
Ny teknik
Efter ett beslut fattat av riksdagen går hela Sveriges marknät över till digital-tv senast den 1 februari
2008. Eftersom den digitala tekniken tar över allt mer blir det ett naturligt steg. Samma utveckling
sker även i de flesta andra länder.
Fler kanaler
Med digital teknik blir det möjligt att sända många fler tv-kanaler än tidigare. Alla som förut tittat på
tv via vanlig antenn får nu tillgång till bland annat hela SVT:s digitala utbud. Många kan dessutom
få ytterligare ”fria kanaler”, utan att betala något extra utöver tv-avgiften. Den som vill kan också
välja att abonnera på ännu fler kanaler.
Bättre kvalitet
Med digital-tv får vi bättre bild och bättre ljud. Det öppnar även för utveckling av fler informationstjänster och nya funktioner som exempelvis elektronisk programguide.
Sedan 1999 har vi både analoga och digitala sändningar i marknätet. Men att fortsätta med
båda systemen blir för kostsamt i längden. Det är också ett skäl till att vi går över till ett tv-nät som
bygger på modern teknik.
Digitaliseringen öppnar för HDTV (High Definition TV) även i marknätet. Idag förekommer ett
begränsat antal HD-sändningar i kabelnät, via satellit och via bredband. För att kunna se HDTV
måste du ha en särskild HDTV-box och en tv-apparat som är förberedd för HDTV.
Du med vanlig antenn påverkas
Digital-tv-övergången påverkar bara dig som tar emot tv-sändningar via vanlig antenn på taket.
Du som endast tar emot via kabel, parabol eller bredband berörs inte.

Viktigt!
I tätort är det få tv-tittare som berörs av övergången. Tar du
emot tv-sändningar via kabelnät? Då påverkas du inte av
digital-tv-övergången, som sker i marknätet. Du kan fortsätta
titta som vanligt, om inte din operatör meddelar något annat.
Är du osäker, kontakta din hyresvärd.

Vad ska jag göra?
Sätt igång!
Se över din tv redan i dag. Då kan du i lugn och ro förbereda dig. Du som har vanlig antenn kan
välja mellan flera mottagningssätt. Tänk på att det ena alternativet inte behöver utesluta det andra,
du kan välja olika lösningar för olika tv-apparater. Kom ihåg att övergången gäller även de mottagare du har i sommarstugan, båten eller husvagnen.
När det analoga nätet släcks
På de allra flesta orter blir det aktuellt med ett sändningsuppehåll för tekniska justeringar när
nätet släcks. Om det gäller där du bor kommer du att i god tid få särskild information från Teracom.
Efter övergångsdagen kommer SVT1 att fortsätta sändas analogt i ytterligare två veckor.
Första hjälpen
1. Var ute i god tid om du behöver hjälp med kontroll av antenn eller med installation av box,
parabol eller bredband.
2. Följ instruktionerna i manualen för din digitalbox. Om du behöver hjälp, ta kontakt med din
tv-handlare eller ring vår hjälptelefon på 0771-10 11 00.
3. Spara manualen.
4. Gå in på www.digitaltvovergangen.se om du vill veta mer.

Digital-tv-dagarna
Vi kommer till dig! Håll utkik i lokalpressen efter annonsering om Digital-tv-dagarna. Representanter
för Digital-tv-kommissionen, Teracom, SVT och TV4 finns då på plats för att svara på frågor och
komma med tips och råd om hur du kan se digital-tv på bästa sätt. Du kan också kontakta oss på
Digital-tv-övergångens hjälptelefon, 0771-10 11 00, eller besöka www.digitaltvovergangen.se.

Tre alternativ
Om du vill använda parabol
För att kunna ta emot digital-tv via satellit behöver du en parabol och en digitalbox för satellitmottagning. Tänk på att varje tv och video behöver en mottagare.
Vill du bara titta på de fria kanalerna kan du göra det, gratis eller mot depositionsavgift. Kontaka
respektive operatör för mer information. Om du vill ha fler kanaler kan du teckna ett abonnemang.
Du hittar all utrustning hos din tv-handlare eller din operatör.
Om du har dåliga mottagningsförhållanden för marksänd digital-tv kan satellitmottagning vara det
bästa alternativet. Titta på Teracoms täckningskartor eller ring deras kundtjänst, 0771-91 00 85, om
du är osäker på vad som gäller där du bor.
Om du vill använda vanlig antenn
Om mottagaren inte redan är inbyggd i tv:n behöver du en digitalbox för marksändningar. Tänk på
att varje tv och video behöver en mottagare för att kunna ta emot digitala signaler.
Om du bara vill titta på de fria kanalerna, som till exempel SVT:s kanaler, räcker det med en box
utan programkort. En sådan digitalbox brukar kallas för ”fribox”. Vill du abonnera på fler kanaler
behöver du en mottagare med plats för programkort, samt ett abonnemang.
Om din antenn är äldre än tio år och du får dålig bild, bör du ta reda på om antennen kan ta emot
de frekvenser som digital-tv sänder på.
Digitalboxar och tv-apparater med inbyggd mottagare kan du köpa hos din tv-handlare. Vår rekommendation är att köpa en box som är testad av Teracom.
Om du vill titta på tv via bredband
För att ta emot tv via bredband måste din bostad vara ansluten till ett stadsnät eller ha ett bredbandsuttag eller telefonjack.
Du behöver en digitalbox för bredbands-tv. Tänk på att varje tv och video behöver en mottagare.
Information om utrustning och programutbud hittar du hos din tv-handlare eller en operatör.

Övergångsdatum
TV från Danmark och Norge.
Danmark och Norge planerar att gå
över till enbart digitala tv-sändningar
i marknätet 2009. De danska digitala
sändningarna tar du emot med din
svenska utrustning. Norska digitala
sändningar kräver särskild utrustning,
eftersom dom valt en annan teknik.
Analoga tv-sändningar tar du emot
som tidigare tills dom upphör i
respektive land.

3 september 2007
Karlstad

24 september 2007
Göteborg

15 oktober 2007
Malmö

Har du frågor? Ring 0771-10 11 00 eller besök www.digitaltvovergangen.se

