Till antenninstallatörer, radio- och tv-handeln
samt fastighetsägare

Stockholm 2017-11-06

700 MHz-utrymningen - avslutande nätförändringar
5 december
Utrymningen av 700 MHz-bandet är nu avklarad i hela Sverige och vi kan
konstatera att det har gått bra. Det återstår dock lite nätförändringar för att
ytterligare effektivisera utsändningen. Dessa nätförändringar kommer att
genomföras tisdagen den 5 december.
Observera - en kanalsökning/ominstallation kan behöva genomföras för att ha
kvar fullt tv-utbud.

Utsändning av gamla Service ID (SID) upphör för SVT1 HD, SVT2
HD, TV4 SD, TV4 HD samt Sjuan
I samband med 700 MHz-utrymningen har det varit nödvändigt att byta så kallad Service
ID (SID) för ett antal programtjänster i marknätet. Detta byte har genomförts i form av en
mjuk övergång där de gamla SID-värdena har sänts parallellt med de nya sedan mars
2016.
Den 5 december upphör Teracom med utsändningen av de gamla SID-värdena. De
tjänster som berörs av är SVT1 HD, SVT2 HD, TV4 SD, TV4 HD och Sjuan.
De som redan genomfört en kanalsökning/ominstallation eller redan uppdaterat till de nya
SID-värdena för programtjänsterna i samband med utrymningen av 700 MHz-bandet
kommer inte att påverkas av att utsändningen upphör av de gamla SID-värdena.
I annat fall behöver man genomföra en kanalsökning/ominstallation av sin digitalbox
eller tv. Detta arbete kan utföras redan nu för att minimera arbetet den 5 december.
Teracoms arbete med att släcka ned de gamla SID-värdena startar upp kl. 10:00 den 5
december och beräknas ta hela dagen.

I tabell nedan hittar du de SID-värden som kommer finnas kvar för berörda
programtjänsterna efter den 5 december. Notera att samma SID-värde gäller i hela landet
för respektive programtjänst.

Programtjänst

Mux

SID

LCN

TV4

2

1040

4

Sjuan

2

7200

7

SVT1 HD

6

6310

61

SVT2 HD

6

6320

62

TV4 HD

6

6340

64

Nick Jr flyttar till ny mux
Den 5 december genomförs även en flytt av Nick Jr från mux 7 till mux 5.
För att få fortsatt tillgång till kanalen behöver en kanalsökning/ominstallation
genomföras. Detta kan göras efter klockan 12:00.
I tabell nedan hittar du de SID-värden som gäller för Nick Jr efter den 5 december

Programtjänst

Mux

SID

LCN

Nick JR

5

3490

35

Regionala sändningar av TV4 Kalmar
De regionala sändningarna av TV4 Västervik går idag ut på orterna Västervik, Virserum
samt Böda. Den 14 december genomförs en namnändring för den lokala tjänsten i dessa
områden till TV4 Kalmar. Innehållet är detsamma i dessa lokala versioner,
namnändringen utförs så tittarna får upp rätt information om kanalen i EPG:n.

