
 
 

Pressemelding 

PANEDA STØRST OGSÅ I NORD  

Paneda har igjen vunnet anbud fra Statens Vegvesen om levering av DAB Kringkasting i Troms. Nylig 
signerte selskapet enda en kontrakt. 

BAKGRUNN 

FM-nettet skal etter planen slukkes 2017, og i den forbindelse er Statens Vegvesen i gang med å 
oppgradere kringkastingsanlegg i tunneler for å sende DAB-signaler med innbryting av nødmeldinger 
på alle radiokanaler samtidig, dersom det blir nødvendig å varsle bilistene inne i tunnelen. 
Kringkasting i tunneler er en del av Vegvesenets sikkerhetsutrustning. 

Nordland er først ute med slukking 11. januar. Troms og Finnmark slukkes sist med 13. desember 
2017 som slukkedato. 

STØRST OGSÅ I NORD 

Paneda vant tidligere i år et anbud på 11 tunneler i Nordland. Disse er nå i sluttfasen for å bli 
ferdigstilt. Statens vegvesen har nylig signert ny kontrakt med Paneda for levering av 7 tunneler I 
Troms. I tillegg har selskapet levert undersjøiske Tromsøysundtunnelen som er under oppgradering, 
samt tunnelene i Breivika, Hansfjordnes, Langnes og Sentrumstangen som er lokalisert i og rundt 
Tromsø by.  

Frem til i dag har Paneda levert/i ordre DAB-kringkastingssystem til 135 tunneler i Norge og er den 
største aktøren i landet innen området. 

”Det er nok en god nyhet for oss, og et resultat av målrettet arbeid i et marked med hard konkurranse. 
Våre montører ute i felt og våre teknikere og ledere i Selje har virkelig fått kjørt seg i høst der vi har 
installert 70 tunneler siden sommerferien. Jeg er stolt av å være leder for slike medarbeidere, sier 
administrerende direktør Geir Gjørsvik i Paneda-gruppen 

SIKKERHET I HØYSETE 

Paneda er den eneste aktøren på det norske markedet som har satset på en egenutviklet teknologi 
med det helt sentrale systemet for innbryting, Paneda Break in System, på DAB og FM. Som en ekstra 
trygghet for trafikantene, har Paneda også utviklet et overvåkingssystem som sikrer at 
kringkastingssystemet er operativt til enhver tid. Systemet overvåker DAB kringkastingssystemene i 
tunnelene døgnet rundt, 365 dager i året. 

INTERNASJONALT 

Den økte aktiviteten som følger med kontrakten betyr mye for Paneda, som i 2016 dobler omsetning 
for tredje gang på fire år. Den nye kontrakten gir selskapet enda en viktig referanse for videre satsing i 
utlandet. I tillegg til tunneler, satser Paneda på flere egenutviklede DAB systemer med internasjonalt 
potensiale. Paneda har også utviklet et helt unikt DAB-headend system for kringkastere. Dette 
systemet ble nylig lansert på markedet med stor interesse fra lokalradioer og større kringkastere i 
Norge og internasjonalt. Flere og flere kontrakter blir nå signert herunder også med mange 
lokalradiostasjoner som i dag sender på FM, men som ønsker overgang til DAB. 



 

FAKTABOKS: 

- FM-nettet slukkes i 2017 

- Statens vegvesen skal utbedre 200 tunneler i hele landet mellom 2015 og 2021/22. Dette er tunneler 
  med lengde over 500 meter på riksvegnettet. 

- Utbedringsprogrammet omfatter utskifting av gammelt utstyr, samtidig som ny sikkerhet bygges inn. 

- Om lag 500 vegtunneler på riksvegnettet i Norge og omlag 1100 på riks- og fylkesvegnettet totalt. 

- 50 vegtunneler er under bygging.  

- Det nye systemet vil fungerer omtrent som dagens nødmeldinger på FM-båndet, men der FM-  
  meldingene kun slår inn på NRK P1, vil DAB-meldingene kunne bryte inn på alle radiokanaler. 

 

Paneda-gruppen: 

- Paneda DAB AS med datterselskapet Paneda Tech AB, er selskapet som utvikler og selger DAB 
  relatert utstyr og tjenester på det norske og internasjonale markedet. I tillegg til «Break In System» 
  har selskapet utviklet het helt nytt produkt, «Paneda DAB-headend» system for kringkastere. 
  Systemet ble lansert tidligere i år og selskapet signere nå flere og flere kontrakter med både store  
  og små radiostasjoner rundt om i hele verden.  

- Paneda AS er selskapet som eier og drifter sitt eget digitale TV nettverk med 165 sendere som er 
  plassert rundt om i hele Norge. Dette er en del av Skyggenettet i det nasjonale Bakkenettet. 

- Paneda Management AS er selskapet som har managementet på alle selskapene i gruppen. 

- Local Digital Holding AS er selskapet som eier merkenavnet «Paneda» og teknologirettighetene til 
  TV-teknologien som blir brukt i Paneda AS. 

For mer informasjon: 

Geir Gjørsvik, adm. direktør Paneda-Gruppen 

geir@paneda.no 

+4745027175 

 


