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annonse

  

Danmark dropper å satse fullt på DAB –
Norge står igjen som eneste land i verden

uten nasjonale FM-sendinger
Danske politikere setter foten ned for å stenge det nasjonale FM-nettet. Det

gjør at Norge blir stående igjen som det eneste landet i verden som har

gjort det umulig for lytterne å bruke FM-radioene sine til å høre på

riksdekkende sendinger.

Etter at Stortinget vedtok å fase ut det riksdekkende FM-nettet i Norge, ble

FM-sendere slått av i fylke etter fylke gjennom 2017.

For å høre på riksdekkende radiokanaler som NRK, P4 og Radio Norge, må

de som tidligere har sverget til FM-radioene enten kjøpe en DAB-radio eller

bruke strømmeløsninger fra nettet.

I 2016 ble det anslått at det var rundt ni millioner FM-radioer i Norge.

Norge ligger nå an til å forbli i en særstilling i verden: Vi er det eneste landet

som har avviklet det nasjonale FM-nettet og gjort et stort antall

radioapparater nærmest ubrukelige. Det skjer etter at danske politikere sa nei

til å gjøre det samme, melder dansk TV2.

– FM blir som det er i dag. Vi bevarer radiolyttingen på FM, sier

mediepolitisk talsperson Morten Marius i Dansk Folkeparti.

Beslutningen kommer etter forhandlinger om et nytt medieforlik i det danske

Folketinget. Forliket skal etter planen gjelde til 2023, og det vil derfor ikke bli

noen FM-slukking før tidligst om fem år.

Den danske motstanden mot FM-slukking er blant annet forankret i at rundt

to millioner biler kun har FM-radio, og at en utfasing av FM ville gitt

bileierne store ekstrakostnader som følge av ettermontering av DAB-utstyr.

– Det ville kastet bileierne ut i radiotaushet og etterlatt dem med en

milliardregning, sier avdelingssjef Torben Kudsk i bileierorganisasjonen

FDM.

 

23 kommentarer

Bjarte Rundereim

Svar

for 2 dager siden

DAB faller ut på fjellet, det faller ut i tunneller som før hadde FM-dekning, det faller ut på
ferjesteder på Vestlandet, og det ser ut til at Oslo-folk har langt flere kanaler enn oss ute på
landet.

Jeg har sluttet å høre på radio. Det er alt for slitsomt.

Eneste unntaket er lokalradioen, som fortsatt sender på FM.

Vi kan ikke alle ha svindyre biler med svindyre DAB-anlegg.

21 Anbefaler

Bruno Larsen
svarte Bjarte Rundereim 

Svar

for 21 timer siden

Dersom du kjører på landet vil du se at mobilt internett faller ut mange flere steder enn DAB.
Likevel kan du fint streame i tettbygde strøk. Sikkert også der du bor.

Hvorfor du ikke kan streame nettradio hjemme, derimot, er en gåte.

Anbefal

Jon Fjeld Olsen

Svar

for 2 dager siden

Jeg har ingen oppfatning om DAB er bedre eller verre. Men jeg hadde en veldig merkelig følelse
når jeg kom hjem på ferie i min tyske bil (jeg bor og jobber i Tyskland) og hørte på radion hele
veien til norskegrensen og så... stillhet. Det bare føles som dette var en gigantisk feil.

21 Anbefaler

Jens Kirkebø
svarte Jon Fjeld Olsen 

Svar

for 2 dager siden

Tyske biler har vel hatt DAB tilgjengelig i ganske mange år nå, om man krysset av for det
valget på ekstrautstyrslista. Over 10 år vil jeg tro, for VW og BMWs del.

Ellers kan jeg anbefale nettradio nå som roaming er gratis, da får du høre på de tyske
radiokanalene hele veien til Norge ;) Vi bruker mye nettradio på tur, greit å kunne høre på
NRK langt inne i Sverige for eksempel.

Anbefal
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Velkommen til debatt! Vi er glade for dine bidrag, men vær vennlig og bruk fullt navn. Innlegg blir løpende moderert. Les mer her.

Si din mening, Torgeir Oma!
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FM-radioene har hatt en naturlig plass i norske hus og hytter i 50 år. I 2017 var det slutt.
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Norge og NATO «i krig» om det norske DAB-nettet

DAB-radio skulle bedre samfunnsberedskapen. Mye tyder på at den ble
dårligere | Joacim Lund

Stopper FM-sendingene i Oslo etter varsel om dagbøter
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