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Vedrørende AM-sendinger fra Ingøy og Longyearbyen
NRK har i dag en svært begrenset tjeneste over radio på AM. Det er i dag
kun langbølgesenderen på Ingøy i Finnmark som fortsatt er i drift, i tillegg til
en mellombølgesender på Svalbard. Her distribueres NRK P1 med utvidede
værmeldinger blant annet rettet mot skipsfarten.
NRK har tidligere formidlet radiosendinger på AM blant annet fra Kløfta,
Kvitsøy, Fredrikstad og Vigra. Disse er tidligere lagt ned på grunn av lite bruk,
samt innføring av alternative mottaksteknologier som er mer
kostnadseffektive og brukervennlige. Allmennkringkastere som BBC, DR og SR
har også de senere år bygget ned sine tilbud på AM. Sveriges Radio har lagt
ned alle sine tjenester over AM.
NRK har nå vurdert behovet for sendinger fra Norges to gjennstående
senderanlegg, langbølgen på Ingøy utenfor Hammerfest og
kortbølgesenderen i Longyearbyen på Svalbard.
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NRK vurderer samfunnsnytten av sendingene fra Ingøy som begrenset.
Tjenesten er etter det NRK erfarer i lite bruk. I april 2018 ble interessenter gitt
mulighet til å komme med synspunkter på en slukking av denne senderen.
Følgende har blitt kontaktet for innspill om en mulig nedleggelse; Fiskebåt
(interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for den norske havgående fiskeflåten),
Polarinstituttet, Forsvaret (Kystvakten), Redningsselskapet, Norges
Rederiforbund og Norges Fiskarlag. Ingen av interessentene har meldt
motforestillinger mot nedleggelse av tjenesten.
Kystfiskeflåten og andre mindre fartøy holder seg normalt innenfor 50
kilometersgrensen og har dermed mulighet for mottak av DAB samt vær over
VHF. NRKs DAB-nett er nå utbygd og dekker 50 km ut fra kysten.
Havgående fartøy har normalt mulighet for mottak av radio og vær via
satellitt. NRK er tilgjengelig med værmelding over både Thor 5 og Sirius 4.
Med dette som bakgrunn vil NRK legge ned sendingene på langbølgen fra
Ingøy i løpet av oktober 2019.

Longyearbyen
NRK har en mellombølgesender på AM i Longyearbyen på 1000 Watt. Denne
sender P1 med Troms som distriktssending og dekker Longyearbyen og
områdene rundt Isfjorden.
Longyearbyen har i dag godt utbygd DAB-nett, fiber og kabelanlegg som
dekker de grunnleggende behov for radio og TV.
Tilbakemeldinger fra Sysselmannen og befolkningen viser derimot på at AMsendingen fortsatt benyttes, spesielt på fritids- og fangsthytter på deler av
Svalbard. I tillegg er det ønskelig med en ekstra mottaksteknologi av
beredskapsmessige hensyn.
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Dagens anlegg nærmer seg 50 år og må byttes ut om det skal videreføres.
NRK vil derfor fornye og oppgradere AM-anlegget (fra 1000watt til 3000watt)
på Svalbard samt videreføre denne som Norges siste AM-stasjon.

Oppsummert vil NRK legge ned langbølgen på Ingøy i løpet av oktober 2019,
men opprettholde og oppgradere mellombølgen på Svalbard.
Ta gjerne kontakt med bjarne.andre.myklebust@nrk.no , telefon 97662207,
om det er ønskelig med ytterligere informasjon/spørsmål.
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