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Streaming stiller krav til dit abonnement 
 

Med lanceringen af streaming-tjenesten Spotify i Danmark har alle danskere for alvor fået ad-

gang til musik på mobilen - når som helst og hvor som helst. Men streaming er ensbetydende 

med store mængder datatrafik, og derfor skal man have det rigtige abonnement til sin mobil og 

helst være koblet på Danmarks bedste netværk. 
 

 

Musik, musik og atter musik til en fast månedlig pris uden bøvl og besvær. Så kort kan man opsummere fordele-

ne ved streaming-tjenester som Spotify, WiMP eller 3Musik. Med muligheden for at streame musik på mobilen 

har du altid musikken Iige ved hånden. Det eneste du skal sikre dig er, at du har det rigtige abonnement og er 

koblet på et godt mobilnetværk. Ellers kan det godt blive både dyrt og besværligt. 

 

”Streaming af musik i en 

fornuftig kvalitet genererer 

godt 1,2 MB datatrafik pr. 

minut. Derfor skal man 

sørge for, at ens abonne-

ment inkluderer rigeligt 

med datatrafik, så man ikke ender med en stor ekstraregning for data. Desuden er det afgørende, at netværket 

er stabilt og dækker godt, for ellers kommer der ”klumper” i musikken, og det ødelægger fuldstændig glæden 

ved den gode musik”, siger Mikkel Torsting, Vice President, Consumer Market i 3.  

 

Hvis man skal undgå huller i sin streaming af musik, så skal man hele tiden være forbundet til et 3G netværk som 

3’s. For de ældre netværksteknologier som fx GPRS og EDGE ikke er hurtige nok til at understøtte den gode 

musikoplevelse. Desuden skal man sørge for at tage bestik af sit musikforbrug og vælge et abonnement, der 

inkluderer tilstrækkeligt meget data hver måned, så man ikke ender med at betale en høj pris pr. MB i slutningen 

af måneden. 

 

”Lytter man fx hver dag til musik til og fra arbejde i samlet en time, så bliver det til 72 MB om dagen, og på en 

måned med 20 dage vil man altså have brugt næsten 1,5 GB - og det er alene på musik. Dermed bliver det me-

get hurtigt en rigtig dårlig forretning at have en af de meget udbredte taletidspakker fra lavprisselskaberne, hvor 

der typisk kun er inkluderet 500 MB data, hvilket udløser en ekstraregning på adskillige hundrede kroner”, siger 

Mikkel Torsting.  

 

Hvilken streaming-tjeneste man vælger er et personligt valg. Spotify er en international musiktjeneste, som er tæt 

integreret med Facebook, hvor omdrejningspunktet for tjenesten er muligheden for at oprette og dele playlister. 

WiMP lægger vægt på, at man har et stort udvalg af dansk musik, og hos 3Musik har man professionelle DJ’s og 

gæste-DJ’s til at sammensætte de fede playlister. 

 

 

For yderligere information: 

Stine Green Paulsen, Kommunikationschef, 3 Danmark, e-mail: stine.greenpaulsen, mobil: 31 200 400. 

 

Så meget datatrafik genererer musikken* 

1 GB 5 GB 10 GB  20 GB 

14 timers musik 70 timers musik 140 timers musik 280 timers musik 

*Musik streamet med en kvalitet/bitrate på 160 Kbps 
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Du kan altid kontakte den vagthavende kommunikationskonsulent i 3’s kommunikationsafdeling på mobil 31 200 

202.  

 
 

Om 3: 

3 tilbyder danskerne mobiltelefoni og mobilt bredbånd på Danmarks bedste mobile datanetværk. I 2001 vandt 3 en 3G-licens 

og i 2010 en LTE-licens. Med kombinationen af 3’s eksisterende prisvindende 3G-netværk og det nye LTE-netværk, vil 3 også i 

fremtiden levere Danmarks bedste mobile datanetværk. 3 i Danmark er en del af Hi3G Access, som har mobillicenser i Dan-

mark, Sverige og Norge og ejes af Hutchison Whampoa Ltd. (60 pct.) og Investor AB (40 pct.). Begge ejere har global industriel 

og teknologisk erfaring. 3 samarbejder desuden med selskaber i Hutchison Whampoa-gruppen, som har 3G-licenser i Austra-

lien, Østrig, Hongkong, Macau, Irland, Israel, Italien og Storbritannien. Du kan besøge 3 på www.3.dk. 
 


