Frekvensomläggningar i TV-nätet, 2020
Förra året påbörjade Teracom nästa fas i frekvensomläggningen i tv-nätet, med anledning av
koordinationsarbetet med våra grannländer. Omläggningsarbetet pågår från maj 2019 till och med
sommaren 2020. Omläggningen omfattar både mindre och större sändarstationer i södra och delar av
västra Sverige.

Bakgrund till frekvensomläggningen
Under 2016 genomförde Teracom en omfattande omläggning i och med utrymningen av 700 MHz
bandet i marknätet för TV. Förra året påbörjade våra grannländer Norge och Danmark sin utrymning av
700 MHz-bandet vilket resulterat i att Teracom behöver genomföra överenskomna frekvensändringar i
södra och delar av västra Sverige.

Så här påverkas tittarna
Sändningsuppehåll
Frekvensomläggningen medför att Teracom måste byta viss utrustning på sändarstationerna. Det
innebär att det kommer att vara kortare och längre sändningsuppehåll på berörda sändarstationer i
respektive område den dag då frekvensomläggningen genomförs. Uppehållen kommer att ske mellan kl.
10.00 och kl. 18.00. Det kan dock även förekomma kortare avbrott dagtid på ett antal sändarstationer
på grund av förberedande arbete inför frekvensomläggningen.
Uppdaterad information om sändningsuppehållen kommer att finnas på vår hemsida www.teracom.se
och www.antennkollen.se
Berörda tittare kommer att behöva göra en kanalsökning på sin tv för att få fortsatt tillgång till tvkanalerna efter den regionala frekvensomläggningen är klar.

Betal-tv-tittare
En del betal-tv-kanaler byter utsändningsteknik. Det innebär att hushållen behöver vara utrustade med
en digitalbox/tv med stöd för DVB-T2/MPEG4 för att kunna fortsätta titta på nedanstående
programtjänster efter omläggningen:

Programtjänsterna kommer att behålla sin SID efter teknikbytet är klart.
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Kommunikationsinsatser
Teracom kommer att genomföra en rad informationsinsatser i samband med frekvensomläggningen.
Kommunikation till branschen:
• Uppdaterad och detaljerad information på www.antennkollen.se. Anmäl dig på hemsidan och
få information om ditt område per mail och/eller sms
• Uppdaterad information på Teracoms hemsida www.teracom.se
Kommunikation till hushållen/tv-tittarna:
• Uppdaterad information på www.teracom.se
• Information via Teracoms nyhetsrum på www.mynesdesk.com/se/teracom
• Information via dem digitala kanalen Facebook
• Löptext i bild på SVT som rullar 1-2 dagar innan omläggning

Tidplan & etapper för frekvensomläggningen
Kartan ger en överskådlig bild av frekvensomläggningens etapper. Nedan ser ni datum och berörda
områden fram till sommaren 2020. Därefter visar kartan vilket område som påverkas av respektive
omläggning. Vi återkommer med specificerade datum för varje område och sändningsstation allt
eftersom.
Uppdaterad information kommer även att finnas på www.antennkollen.se och www.teracom.se.
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Göteborg, Uddevalla, Trollhättan och Bäckefors
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Emmaboda
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Karlskrona, Karlshamn, Malmö, Helsingborg och Hörby
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Borås, Jönköping, Kisa, Nässjö och Vislanda
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