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Hdtv från de kompletterande sändarna på 

Gotland 

I april 2011 lanserades hdtv på Gotland. Nu distribueras även 

delar av utbudet från de sex kompletterande sändarstationerna 

på ön.  

Nu kan boende på Gotland som hämtar sin signal från någon av de kompletterande 

sändarna Fårö/Ajkersträsk, Fårösund/Bunge, Ireviken, Visby/Hamnen, Ljugarn eller 

Havdhem se delar av hdtv-utbudet via marknätet. Det kompletta utbudet sänds via den 

stora sändarstationen Visby Follingbo, som når stora delar av ön. 

 

Kanalerna är dels fri-tv-kanaler, som går att titta på utan abonnemang, dels betal-tv-

kanaler som ingår i Boxers tv-paket. Sveriges Televisions båda huvudkanaler – SVT1 och 

SVT2 – kommer båda att sändas i högupplöst format.  

 

Tekniken som möjliggör hdtv i marknätet är standarden DVB-T2 och 

komprimeringstekniken MPEG4. DVB-T2 gör det möjligt att sända flera megabit per 

sekund och för att utnyttja sändarnäten maximalt och få plats med hdtv-sändningarna 

krävs att de komprimeras med den nya tekniken MPEG4. 

 

För att kunna se hdtv via marknätet krävs att tittaren har en hd-ready tv och en mottagare 

som klarar DVB-T2 och MPEG4 (inbyggd eller i separat box). Några av kanalerna är fria, 

men för att se hela utbudet krävs abonnemang hos Boxer.  

 

Hdtv-kanaler  i marknätet: 

Mux 6 (UHF) Mux 7 (VHF) 

SVT1 HD 

SVT2 HD 

TV3 HD 

TV4 HD 

Kanal 5 HD 

National Geographic Channel HD 

MTVN HD 

Canal+ HD 

TV4 News (lanseras 1 juli i 

standardformat) 
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För mer information: 

Lotta Darlin, pressansvarig Teracom, 0708 -91 21 07 

Se också www.teracom.se/hdtv och www.boxer.se.   

http://www.teracom.se/hdtv
http://www.boxer.se/

