
Kanalplan analogt basutbud (HC 069)

SVT1 Sveriges Televisions huvudkanal, med ett utbud som omfattar allt från 
familjeunderhållning till debattprogram, barnprogram och kultur. Kanalplats S7.
 

  

SVT2 Sveriges Televisions andra kanal, med ett utbud som omfattar allt från 
familjeunderhållning till debattprogram, barnprogram och kultur. Kanalplats S8.
 

  

TV4 Den breda svenska underhållningskanalen med populära serier, filmer, sport, nyheter och 
dokumentärer. Kanalplats E6.
 

  

Barnkanalen SVT:s egna, reklamfria barnkanal varvar klassiska favoriter med nya produktioner. 
Kanalen fokuserar även på interaktivitet och barnens egen medverkan. Kanalplats S9.
 

  

Kunskapskanalen SVTs kanal som sänder program inom ämnesområden som historia, natur, 
vetenskap, kultur, omvärld och språk. Kanalplats E5.
 

  

SVT 24 Temakanal för sport och nyheter. Samhällsprogram och fördjupningar varvas med en 
mängd olika sporter. Kanalplats S9.
 

  

TV 3 är kanalen som bjuder på underhållande program i form av film, serier, talkshows etc. 
Kanalplats E10.
 

  

Kanal 5 är en av Sveriges största TV-kanaler och gör TV för moderna och aktiva människor, med 
inriktning på underhållning, serier, drama och film. Kanalplats S19.
 

  

TV 6 är den nya breda underhållningskanalen. Kanalen är ett perfekt komplement till TV3 och ger 
dig bl a sport, actionfilmer, humor och realityserier. Kanalplats E11.
 

  

Sjuan Sjuan är en bred kvinnlig kanal som bjuder på mängder av färgstark underhållning i form av 
realityserier, dramaserier, filmer och spänning. Kanalplats S17.
 

  

Discovery Channel Unika produktioner om forskning, vetenskap, teknik, natur och historia. 
Kanalplats S13.
 

  

MTV Europas mest populära musikkanal med intervjuer, livespelningar, hitlistor och mycket mer 
– dygnet runt! Kanalplats S18.
 

  

TV 8 Svensk aktualitetskanal som blandar nyheter, inrikes- och utrikesmagasin och 
dokumentärer med filmer och underhållning. Kompletteras med börsinfo från Bloomberg, DiTV 
och nyheter från Deutsche Welle. Sänder mellan 06:00-01:00. Kanalplats S11.
 

  

TV4 Sport TV4 Sport ger dig den stora direktsända idrotten med bl a massor av internationell 
fotboll, Hockeyallsvenskan, friidrott, proffsboxning, motorsport, hästsport, innebandy och 
dokumentärer. Kanalplats S14.
 

  

Kanal 9 Svensk kanal med fokus på underhållning och sport. Här sänds drama- och actionserier, 
filmer och dokumentärer, program om bilar och teknik samt sport i världsklass. Kanalplats S15.
 

  

TV Finland Finsk kanal med det bästa från YLE1, YLE2 och MTV3. Här visas nyheter, teater, 
underhållning och sport samt barnprogram. SÄnder mellan 05:00-01:00. Kanalplats E9.
 

  

TV4 NEWS är livenyheter, dygnet runt. Här får du senaste nytt från Sverige och världen – med 
ständigt uppdaterade sändningar med nyheter, ekonomi, sport och nöje. Kanalplats S12.
 

  

TV11 är kanalen som med avslappnad attityd och glimten i ögat bjuder på färgsprakande och 
lättsamma program. För den som älskar tv och underhållning. Kanalplats S16.
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TV10 är Sveriges nya TV-kanal för sport och fakta. Den engagerande live-sporten och de mest 
intressanta dokumentärerna hittar du på TV10. Kanalplats E12.
 

  


