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DRs bidrag til svar på spørgsmål 251 fra Folketingets Kulturudvalg, alm. del stillet den 9. juli 2009

KUU alm. del spørgsmål 251: 

”Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 8. juli 2009 fra Hans Lembøl, Gørlev, jf. KUU alm. del - bilag 309, og 

herunder redegøre for muligheder for og perspektiver i at anvende den omtalte DRM-teknologi.”

DRs bidrag til svar:

Den 15. februar 2007 stoppede DR med at sende på langbølge. Lukningen var blevet godkendt af Kulturministeriet ved 

indgåelsen af public service-kontrakt for 2007-2010. DRs programmer fra mellem- og langbølge samledes på én kanal 

med navnet P5, der sender på mellembølge 1062 kHz. På mellembølge sendes nu programmer som Radioavisen, 

Vejrmeldingen, Krop og bevægelse og Nyheder fra skibsfarten. 

Der blev modtaget en snes klager efter stoppet for udsendelser på langbølge. Der var, mens ændringen blev diskuteret, 

samtidig en række protestrøster i den offentlige debat fra især fiskeriets organisationer og fra lystsejlere og 

langturschauffører.

Årsagen til, at man valgte at stoppe for langbølgeudsendelser i stedet for mellembølgeudsendelse var begrundet i, at 

langbølgemasterne med det anvendte antennesystem inden for en kort årrække skulle udskiftes og hovedrenoveres for at 

undgå kollaps af masterne. Udgifterne blev af Broadcast Service Danmark anslået til ca. 7 mio. kr.

Efter stop for langbølgeudsendelserne er antennetrådene blevet nedtaget for at mindske vindbelastningen på masterne. 

Hvorved selve masterne kan blive stående en længere årrække uden at skulle renoveres.

Der er kun ganske få MB og LB frekvenser til rådighed i Danmark, og der vil derfor kun være mulighed for at udsende 

enkelte nationale DRM kanaler, derfor er DRM efter DRs opfattelse ikke egnet til national radiospredning som sådan. Dertil 

kommer, at DRM ikke tilbyder samme lydkvalitet som fx DAB. Til gengæld kan DRM muligvis finde en fremtidig anvendelse i 

forhold til sejlere, fiskere og danskere i udlandet. DR betragter DRM som en mulig fremtidig digital afløser for analog 

langbølge (og mellembølge) og har derfor ikke tilbageleveret sin frekvenstilladelse for at kunne fastholde denne til evt. 

fremtidig digital brug.

DR følger udviklingen tæt, og DR er af den opfattelse at, udviklingen af modtagerteknologien endnu ikke har nået en 

tilstrækkelig modning og har derfor ingen konkrete planer om udsendelse af radioprogrammer i DRM for nuværende.

Endvidere vil en evt. implementering af DRM medføre følgeudgifter såsom at langbølgemasterne samt antennesystem skal 

udskiftes/renoveres, hvilket DR ikke har indregnet i sine nuværende sendenetsinvesteringsplaner. 



3

DR vil ikke modsætte sig, at nabolande lejer sig ind på Kalundborg langbølge for at kunne sende DRM herfra. Men det skal 

bemærkes, at det er Kulturministeriet, der skal give permission dertil.


