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Basutbud / Kanalplan TV

SVT 1   Har blivit Sveriges största kanal genom generositet, glädje och värme.
Samlar hela svenska folket                    
Kanalplats 05

SVT 2  Sveriges tredje största kanal. Formspråk, kultur och debatt 
Kanalplats 07

TV 3  är kanalen som har blivit ett måste för många familjer. Här ser du filmer, serier, drama, sport med mycket 
mer. Kanalen visar många populära serier. 
Kanalplats S13

TV4 är en kommersiell kvalitetskanal som sänder till hela svenska folket och har ambitionen att göra Sveriges bästa 
och mest populära tv-program. 
Kanalplats 10

TV4 PLUS är den nya, breda och svenska kanalen som visar en gedigen blandning av sport/spel, fritid och under-
hållning. Här finns dagliga sportnyheter och direktsända sportevenemang, serier, talkshows och ett urval starka 
utländska kriminalserier. 
Kanalplats S7

KANAL 5 är en av Sveriges största TV-kanaler. Kanal 5 gör TV för moderna och aktiva mänduskor, med huvudsaklig 
inriktning på underhållningsprogram, serier, svensk dramaproduktion och film som erbjuder tittaren mycket nöje.
Kanalplats S11

24 SVT:s nya temakanal för nyheter och sport, sänder dygnet runt, året om. 24 breddar nyhetsbegreppet och bjuder 
under veckorna på snabb nyhetsförmedling och fördjupande samhällsprogram. Helgerna är vikta för sport. 
Kanalplats 06

Barnkanalen. Kanal från SVT. Här sänds nya barnprogram, gamla favoriter samt spännande interaktiva inslag. 
Svenskt tal eller text i alla program.
Kanalplats S8

Kunskapskanalen För aktiva och kunskapstörstande. Kultur, historia, vetenskap, natur och omvärld. 
Kanalplats S8

Viasat Sport är kanalen för sportfantasten. Viasat Sport visar bl. a golf, trav, ishockey-VM, segling, boxdung, Cham-
pions League, Spanska ligan, tyska ligan i handboll och basket från Euroleague. Kanalen sänder kl. 13.00-03.00.
Kanalplats 08

Discovery Channel TV-kanalen som gjort dokumentärer till ett begrepp. Här samsas program om djur, natur, 
historia, teknik, forskning och vetenskap. 
Kanalplats 09

TV 6 är den unga kanalen med stark profil och med hjärtat i musiken. Kanalen är späckad med underhållning, prat, 
lek, samhälle, musik, debatt, tecknat, drama, film och mycket mer. 
Kanalplats S14

TV 8 för mer information se www.tv8.se

Kanal 9 Kanalens huvudmålgrupp är 30-59 år. Vi sänder serier, prisbelönade långfilmer och dokumentärer tillsam-
mans med sport och galor. 

Infokanal Denna kanalplats används också till frivisning av kanaler.
Kanalplats S12

Beställningar av tilläggsutbud, frågor eller eventuell felanmälan görs till Canal Digital 08-772 26 80

Gäller 1 december 2010, reservation för ändringar.


