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Det finns ett antal påståenden som dyker upp regelbundet när övergången från analog
till digital radio kommer på tal. Här testas ett par av dessa utifrån tillgänglig fakta och
med hjälp av experter väl insatta i sakfrågorna och i radions utveckling.

”Det kommer att bli ett enormt berg
med elektronikskrot när alla slänger
sina radioapparater.”
I Sverige finns det omkring 10 miljoner radioapparater som används mer eller mindre
aktivt (exklusive bilradio och mobiltelefon).
Av dessa används 7 miljoner varje månad
medan 4 miljoner är vad man betraktar som
”förstaapparat”, det vill säga de används i
princip dagligen. Det innebär att det omedelbara utbytesbehovet beräknas vara 4 miljoner
apparater över en 6–8-årsperiod.
Om samtliga 10 miljoner apparater skulle
lämnas till återvinning under ett och samma
år skulle det motsvara en ökning av den totala elavfallsmängden med 3 procent. Lämnas
de in under 6 år blir ökningen 0,5 procent
årligen.
Enligt en analys gjord av konsultföretaget WSP så resulterar detta inte i ett enormt
skrotberg.
I jämförelse med den normala utbytestakten för mobiltelefoner eller tv/datorer är
påverkan från ett utbyte av radioapparater
mycket ringa.

I Sverige används

Cirka

miljoner
radioapparater mer
eller mindre aktivt

miljoner av
dessa används
varje månad

10 7

– Radioapparater utgör bara en liten del
av all elektronik som passerar genom åter
vinningssystemet. Vår bedömning är att det
blir en lång utfasningstid från FM-radio till
digitalradio, vilket betyder att koncentrationen av apparater som ska bytas ut sprids över
ett större antal år, säger Karin Carlsson,
Miljöekonomisk analytiker vid WSP.
Myt

”En övergång till digitalradio innebär
ökad energiåtgång för mottagarna.”
Hur påverkas energiförbrukningen i hemmen
av att äldre apparater ersätts med nya? Det
går naturligtvis inte att säga med exakthet
hur varje hushåll påverkas men det har gjorts
flera beräkningar och studier i ämnet.
2013 gav den brittiska regeringen uppdrag
till Produkttestningsföretaget Intertek att
praktiskt mäta igenom elförbrukningen för ett
stort antal modeller av vanligt förekommande
FM och DAB-mottagare.

Cirka

I snitt finns

miljoner radio
apparater är
”första apparat”

radioapparater
per hushåll

4 2,2

Källa: Apparatundersökning 2015 från Mediavision på uppdrag av Teracom och Boxer. Omfattar inte radio i bilar och mobiltelefoner.
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6 år

Om hushållen lämnar sina radioapparater till återvinning under en period på sex år blir ökningen av
elavfallsmängden 0,5 procent årligen.

0,5%
Mätningarna visade att en genomsnittlig
FM-radio krävde en energiåtgång på 4,69 W,
medan en genomsnittlig DAB-radio endast
kräver 3,75 W, dvs 20 procent lägre energi
förbrukning för en DAB-radio.
– Resultatet av den brittiska studien betyder
att cirka 1 344 000 kilowattimmar skulle
sparas in i de svenska hemmen varje år från
det år då DAB-nätet är fullt utbyggt och övergången genomförd. Enligt våra beräkningar
kommer energiåtgången att minska successivt
i mottagarledet under utbyggnadstiden, då
DAB+-apparaterna drar mindre energi än
FM-mottagarna, säger Karin Carlsson, Miljöekonomisk analytiker vid WSP.
Undersökningen visade också att det inte är
mottagningsformen FM eller DAB som är den
stora strömförbrukaren, utan det faktum att
de har nya funktioner och helt olika utformningar, såsom högtalare, förstärkare, displayer
och annat.
Det har därför framförts kritik mot denna
studie eftersom en digital mottagare i teorin
kräver mer avancerad signalbehandling och
därför borde dra mer ström. Dvs de skillnader
som Intertek har mätt upp beror nästan alltid
på att de gjort mätningarna på olika apparater
med olika egenskaper.
Sammanfattat beror frågan på hur man vill
se på saken. Vill man jämföra praktiska mätningar av den faktiska energiförbrukningen
för riktiga mottagare som kan köpas i vanliga
butiker, eller vill man undersöka saken ur ett
rent teoretiskt perspektiv?
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årlig ökning
av den totala
elavfallsmängden.

Till saken hör också att effektivisering av
energianvändning ibland annat radiomottagare sker kontinuerligt med att nya produkter
kommer ut på marknaden. Det är därför troligt att energioptimeringen för äldre FM-apparater har stannat av medan den ökar för nyare
DAB-apparater. Sedan studien gjordes 2013
har en av världens ledande chiptillverkare,
Frontier Silicon, tagit fram ett 4:e generationens chip som minskar energiåtgången med
50 procent jämfört med produkterna som
uppmättes 2013 .
Enligt Patrick Hannon, Vice President
Frontier Silicon, är energiåtgången för
DAB-mottagare stadigt sjunkande.
– Interteks rapport visar att DAB-apparater
krävde 6,96W år 2010 men bara 3,75W år
2013 – en minskning med 46 procent på tre
år, säger Hannon.
Sanning (i teorin)

Myt (i praktiken)
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av FM-radio. Någon sådan uppgift finns dock
inte tillgänglig idag.
Sammanfattat så blir besparingen för
enbart Sveriges Radio 77%. Om privatradion
också bygger ut DAB+ näten, till sin maximala kapacitet, blir den totala besparingen avsevärt större än 31% procent.
Thomas Saner, chef för strategisk distributionsplaneringvid den statliga schweiziska
radio- och tv-sändningsorganisationen SRG
SSR, har kommit fram till liknande resultat.
– Allt beror förstås på nätverkets topologi,
som bestäms av topografi och den geografiska
befolkningsspridningen. Men här i Schweiz
räcker FM-radions totala energi till fyra program medan DAB+ klarar tretton program. Så
det svenska antagandet ser ut att vara korrekt.

”En övergång till digitalradio
innebär ökad energiåtgång för 
sändarföretagen”
För sändarföretagen innebär digitalradio en
energibesparing.
Teracom har, utifrån sina praktiska erfarenheter av att driva rikstäckande FM/DAB nät i
både Danmark och Sverige, redovisat beräkningar utifrån hur många sändare som krävs i
ett potentiell DAB+ nät, med samma yt- och
befolkningstäckning som dagens FM-nät.
Slutsatsen är att ett fullt utbyggt DAB+ nät
förbrukar 23 procent av energin (4,3 GWh/år)
jämfört med vad dagens FM-nät för Sveriges
Radio förbrukar (18,6 GWh/år).
Det vill säga energibesparingen för Sveriges
Radio är 77 procent.
Om sedan kommersiell radio bygger ut digitalradio fullt ut, det vill säga samma täckningsgrad som SR-nätet är planerat för och
dessutom i två DAB+ nät, så kommer en
sådan utbyggnad maximalt konsumera dubbla
energin, det vill säga 8,6 GWh/år.
Det är dock inte sannolikt att kommersiell
radio har samma täckningskrav som SR och
därför kommer de kommersiella näten inte att
byggas ut till 99,8% och därför inte konsumera så mycket som 8,6 GWh/år. Enligt tillståndsvillkoren ska kommersiell digital radio
täcka minst 70% vilket innebär en avsevärd
lägre energiförbrukning än för 99,8%.
För att jämförelsen med Sveriges Radios
energibesparing (77%) ska bli någorlunda
komplett måste kommersiell radios förbrukning i två DAB+ nät jämföras med den energi
som de årligen förbrukar för sin utsändning

Myt

”Övergången till digitalradio innebär
fler kanaler, men lyssnarna är inte
intresserade av det”
Mats Åkerlund, digitalradiosamordnare på
Sveriges Radio, menar att det visst finns ett
publikintresse för fler radiokanaler. Eftersom
Sveriges Radios lyssnare ofta och gärna hör
av sig med sina reaktioner och kommentarer,
finns det anledning att lita på det påståendet.
– Med de fyra kanaler som finns på FM-
bandet har vi identifierat ett antal kanalk rock
ar, som att P2 sänder både klassisk musik och
program på minoritetsspråk och att P4 sänder
både lokalradio och sport. Så det finns

ANDEL DAGLIGA RADIOLYSSNARE, % (9-79 ÅR)
2006

2007

2008

2009

2010

2011
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73

77

74

73

70

67

67

67

68

Vanlig radioapparat

47

46

44

40

39

40

42

Radio i bilen

32

31

29

29

29

31

32

Radio (totalt)

Radio i mobiltelefon, mp3/Ipod

3

4

3

3

3

6

5

4

4

Webbradio/ poddradio

2

3

3

2

3

5

3

4

7

Källa: Nordicom, Mediebarometern 2006-2014
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 öjlighet att förbättra för lyssnarna med tillm
gång till mer frekvensutrymme, säger han.
Att ta hand om kanalkrockar är en viktig
möjlighet som digitalradion ger. Att utveckla
ett nytt kompletterande utbud, ytterligare
anpassat efter lyssnarna är en annan. Det
kommer också vara möjligt att skapa tillfälliga kanaler som kan uppstå och upphöra,
exempelvis vid större händelser.
– Digitalradio kan också ge Sveriges Radio
möjligheten att göra något helt nytt. Möjligheten till fler kanaler skapar förutsättningar
att tänka annorlunda och friare. Folks sätt
att använda medier har förändrats och detta
ger möjlighet att anpassa utbudet efter nya
mediebeteenden, säger Mats Åkerlund.
Man kan snegla åt Norge och Storbritannien
om man tvivlar på att lyssnarna vill ha fler
radiokanaler. I Norge har båda undersökningsbolagen TNS Gallup och SSB konstaterat att
radiolyssnandet har ökat i landet sedan DAB
kom. 2014 lyssnade 64 procent av befolkningen på ett radioprogram en genomsnittlig dag.
Så mycket har norrmännen inte lyssnat på radio sedan 1994. SSB skriver till och med i sitt
pressmeddelande att det ökade lyssnandet på
radio i Norge kan tillskrivas digitaliseringen.
– Vi ser att det först och främst är bland
barn och unga som radiolyssnandet har haft
en markant ökning. Den mest närliggande
förklaringen är rätt och slätt att de kanaler
och program som riktar sig mot unga, har fått
mer populärt innehåll, säger SSB-forskaren
Odd Vaage, som står bakom undersökningen.

NORSKA RADIOLYSSNARNA:
VIKTIGASTE EGENSKAPEN
MED DAB-RADIO BLAND DE
SOM ÄGER DAB-RADIO.
Fråga: Vilken är den
viktigaste egenskapen
med DAB digitalradio?

Vd:n för det svenska radiobolaget SBS,
Staffan Rosell, beskriver det svenska radio
landskapet i en artikel i Nya Wermlands-
Tidningen.
– I dag är radioutbudet i stora delar av
Sverige mycket magert. I Stockholm, Göteborg
och Malmö erbjuds däremot lyssnarna nischade kanaler för hårdrock, R&B, gamla klassiker och hip hop. I Värmlands län finns idag
enbart två kommersiella radiostationer. Med
digitalradio kommer mångfalden och utbudet
att explodera – i hela Sverige. År 2015 är det
inte acceptabelt att mångfalden i radion
varierar beroende på var man bor.
Ytterst är frågan om digitalradio en fråga
om mediemångfald och yttrandefrihet – och
inte en teknikfråga. Vissa säger till och med
att det handlar om public service radions överlevnad. Att stanna kvar i FM och pausa utvecklingen innebär att public service radion marginaliseras och att allt färre köper FM-mottagare
eftersom utbudet inte tilltalar dem. Det innebär att Sverige får ett allt sämre verktyg att nå
ut med samhällsviktig information som kan nå
alla, överallt, oavsett plånbok.
– Norge har haft fem nationella kanaler i
FM men sänder nu drygt 20 kanaler via DAB.
En del av de nystartade kanalerna blev väldigt snabbt efterfrågade av många. I Storbritannien lanserar man nu det andra nationella
frekvenslagret för kommersiell radio, säger
Mats Åkerlund.
Myt

30%

God ljudkvalitet
Fler/bättre kanaler

11%

Bra täckning

11%
7%

Annat
Enkel att använda

3%

Dålig ljudkvalitet

1%

Information/ text i display

1%
Källa: TNS Gallup, Digitalradioundersökningen i Norge
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”Det blir en stor smäll för skattebetalarna med övergången och parallella
sändningar av analog och digital radio.”
Digitalradiosamordningen föreslår att man
under övergången från analog radio till digitalradio bekostar de dubbla sändningarna på
samma sätt som man gjorde vid övergången
från analog till digital tv – med hjälp av ett
lån från Riksgälden. Det är en idé som har
diskuterats länge:

”För radio- och tv-avgiftsbetalarna ska
kostnaderna för teknikskiftet begränsas, varför SR:s parallellsändningar bör finansieras
genom lån i Riksgälden i likhet med vad som
gällde vid övergång till digital-tv”, skrev förre
kulturministern Lena Adelsson Liljeroth på
DN Debatt i juni 2013 när regeringen tillsatte
Nina Wormbs som branschsamordnare för en
övergång till digital radio.

KOSTNADER FÖR DISTRIBUTION AV SVERIGES RADIOS LJUDRADIO
FM FÖR SVERIGES RADIO

99,8 %

befolkningstäckning

90 %
yttäckning

4

kanaler

180 / 600
sändarstationer / sändare

18,6

GWh/år Energibehov

170 MSEK
Årlig distributionskostnad (cirka)

42,5 MSEK
per år och kanal

4:38

kronor per kanal, år och lyssnare*

DAB FÖR SVERIGES RADIO

99,8 %
befolkningstäckning

90 %
yttäckning

10–12
kanaler

600 / 600
sändarstationer / sändare

4,3

GWh/år Energibehov

100 MSEK
Årlig distributionskostnad (cirka)

8,33 MSEK
per år och kanal

0:86

kronor per kanal, år och lyssnare*
* Beräknat på hela befolkningen 9,7 miljoner

Sida 6 av 20

Teracom AB, Lindhagensgatan 122, 112 51 Stockholm

MYTER & SANNINGAR
DIGITALRADIO

För de parallella sändningarna planerar SR
att låna från rundradiokontot, det vill säga det
konto hos Riksgälden till vilket Radiotjänst
för över alla inkomna radio- & tv-avgifter.
– När FM-nätet kan lämnas så blir distributionskostnaden för oss lägre, så SR tar ett lån
och betalar igen det senare. Det här är alltså
ingen kostnadspuckel som drabbar programverksamheten, säger digitalradiosamordnare
Mats Åkerlund på SR till Journalisten.
Det som föreslås är alltså motsvarande
som gjordes för övergången från analog till
digital tv. År 2002 inrättades ett särskilt
distributionskonto för att finansiera SVT:s och
UR:s tv-distribution i de analoga och digitala
marknäten. Till distributionskontot fördes
medel från rundradiokontot som skulle motsvara kostnaderna för SVT:s och UR:s analoga
distribution. Det underskott som uppkom på
distributionskontot under uppbyggnadsskedet
täcktes genom lån i Riksgälden. Tv-sändningarna i det analoga marknätet har idag
upphört. Betalningarna från rundradiokontot
till distributionskontot fortsatte till dess att
lånet var betalt 2013.
Vad gäller utbyggnaden av två DAB+nät
för den privata radion är detta rent marknadsstyrt. Privatradion finansierar helt sin egen
utbyggnad och det har inget med skatter eller
bidrag att göra. Om privatradion och Sveries Radio samordnar sin utbyggnad och till
exempel samlokaliserar sina sändare kan det
tvärtom innebära att Sveriges Radios DAB+nät
blir billigare.
Sammanfattat: Det finns inga planer på att
bekosta digitaliseringen av radio med licenseller skattemedel.
Myt
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”Alla önskar interaktiv radio så DAB+
uppfyller inte vad lyssnare, program
bolag och annonsörer vill ha!”
DAB/DAB+ är inte interaktiv i sig, men kan
bära koder som med en hydbridmottagare
skapar möjligheter till interaktivitet.
– En mobiltelefon med DAB/DAB+, eller en
radio med nätåtkomst, är sådana lösningar som
kommer att bli alltmer utbredda, resonerar
Jørn Jensen, på norska NRK. Radiobranschen
bör arbeta med att utveckla detta. DAB/
DAB+ innehåller en rad tilläggstjänster som
kan visa extra metadata, bilder och annan
grafik, samt överföra extra ljudfiler eller trafikdata. DAB stöder också integration med
internet (hybridradio) som möjliggör enklare
kommunikation mellan lyssnare, etermedia
företag och annonsörer.
Redan idag finns uppskattade interaktiva
radioinslag och interaktivitet inom radion går
tillbaka till de första ring-in-programmen vilka fortfarande är några av de mest populära
programmen. Radio via nätet innebär ökade
möjligheter till interaktivitet inom samma
plattform. Men frågan är om interaktiviteten
nödvändigtvis måste ske via samma medie
kanal/plattform?
– Lyssnarundersökningar i Norge visar att
de flesta önskar lyssna på radio på traditionellt vis, säger Mari Hagerup, kommunikationschef på Digitalradio Norge AS och
fortsätter, de som önskar interaktivitet kan
likaväl få detta via datorn som också är en
digital radioplattform.
Mari får medhåll från britten James
Cridland en välkänd föreläsare som titulerar
sig ”radio futurologist”:
– Den övervägande delen radiolyssnande är
icke-interaktiv sändningsradio, även i USA där
Pandora Internet Radio har gjort sitt intåg.
Men för annonsörerna då? Radio via internet ger en möjlighet att följa och analysera varje lyssnare: En dröm för annonsörerna? Delvis,
men räckvidden för radioreklam via broadcastad radio är också ett starkt argument.
– Även för annonsörerna är detta påstående
falskt, säger James Cridland. Radioreklam
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är en av de mest effektiva metoderna inom
marknadsföring. DAB+ reklam är precis lika
effektiv som FM, och kan förmodligen bli det
i än högre grad.
Men vad programbolagen vill, när det
gäller interaktivitet och teknikval, så menar James Cridland att inställningen är mer
komplicerad:
– När det gäller programbolagen skulle jag
säga att det är sant och falskt. De vill ha en
solid plattform för att sända, och både FM
och DAB/DAB+ tillhandahåller det. FM har
färre valmöjligheter än DAB+, som för
närvarande har färre lyssnare men som kan
bli mer expansiv. Det handlar inte om DAB+
eller internet, utan om DAB+ och internet.
Radions framtid stavas multiplattform!
Myt

RADIOKONSUMTION I SVERIGE
Enbart
webbradio
Både radio
och webbradio
Lyssnar ej
på radio

6%

20%

17%

57%

Enbart traditionell radio
Källa: .se (Stiftelsen för internetinfrastruktur), Olle Findahl,
”Svenskarna och internet”
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”Robustheten och täckningen är
sämre för digitalradio än för den
analoga radion”
Robusthet och täckning är två sinsemellan
oberoende egenskaper. Låt oss här gå igenom
dem en och en.
Bakgrunden i resonemanget är att ett framtida sändarnät för DAB+ kommer att kunna
nyttja samma grundläggande infrastruktur
(master) som det befintliga marknätet för FM/
TV. Det innebär bland annat att en utbyggnad
av digitalradio inte kräver etablering av nya
master, annat än i enstaka undantagsfall.
Det innebär också att ett digitalt nät kan
ärva i princip exakt samma robusthet som
dagens analoga FM-nät har. Infrastrukturen
i dagens FM är uppbyggd för att klara en
mycket hög tillgänglighet med få avbrott och
störningar. Exempelvis genom att den redan
uppbyggda infrastrukturen är utrustad med
reservkraft som klarar dygnslånga kraftavbrott. Dessa höga krav kommer inte att kunna
uppfyllas i ett framtida mobilnät byggt på
4G-tekniken eftersom det då kräver mycket
stora infrastrukturella investeringar. Mobil
operatörerna som investerar på kommersiell
basis kommer inte att ta dessa investeringar
och alltså är mobilnätet fortsatt sårbart vid
exempelvis kraftavbrott, stormar, skogsbränder o dyl.
En del av diskussionen kring robusthet tar
upp det faktum att DAB+ kräver bara en sändarenhet för 10–12 kanaler medan FM kräver
en sändarenhet per kanal. Resonemanget
handlar om att om en sändare skulle gå sönder
blir det fler kanaler som faller bort i DAB+ än
om FM används. Detta har dock mindre med
DAB-tekniken att göra, utan handlar om
redundans i sändningarnas alla led. Teracom
bygger normalt sändarenheter i redundans,
det vill säga om en sändarenhet faller bort så
startar en reservsändare och tar över utsändningen. Det innebär i praktiken ingen skillnad
mellan ett uppbyggt DAB+ nät och dagens
FM-nät, förutsatt att kraven på robusthet är de
samma. Liksom för FM-radio behöver diskussionen om DAB-näten föras kring vilka alter
nativ som finns i form av strömförsörjning,
reservkraft, reservförbindelser och
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 rganisation för felavhjälpning även under
o
svåra påfrestningar.
Vad gäller täckningen så går det att bygga
ett DAB-nät med precis samma goda täckning
som FM, eller bättre. Även här har det mindre
med DAB-tekniken att göra, utan handlar om
att bestämma sig för vilka täckningsmål som
ska uppnås.
I Norge har NKOM (motsvarigheten till PTS
i Sverige) haft ett uppdrag att bedöma om
täckningen för det utbyggda DAB-nätet motsvarar dagens FM-täckning. Arbetet är relaterat till de så kallade ”släckningsvillkoren”,
som bland annat anger att NRK: s radioutbud
måste ha en digital täckning som motsvarar
den nuvarande P1-täckningen i FM-nätet.
Slutsatsen från NKOM, som bygger på praktiska mätningar i fält och datorberäkningar,
är att släckningsvillkoret är uppfyllt. NKOM
anger att befolkningstäckningen för DAB-nätet är cirka 99,5 procent och att befolkningstäckningen för FM (NRK P1) är cirka 98,6
procent. Vidare kommenterade NKOM att
vägtäckningen enligt deras beräkningar var
bättre för DAB än för FM (NRK P1).
Jørn Jensen, från norska NRK, menar att
man inte kan säga att täckningen skulle bli
sämre med DAB än med FM:
– Det går inte att säga att täckningen blir
sämre. NRK:s utbud av DAB har samma täckning som dagens P1-täckning i FM-nätet. Med
DAB-nätet blir dessutom alla NRK:s 14 radiokanaler rikstäckande. De kommersiellt kanalerna har bättre täckning på DAB än på FM
och kommer att nå fler än tidigare. Robustheten är dessutom bättre i DAB så NRK:s beredskapsansvar blir på så sätt bättre tillvarataget.
Slutsats: Ett framtida sändarnät för DAB+
kommer att kunna nyttja samma grundläggande infrastruktur som marknätet för FM/
TV och därmed kunna motsvara eller till och
med överträffa dagens analoga sändningar
när det gäller såväl täckning som robusthet.

”Det finns inga mobiltelefoner med
DAB+ digitalradio och nya mobiltelefoner har inte radio i sig längre.”
Föreläsaren James Cridland, radio futurologiskt ger ett tudelat svar på detta påstående:
– Det första påståendet är sant. I Europa.
Men nästan alla mobiltelefoner i Sydkorea har
DAB+, som används för att sända tv snarare
än radio. Det ryktas att koreanska LG kommer
att lansera en Android med DAB+ i Europa i
år. Men att nya mobiltelefoner inte längre har
radio i sig är en myt.
iPhone har inte FM-radio, men de flesta
Samsung- och HTC-modellerna har det. De
nya, billiga telefonerna på växande marknader som Indien och Latinamerika har det
också. Android One i Indien har FM-radio,
liksom Firefox OS-telefonerna som även säljs i
Afrika. NextRadio har lyckats utrusta mobiltelefoner med FM radio i USA, där det finns
politiska skäl till att mobiltelefon-tillverkare
medvetet avaktiverat FM chips.
Christan Vogg, chef för EBU Radio ger
samma bild:
– Många smartphones har ett DMB/DAB+
chip. De finns än så länge inte på den europeiska marknaden, men däremot i till exempel
Sydkorea. Vi arbetar på att få några av dessa
modeller till Europa inom kort eftersom en
färsk BBC-undersökning har visat att det finns
en stor marknad för mobiltelefoner med freeto-air radio. Nya smartphone modeller med
inbyggd radio finns, t ex Samsungs Galaxy
Express II som levereras med med FM-chip
och Radio DNS som gör det möjligt att automatiskt växla till IP streaming om FM-mottagningen inte räcker.
Sanning och myt

Myt
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”Bilbranschen är en avgörande faktor
för genomslaget/utfasningen av
FM-radion! Miljontals fordon kommer
vara i behov av konvertering.”
I dag erbjuder samtliga större biltillverkare
digitalradio (DAB+) till bilen, antingen som
ett tillval eller förinstallerad utan tillkommande kostnad. På marknader som Sverige,
som fortfarande väntar på politiskt besked om
digitalradio, erbjuds DAB+ ofta som ett tillval. Det kan då kosta en tusenlapp (till exempel Skoda Octavia) eller 5 000 (till exempel
Volvo V70 och XC90). I Storbritannien, som
ligger längre fram än Sverige när det gäller
en övergång till digital radio, levereras över
70 procent av de nya bilarna förinstallerade
med DAB+ utan tillkommande kostnad. I
Norge, som ska göra en övergång till digital
radio år 2017, är motsvarande siffra över 60
procent. För bilar som redan sålts och som
saknar DAB+ tuner, kan man köpa till så kal�lad adapterlösningar som kostar från 500 kronor och uppåt. Dessa lösningar tar emot
DAB+ och återutsänder signalen som FM eller
via Bluetooth till bilens inbyggda radioenhet.
– Bilen är en viktig arena för radio generellt,
och det bästa är att bilbranschen följer med.
Över 60 procent av norska bilar levereras med
DAB+, och det finns adapterlösningar för

ANDEL BILAR MED DAB-RADIO
INSTALLERAD SOM STANDARD

60%

70%

0%
Sverige
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Norge

Storbritannien

eftermontering, säger Jørn Jensen, senior
strateg på NRK.
Ole Jørgen Torvmark, som leder branschorganisationen Digitalradio Norge, håller
med:
– En stor andel av radiolyssnandet sker i bil
och därför är bilbranschen viktig för digitaliseringen av radion. Två, tre år innan vi släcker ned FM-nätet har redan 20 procent av alla
norska bilar DAB, vilket motsvarar mer än en
halv miljon fordon.
I Sverige har digitalradiosamordningen
uppskattat att cirka 3,5 miljoner fordon kommer att vara i behov av konverteringslösningar för DAB+.
Uppskattningen bygger på att DAB+ är den
enda tekniken som konsumenten kommer att
använda för att lyssna på ljud i bilen, vilket inte
är fallet. Merparten av dagens bilar innehåller
lösningar för att koppla mobiltelefonen till ljudanläggningen, vilket innebär att det är möjligt
att lyssna på ljudfiler eller strömmande ljud på
detta sätt. Det innebär att vissa av konsumenterna, den andel som inte lyssnar på radio och
den andel som har råd och möjlighet att lyssna
på streamad radio via mobilnäten, inte kommer behöva köpa konverteringsutrustning.
EBU:s radiochef Christian Vogg lyfter fram
den brittiska biladaptern Radioplayer:
– Radioplayer tar emot FM, DAB/DAB+ och
IP-streamingsignaler och växlar automatiskt
från en källa till en annan. Den här lilla svarta
boxen passar alla instrumentpaneler och styrs
via en smartphone-app. Den finns på den
europeiska marknaden från och med i sommar. Dessutom finns det redan flera andra
adapter-modeller på marknaden. EBU har nyligen tillsatt en arbetsgrupp som ska utveckla
hybrida radio-appar för användning i bilar.
Det finns de som ifrågasätter varför en bil
ska vara både uppkopplad mot internet och
utrustad med en FM/DAB+-mottagare. Och
det finns de som argumenterar för en parallell
utveckling. I en debattartikel i Ny teknik skriver Olaf Meng, Produktchef Trafiklösningar,
Garmin Europa, och Petter Djerf, Skandinavienansvarig för V-Traffic, MediaMobile att
digitalradio och connected car kompletterar
varandra och redan idag utvecklas parallellt.
Anledningen till att fordonsindustrin ser
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marksänd radio (FM/DAB+) som en feature
som inte går att ta bort är enkel. Att sända all
radio och övrig data över dagens mobilnät är
inte kostnadseffektivt. Datamängden är för
stor och det skulle krävas massiva investeringar i nya basstationer för att möjliggöra
stabil lyssning i bilen för alla. Trafiksäkerheten kräver en stabil och säker grundläggande
infrastruktur så att många människor kan nås
samtidigt på ett billigt och effektivt sätt.
Petter Djerf och Olaf Meng skriver vidare:
”En hypotetisk, men allvarlig fråga är vad som
händer vid en trafikolycka eller trafikstockning då en mycket stor mängd lyssnare kopplar upp sig samtidigt på mobilt internet utan
att det finns kapacitet för detta? Vad händer
när livsviktig trafikinformation inte når fram
till alla förare? Connected car är en viktig och
potentiellt revolutionerande teknik, men det är
idag en premiumtjänst som inte är till för alla.”
Sanning

”Ljudkodningen/ljudkvalitén i
digitalradio är sämre än för FM”
Debatten kring bra ljudkvalitet påverkar en
mindre del av befolkningen, de riktigt ljudintresserade, och argumenten liknar de som
användes när CD-skivan ersatte vinyl. Sant är
att med ett riktigt bra FM-system, stor takantenn, bra mottagning, stora och dyra högtalare, så är det svårt att slå det analoga FM-ljudet
annat än med tillräckligt höga bithastigheter i
ett digitalt system.
I verkliga livet däremot finns det många
andra lyssningssituationer som påverkar ljudbilden för lyssnaren. För lyssning i bilen är
FM-radion särskild känslig för reflexer
som uppstår och då bildas brus och knaster
som upplevs som negativ för lyssnaren.
I motsvarande situation, men med en DAB+
radio, där den digitala tekniken kompenserar
för och snarare drar nytta av reflexerna, upplevs ljudet som brus- och knasterfritt och ger
en bättre upplevelse för lyssnaren.
Eftersom digitala tekniken i grund och
botten är en komprimeringsteknik, innebär
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Det säljs årligen cirka

300 000
bilar enligt 2014 års statistik.
Det fanns cirka

4,5 miljoner
fordon på vägarna.
Det kommer att behövas

3,5 miljoner
adapterlösningar enligt Digitalradio
samordningen, om man gör en FMsläckning år 2022. De som redan har
mobiltelefon eller motsvarande, som
kan kopplas till bilens ljudanläggning,
behöver inte nödvändigtvis konvertera
sitt fordon, vilket innebär att siffran
kan vara i överkant.

det att om du packar alltför många kanaler på
samma DAB-frekvens kan det få en negativ
påverkan på ljudet.
I Storbritannien har det gjorts undersökningar som visar att många anser att DAB har
ett mycket bra ljud. Radiofuturologist James
Cridland ser att det blir programbolagen som
avgör hur bra ljudet blir för radiolyssnarna:
– Med DAB+ betalar programbolagen
för ljudkvalitet. De kan sända DAB+ med
den ljudkvalitet de önskar, från relativt låg
överföringshastighet till häpnadsväckande
detaljerat ljud. AM-radio har miljoner lyssnare
över hela världen trots relativt dålig ljudkvalitet, eftersom innehållet är bra. DAB+ är
inte annorlunda, och erbjuder programbolag
en valmöjlighet. Och om lyssnarna inte gillar
det, kan bolagen förbättra ljudkvalitén.
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I Sverige har Teracom baserat sin bedömning av bra ljudkvalitet på bland annat
subjektiva ljudtester genomförda av EBU och
de erfarenheter som finns från åratals användning av MPEG4 HE-AAC-kodat ljud i det
digitala marknätet för tv. EBU-testerna visar
att ljudkvalitén för bithastigheter mellan 96
kbit/s och 112 kbit/s att betrakta som bra, det
vill säga de erhåller i testet betygen
”Good” eller ”Excellent”. Detta stämmer
väl överens med Teracoms erfarenheter från
digital-tv där bithastigheter på 90–110 kbit/s
är vanligt använda för samma typ av ljudkodning som också används i DAB+.
– Intervallet 96–112 kbit/s, motsvarar
10–12 kanaler per DAB+ multiplex och bör
ger en för de allra flesta situationer fullgod
ljudkvalitet, säger Per G Borgå, produktchef
på Teracom.
I Norge visar undersökningar att främsta
anledningen till att lyssna på och köpa
DAB-radio är utbudet, dvs att du får flera
kanaler än vad som finns på FM. Men, även
bra ljud är en stark anledning till ett inköp av
ny digital radio. Ole Jørgen Torvmark, daglig ledare Radio.no, resonerar:
– Att diskutera ljud är som att diskutera
smak. Att generellt hävda att ljudkvalitén i
DAB är dålig blir fel. De som säger det är i
regel HiFi-entusiaster som anser att de har
”bättre” musiköra än andra. Få skulle ställa
upp på ett blindtest. I Digitalradioundersökningen som kontinuerligt görs av TNS Gallup
svarar de tillfrågade tvärtom att den största
fördelen med DAB är god ljudkvalitet. Den
främsta anledningen är nog att man slipper
sus och skorr som i FM-radion. För optimalt
ljud i avancerade stereoanläggningar i hemmet är DAB mer än bra nog för de flesta. För
de som önskar ännu bättre ljud rekommenderar jag nätradio med hög bitrate. DAB i bil
upplevs i regel särskilt positivt. Det är lättare
att hitta radiokanalerna (de är långt fler),
täckningen är bättre och bruset helt borta.

VILL DU HA FLER KANALER?

23%
svarar att de skulle lyssna mer,
eller mycket mer, på radio om de
kunde ta emot fler radiokanaler.
Av dem som bor i storstäder och
har tillgång till tio eller fler
radiokanaler är motsvarande
siffra sex procent.
Källa: A-focus konsumentundersökning 2012.

Myt
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1. Förändringar inom bibehållen frekvensplan vilket skulle innebära 255–385 miljoner kronor i investeringar – men endast
generera 75–90 procent yttäckning och en
rikstäckande radiokanal till.

”Det är möjligt att få fler FM-kanaler”
Ett argument för de stora programbolagen att
gå över till DAB+ är att få plats med fler rikstäckande kanaler. Samtidigt har det framförts
att det inte alls är ”fullt i FM”.
Denna fråga är inte ny, utan har redan utretts
av PTS inför betänkandet ”Kommersiell radio
– nya sändningsmöjligheter SOU 2008:96”.
PTS kom då fram till att det fanns två alternativ för att frigöra ytterligare frekvensresurser:

2. Omplanera hela bandet, vilket skulle ge
försämringar för Sveriges Radio och kosta
upp till 755 miljoner kronor. Det skulle ge
möjlighet till ytterligare rikstäckande
kanaler men medföra sämre kvalitet och
mindre täckningsområden än dagens sändningar. Dessutom skulle en total omplanering ta cirka 5 år från ett beslut i frågan.

SVENSKARNAS RADIOLYSSNANDE
16 timmar/ vecka
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16–25 år

26–35 år

36–45 år

46–55 år

56–65 år

66–75 år

76+ år

Totalt

Källa: .se (Stiftelsen för internetinfrastruktur), Olle Findahl,
”Svenskarna och internet”
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Betänkandet slog fast att ”etablera ett nytt
FM-nät för nationell kommersiell radio skulle
innebära omfattande investeringar på mellan
200 och 400 miljoner kronor och ta flera år
att genomföra. Ett sådant nät kommer dessutom att medföra störningar för de befintliga
aktörer som sänder kommersiell radio. Eftersom endast en ny ”kanal” på så sätt kan skapas anser utredningen att ett sådant nät inte
bör etableras.”
Nu ser PTS möjligheter att återigen undersöka om fler FM-kanaler kan få plats, men det
finns ännu ingen djupare analys gjord annat
än den från 2008.
I Holland, det enda land i världen som har
genomfört en total omplanering av FM-bandet, tog det åtta år, störningsnivåerna ökade
eftersom man accepterade en lägre ljudkvalitet (från ”good” till ”acceptable”) och hela
omställningen blev en kostsam historia för
den holländska radion som behövde köpa ny
utrustning och till och med omlokalisera sig
till nya master. Danmark, som ett tag övervägde omplanering, beslöt sig 2009 för att
snabbt skrinlägga de planerna till förmån
för en satsning på digitalisering som kan ge
väsentligt större mångfald, det vill säga ett
40-tal nationella kanaler.
Eller som förre SR-vd:n Kerstin Brunnberg
påpekar under vinjetten Brännpunkt i Svenska Dagbladet 2014:
”PTS egna slutsats mynnar ut i en retorisk
frågeställning om det är värt att genomföra
dessa kostsamma åtgärder i det analoga nätet
givet den pågående digitaliseringen av radiomarknaden.”

HUR VI LYSSNAR PÅ RADIO
Andel svenskar (9–79 år) som
varje dag lyssnar på radio
2013

2014

67%

68%

Andel lyssning som sker i hemmen
respektive utanför hemmen
I hemmen

Utanför hemmen

52%

48%

Källa: NORDICOM Mediabarometer 2013/2014

Myt (men Sant om man accepterar att
det tar lång tid, blir dyrt, ger få extra
kanaler och eventuellt sämre hörbarhet)
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”Det kommer att bli mycket dyrare att
sända digital radio och en uppbyggnad
av DAB-näten kräver investeringar i
miljardklassen”
Ett teknikskifte kommer att innebära investeringar, den saken är klar. Övergången från
analog till digital radio kommer även inne
bära en period med parallella sändningar.
Men hur är det med kostnaderna när sändningarna sker enbart digitalt?
Jørn Jensen på NRK i Norge resonerar:
– Om man bortser från kostnader knutna till
nödvändig uppgradering av FM-nätet, som närmar sig slutet av sin livstid, så är hyreskostnaden i det närmaste densamma för bägge näten.
DAB har emellertid plats för långt fler kanaler
och på så vis kan man säga att det är billigare.
I Norge, som har kommit långt mot en övergång till digital radio, är det Norkring som bygger, äger och hyr ut de nationella etermedienäten, både FM och DAB. Ove Jørgen Torvmark,
daglig ledare på Radio.no, jämför kostnaderna:
– De båda rikstäckande DAB-nät som vi har i
Norge kostar radiobranschen detsamma per år
som dagens nationella FM-nät. Skillnaden är att
DAB-näten ger Norge 22 radiokanaler (kan bli
uppemot 40) medan FM levererar 5. FM-sändaren i de nationella nätverken är dessutom
gamla och kräver uppgradering om vi skulle
fortsätta med FM-sändningar. Enbart uppgraderingen kommer att bli omkring 25 procent
dyrare än vad de helt nya DAB-näten har kostat.
I Sverige har Teracom beräknat hyreskostnader för ett DAB-nät för Sveriges Radio till cirka
100 miljoner kr per år. Då finns plats för 10–12
kanaler. Detta kan jämföras med dagens FM-nät
för Sveriges Radio som bär 4 kanaler och har
en hyreskostnad på cirka 170 miljoner kr per år.
Siffrorna är indikativa och beror på kravställningen vid en upphandling, men innebär att
Sveriges Radio skulle kunna spara in uppemot
70 miljoner kronor per år när väl övergången
till digitalradio är genomförd. I hyreskostnaden
ingår investeringar för DAB-tekniken i form av
årliga avskrivningar. Teracom lägger idag ner
tiotals miljoner kronor i investeringar varje år
för att underhålla och byta gammal utrustning i
det analoga FM-nätet.
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Genomsnittlig lyssningstid
bland lyssnarna
2013

2014

min /dag

min /dag

123 122
Genomsnittlig lyssningstid
i hela befolkningen
2013

77

8

85 min /dag totalt varav 77 min marksänd radio
och 8 min webb/podradio
2014

75

8

83 min /dag totalt varav 75 min marksänd radio
och 8 min webb/ podradio
Källa: NORDICOM Mediabarometer 2013/2014

Vid en övergång till digitalradio skulle den
analoga underhållskostnaden väsentligt minska
och istället överföras till investeringar i nyare
DAB-teknik.
Per Borgå, produktchef på Teracom, kommenterar:
– Visst kan vi fortsätta att investera i underhåll
för den analoga radion som bär 4 nationella
kanaler för Sveriges Radio. Men med i princip
samma investeringar men i nyare DAB-teknik
skulle vi kunna öka programutbudet till 10–12
kanaler, eller upp till ett 40-tal kanaler inräknat privatradion, och ändå erbjuda en billigare
distribution än dagens analoga.
Sammanfattat: det krävs investeringar för att
upprätthålla dagens analoga radio såväl som för
att bygga upp nyare DAB-teknik. Men en investering i nyare teknik kan ge svenska radiolyssnare samma utveckling och mediemångfald
som redan idag kan ses i Norge.
Myt
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”Marknätet behövs inte, det går att
ersätta med lyssning via bredband och
mobilnäten”
Vissa argumenterar för att det inte behövs ett
marknät, varken ett analogt eller ett digitalt,
vare sig för radio- eller tv-utsändningar. Man
menar att det räcker med de mobil- och bredbandsnät som finns, eller snart kommer att
finnas. Vad skulle det då innebära om det
analoga FM-nätet släcks ned utan att ersättas
med ett marksänt digitalt marknät, där istället mobilnäten används för utsändning av
mobil digital ljudradio? Konsultbolaget A-focus har undersökt frågan ur ett objektivt och
teknikneutralt perspektiv.
– Slutsatsen är att det inte är ett realistiskt
alternativ att ersätta marknätet med lyssning
över enbart bredbands- och mobiltelenäten,
säger Göran Hedström som genomförde
undersökningen på A-focus. Det främsta skälet är datamängderna och de stora kostnaderna. Dels finns inte tekniken för broadcasting
i mobilnäten på plats, dels riskerar man att
missa viktiga målgrupper som inte har tillgång till bredband.
När det gäller kostnaderna så kan man till
att börja med konstatera att överföring av
radio kräver stor överföringskapacitet:
Det sammanlagda radiolyssnandet bland
alla svenskar, sett över ett genomsnittligt år,
motsvarar mer än 70 procent av all överförd
data i mobilnäten 2014. Kostnaderna för att
överföra denna datamängd är i miljardklassen. Enbart överföringen av den del av lyssnandet som sker utanför hemmet (48 procent)
är i storleksordningen 3,3 miljarder kronor
per år. Detta är summor som inte kan bäras
av radiobranschen, vilket då innebär att konsumenten måste betala. Enligt undersökningen från A-focus är det dock bara 3 procent av
svenskarna som tänka sig att betala extra för
att få tillgång till radioutbudet. Även om
betalningsviljan finns hos några så är det en
demokratifråga att göra public service radions

RADIOLYSSNANDE I TERABYTE

5,5 Milj
individer i åldrarna 9 till 79 år
lyssnar på radio i genomsnitt

122 minuter
per dag, vilket motsvarar en
sammanlagd årlig datatrafik på

177 000 TB
eller med andra ord

70%
av all data i samtliga
mobilnätunder 2014.
Källa: Enligt Teracoms beräkningar
baserade på A-focus modell.

Lyssning utanför hemmet står för

48%
av allt lyssnande, varav

18%
sker i bilen.
Källa: Nordicom och SIFO TNS.
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utbud tillgängligt för alla, oberoende av deras
plånbok.
A-focus slår också fast att det är nödvändigt
att förbättra mobilnäten om de ska anses
lämpliga för radioutsändning. Det krävs bland
annat investeringar i miljardklassen för att
förbättra robusthet och täckning så att lyssnarna kan ta emot radio på motsvarande sätt
som via dagens marknät. För att kunna hantera trafiktoppar och många samtidiga lyssnare
krävs dessutom en kostsam utbyggnad av
4G-standarden med tekniken eMBMS (LTE
Broadcast mode). Ingen operatör i världen
erbjuder ännu tjänster baserade på eMBMS
trots att standarden funnits länge. Slutligen
slår A-focus fast att, även om mobiloperatörerna skulle ta dessa miljardinvesteringar för
att bygga ut näten och för att erbjuda LTE
Broadcast skulle det i praktiken inte innebära
en effektivitetsvinst.
Rent affärsmässigt kan det också bli krångligt för programbolagen. För att distribuera
ljudradio via mobilnät behöver programbolaget ingå avtal med samtliga fyra mobiloperatörer, ingen av dem har någon skyldighet att
sälja denna tjänst. Programbolagen skulle
hamna i en svag förhandlingsposition och inte
kunna lita på att deras radiotjänster överförs.
Om någon annan aktör med större finansiella
muskler och en bättre förhandlingsposition
vill åt kapaciteten, kommer sannolikt radiotjänsterna att få stryka på foten. Sammanfattat blir det en omöjlig ekvation att totalt ersätta marknäten med lyssnande över mobila eller
fasta bredbandet. Det är istället kombinationen mellan traditionell broadcast och de nya
distributionsformerna som skapar mervärdet i
framtiden. Inte antingen eller, utan både och.

KOSTNADEN

ca 3 300
miljoner kronor skulle krävas i årlig
avgift för att sända radio via mobilnäten,
om man räknar med att allt lyssnande
utanför hemmet (48 procent idag av allt
radiolyssnande) sker vi mobilnäten.

100–170
miljoner kronor är den uppskattade
årliga avgiften för Sveriges Radio för att
sända FM respektive DAB+.

3%
av svenskarna är villiga att betala en extra
kostnad för att lyssna på radio.

2,5
miljarder omsätter Sveriges Radio.

ca 800
miljoner kronor omsätter
kommersiell radio på årsbasis.

Eftersom lyssnarna inte vill betala blir
programbolagens (SR och kommersiell
radio) nota för distributionen ungefär
lika mycket som deras sammanlagda
omsättning, alltså drygt 3 miljarder.

Myt
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” Det blir en stor kostnad för hushållen
att byta till DAB/DAB+-apparater.”
Det finns digitala apparater från runt 200
kronor och uppåt, medan en FM-mottagare
kostar från runt hundralappen. En anledning
är att en DAB eller DAB+ innehåller mycket
mer teknik än en vanlig radio, t ex fler kanaler, bättre ljud, kanalsökning, spola och pausa
pågående program och LCD-skärm. Men det
är inte hela sanningen. Med ökade volymer
kommer priserna troligtvis att gå ner.
– Då produkten inte marknadsförs i någon
större utsträckning så blir priset därefter. När
det blir mer fokus på DAB så kommer dessa
att prisanpassas för marknaden, säger Mats
Svensson, ansvarig för inköp och marknadsföring på hemelektronikkedjan Euronics.
Värt att notera är också att alla nya mottagare som klarar DAB+ dessutom är utrustade
med FM-mottagare.
Med andra ord, det säljs inga modeller som
bara har DAB+, vilket innebär att mindre
radiostationer som vill ligga kvar på FM inte
påverkas av ett apparatutbyte i hemmen.
Om vi räknar utifrån den konsumtion som
finns idag kan vi konstatera att det säljs cirka
400 000 traditionella radiomottagare varje år,
(förutom radio i bilen och i mobiltelefoner).
Om utbytet av radioapparater fortsätter i samma takt som tidigare, men hushållen istället
byter upp sig till digitala radioapparater, innebär det att hela beståndet av ”förstaapparater”
(cirka 4 miljoner enheter) har bytts ut under
en tioårsperiod. Alternativet att ligga kvar på
FM innebär därmed att hushållen redan idag
tar kostnader motsvarande att byta ut cirka
4 miljoner radioapparater under en tioårsperiod. Den extra kostnaden som uppstår för
att uppgradera sig till en nyare radioapparat
är också väsentligt lägre än kostnaden för
att regelbundet byta mobiltelefoner, datorer
och liknande hemelektronik. Digitalradiosamordningen gör liknande beräkningar och
uppskattar att under en period på cirka 5-8 år
så kommer ”cirka 2 miljoner av de befintliga
FM-mottagarna att ha ersatts på naturlig väg,

det vill säga de skulle ha ersatts även utan ett
beslut om FM-släckning”. Sammanfattningsvis vad gäller hushållens ekonmi: skillnaden
att ligga kvar på FM eller byta till DAB+ är
i det närmaste försumbar.
Myt (inga stora skillnader idag, på sikt samma
kostnader)

”FM-bandet släcks”
Det är inte själva FM-bandet som försvinner
även om det förekommer många formuleringar, främst i medier, om att FM släcks eller att
”analog radio kommer bli ett minne blott”.
Övergången till digitala sändningar gäller för
de tre största aktörerna, Sveriges radio, SBS
och MTG. Digitalradiosamordningen rekommenderar att närradion ges möjligheten att
fortsätta sända på FM-bandet:
”Kostnaderna för distribution är ofta en
stor del av en närradiosändande förenings utgifter. Närradion bör därför ges möjlighet att
fortsätta sända på FM-bandet, även efter det
att public service-radions och den kommersiella radions FM-sändningar upphört.”
Myt
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VI ÄR TERACOM
Vårt ursprung finns i radions och tv:ns
vagga. Vi var med när de första radio
signalerna sändes ut från Boden 1921
och när tv slog igenom på 50-talet.
1992 blev vi ett eget fristående affärsdrivande bolag, men fortfarande med
staten som ägare. I takt med tiden
utvecklas vårt erbjudande.
Vi har en position och en stark roll på
våra marknader oavsett om det handlar om utsändning, inplaceringar eller
service. Den gemensamma nämnaren är
stabilitet och robusthet. Robustheten
ligger i helheten. En stabil och effektiv
teknik och en kompetent serviceorga
nisation som är spridd i hela landet.
Vi är en stabil oberoende nätoperatör
med lång erfarenhet av hantering av bild
och ljud och med ständigt fokus på kvalitet och robusthet. Vi har egen servicepersonal på 50 orter och har övervakning
via vår egen driftcentral, dygnet runt,
året runt. Det gör att vi kan ta ansvar
och själva har kontroll över situationen.
Vi är ett bolag som bryr sig. Om varandra,
om kunder, leverantörer och om miljön.
Ingen del kan uteslutas. Där har vi vår
styrka. Vi tänker helhet. Vi tar ansvar.
Vi är Teracom. Igår, idag och i morgon.

LÄS MER:
•	För de senaste nyheterna om
digitalradio besök digitalradio.nu
•	Ladda ner Teracoms whitepaper
”Klarar mobiltelenätet utsändning
av radio?”  
• 	Digitalradio – vad händer?
Läs om digitalradions utveckling
i Teracoms tidning Mhz nr 1 2015.
App för läsplatta:
Appstore
Google Play
Digital tidning för dator

VILL DU VETA MER
OM TERACOM?
Teracom AB
Box 30150
104 25 Stockholm
Hör av dig till oss på
+46 8 55 54 20 00 eller
kontakt@teracom.se.
www.teracom.se

