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DAB-radio skulle bedre
samfunnsberedskapen. Mye tyder på at
den ble dårligere | Joacim Lund
Når krisen først oppstår, er det ikke sikkert at du får vite om det.
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NRK har vært den ivrigste forkjemperen for DAB i Norge. Kringkasteren har et spesielt ansvar for å varsle befolkningen ved store hendelser – men kan
ikke lenger garantere at den får det til.
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annonse

Norge invaderes, NATO rykker inn, og deler av befolkningen kan ikke varsles.
Nokså forenklet er dette et tenkelig scenario.
De sivile DAB-kanalene ligger nemlig i samme frekvensområde som NATO
har bedt om å få disponere. Det norske forsvaret opererer også i dette
frekvensområdet. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) bekrefter at
det kan skape problemer. Forsvaret understreker at det kan slå ut de sivile
kanalene dersom det blir behov.
kommentator

Joacim Lund
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Bra for forsvarsevnen, åpenbart, men ikke for folk flest.

Radio er avgjørende for varsling
Det finnes mange situasjoner der det vil haste for myndighetene å få tak i
folk. Som når to godstog braker sammen på Lillestrøm stasjon, og
propantanken tar fyr. Eller når et fjellmassiv er i ferd med å rase ut på
Vestlandet et sted. Eller når et vogntog tar fyr midt i en tunnel, og brannen
sprer seg i isolasjonen i tunnelveggene. Eller når en fremmed
okkupasjonsmakt dundrer inn over grensene.
Alt dette har skjedd i Norge. Ingenting er utenkelig. Og når det før eller siden
skjer igjen, vil tyfonalarmene tute for at folk skal lytte til radio, og helst P1. Da
gjelder det å folde sine hender små for at folk i det hele tatt har en DAB-radio.
Og at de sivile kanalene fungerer.

NRK har sviktet
Forskrift om virksomheten i Norsk rikskringkasting under beredskap og i krig
åpner slik:
«Norsk rikskringkasting plikter å treffe særskilte beredskapstiltak for å sikre
at informasjon fra regjeringen når befolkningen under beredskap og i krig.»
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Ironisk nok var nettopp bedre beredskap et av argumentene da NRK ivret for
en overgang fra analog FM-radio til digital DAB-radio. Digitalradio Norge,
som representerer NRK, P4-gruppen og Radio Norge-eier Bauer Media, har
til og med laget en egen nettside der man «knuser myten» om at DAB gir
dårligere beredskap. På nettsiden beskrives DAB-systemets overlegne
nødstrømssystemer og doble sendere, og det hevdes at tunnelberedskapen
blir bedre.
Alt som står der, er fint. Problemet er alt som ikke står der.

Skjuler svakhetene
Ikke ett eneste sted nevner Digitalradio Norge at DAB-dekningen i tunneler
foreløpig er mangelfull, eller at bare halvparten (!) av norske biler og enda
færre utenlandske biler har DAB. Dette til tross for at Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap sier at «radioen i praksis er det eneste
mediet for sanntidsinformasjon til bilførere om en ser bort fra
informasjonstavlene som veimyndighetene har utplassert på fjelloverganger
og veier med svært stor trafikk».
Hvor mange hus og hytter som mangler DAB, unnlater de også å nevne. Og
beleilig nok sier de ikke et pip om at NRK sender i samme DABfrekvensområde som Forsvaret og NATO – og at de sivile sendingene kan bli
slått ut når dritten treffer vifta, for å bruke en anglisisme.
Noe av dette vil antagelig gå seg til med årene. De fleste nye biler har DAB
ferdig installert, og stadig flere tunneler får dekning. Men inntil videre er
muligheten til å varsle befolkningen svekket på grunn av for få apparater og
konflikt om frekvensområdet, og selv NRKs DAB-general Øyvind Vasaasen
innrømmer at utviklingen går i retning nettradio. Igjen er det naturlig å stille
spørsmålet:
Hvorfor hastet det så voldsomt å skru av FM-nettet i Norge at vi ble det første
landet i verden som gjorde det? Og hvis det var en så klok beslutning, hvorfor
har ingen andre land fulgt etter?

Slukkingen av FM er en skandale
Det kan være fint å være først i verden. Men det innebærer at en ikke har
erfaringer å støtte seg til. Da Stortinget lyttet til lobbyistene og vedtok
slukking av FM-nettet, visste ikke politikerne hva de gjorde. Men noe godt
kom ut av det: Nå har andre nasjoner erfaringer å støtte seg til.
På radiokonferansen Radiodays Europe i mars kunngjorde BBC, som NRK
alltid har hengt i buksene på, at selskapet ikke har planer om å slukke FM,
selv om britene har innført DAB. Svenskene dropper DAB, fordi
myndighetene der mener at kombinasjonen FM og strømming av radio over
nettet – det er også digitalradio – inntil videre fungerer tilfredsstillende.
I august i fjor viste en undersøkelse at 60 prosent er misfornøyd med
omleggingen til DAB. Bortforklaringene har vært forbløffende, og arrogansen
nærmest ikke til å tro. Digitalradio Norge forklarte lytternes misnøye med at
de vil ha i både pose og sekk. Tidligere i år forsøkte NRKs Øyvind Vasaasen å
røyklegge de generelt stupende lyttertallene med å peke på at
Påskelabyrinten oppnådde gode lyttertall. Og nå faller også bedre beredskap
som argument.
DAB blir – i likhet med landet – stadig vanskeligere å forsvare.
Les mer om DAB-konflikten mellom Norge og NATO her!
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Thomas Rieber-Mohn
for 2 dager siden

Først i verden med å adoptere ny teknologi helt ut, er risikosport når man er et lite land som
Norge. Av og til kan man gjerne stoppe opp og spørre seg: Hvorfor er det bare vi som gjør dette?
Hvorfor hopper ikke hele verden jublende på dette teknologiske fremskrittet? Svaret kan
selvfølgelig være at vi i Norge har skjønt noe som ingen andre i verden har forstått. Men det
finnes vel kanskje også en mikroskopisk mulighet for at det er vi som ikke har lyttet og forstått
hvorfor resten av verden... Vis mer
Svar

9 Anbefaler

Roy Sigurd Karlsbakk
for 2 dager siden

Da jeg var i Ny-Ålesund, Svalbard, for 7 år sia, lærte jeg at de fremdeles sendte TV over analoge
signaler, nettopp på grunn av samfunssikkerhet. Nedleggingen av analoge sendinger, både radio
og TV, handler ikke om samfunnssikkerhet, men penger. Ledige frekvensbånd kan brukes til
digital kommunikasjon, og det er her Telenor kommer inn. De tjener godt på disse frekvensene,
og ledelsen tenker primært kortvarig, siden det er slikt som skaper de store bonusene til
ledelsen.
Jeg trur kanskje diverse folk på Stortinget bør lære seg begrepet "Risiko- og sikkerhetsanalyse"
og hva dette faktisk innebærer…
Svar

9 Anbefaler

Helge Bjørn Horrisland
for 2 dager siden

Det er en av de største samfunnsskandalene i nyere tid. Jeg beveger meg en del rundt i landet,
og selv på meget trafikkerte veier er det hull i dekningen. På min arbeidsvei kan jeg ikke lenger
stole på at trafikkendringer kommer frem og blir hørt. Politikerne må nå banen. Vi kan ikke ha
stamveier som stedvis ikke gir vanlig P1 til befolkningen.
Svar

6 Anbefaler

STIG MORTEN EGGESVIK
for 3 dager siden

Og når strømmen går -noe som er et aktuelt mål for fiender- så faller internett bort også.
Hvordan er det med mobilantenner oppe i fjellet? Går ikke de også på strøm? Svar utbedes.
Svar

3 Anbefaler

Marius Wingerei
svarte STIG MORTEN EGGESVIK for 2 dager siden

Svaret er at også FM senderne gikk på strøm så hvis fienden tar strømmen så fungerte heller
ikke FM.
Svar

Anbefal

SE ETT SVAR TIL

Liv Serine Helgesen
for 2 dager siden (redigert)

lytter med glede på nærradio på fm. i bilen.
skulle være en selvfølge at vår riksdekkende mediekanal nrk, betalt fra våre skattepenger via
årlig nrklisensen satte fokus på kokkelimonke og u-kultur i rettssystemet og blant advokater.
hvorfor skjer ikke det? kan det skyldes en tidligere nrk-jurist, som nå er kjent som
medierettsadvokat? tausheten er pålallende i nrk/dagsrevyen/urix/m.m. om u-etiske advokater
og et rettssystem basert på kulissenettverk mellom dommere og advokater.
som 24.mars 201... Vis mer
Svar

2 Anbefaler

Einar Davidsen
for 5 timer siden

Det er sjelden å se avisen på den rette siden, det vil si menigmanns, i saker som dette. En flott
artikkel. Den glemmer å nevne at vi ikke ble spurt om vi virkelig ville ha DAB is stedet for den
fullgode fungerende løsningen vi allerede hadde med FM. En arrogant og udemokratisk
avgjørelse med andre ord.
"Hvorfor hastet det så voldsomt å skru av FM-nettet i Norge at vi ble det første landet i verden
som gjorde det? Og hvis det var en så klok beslutning, hvorfor har ingen andre land fulgt etter?"
Dette er svært gode spørsmål og viser at vi tok feil, enkelt og greitt. Det er ingen skam å snu;
folket har talt; hvor er politikerne? I denne som i mange andre saker viser de at de ikke er våre
politkere; med trykk på våre.
Svar

Anbefal

Yvonne
for 23 timer siden

Det går sakte men sikkert nedover med Norge, men vi er best i verden !
Yvonne Barheim
Svar

Anbefal

Jon-Jon Vinkenes
for 2 dager siden (redigert)

Det stinker stinkende stinkdyr.
Men i Norge har man vell råd til å ha noen slike som tar avgjørelser...
Det å operere på samme frekvenser som NATO og militæret kan vell sees på som sabotasje,
spent på hvordan en domstol definerer det. Eller er politikerne såpass lite gjennomtenkte at de
ikke har samkjørt med militær bruk når de har åpnet for bruk av disse frekvensene. Er
inkompetanse en unnskyldning for å sabotere militære samband.
§ 118: 'Grovt inngrep overfor viktige samfunnsinstitusjone... Vis mer
Svar

Anbefal

Marius Wingerei
for 2 dager siden

Mye tyder på at utviklingen går videre også på området rundt varsling av befolkningen så det er
nok ikke så viktig å kunne varsle via radio lenger som den en gang var.
https://www.aftenposten.no/osloby/i/jPJGxA/Varsler-om-skogbrannfare-og-balforbud-pa-SMS
Svar

Anbefal
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