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Høring om forvaltning av Id-koder for analog og digital 

lydkringkasting 

Innledning 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) foreslår endringer i retningslinjene for forvaltning 

og tildeling av Id-koder. Endringene innebærer blant annet at SId-koder tildeles direkte til 

innholdskonsesjonær i stedet for innehaver av spektrumstillatelse.  

Høringen er åpen for alle og Nkom ber om innspill innen 23. september 2022. 

Bakgrunn 

Nkom har siden 2012 forvaltet Id-koder for analog og digital lydkringkasting. Eksempler på Id-

koder er PI-koder (Program Identification) for analog lydkringkasting, SId (Service Identification) 

og EId (Ensemble Identifier) for digital lydkringkasting. PI- og SId-koder brukes til å identifisere 

en radiokanal. DAB bruker SId-koder, og PI-koder brukes i FM.  

Formålet med kodene er blant annet at en kan oppnå sømløs svitsjing mellom radiokanaler med 

samme innhold på forskjellige distribusjonsplattformer som FM, DAB og IP. Kodene gjør også 

svitsjing på tvers av sendernett mulig. RDS (Radio Data System)-funksjonalitet, som i dag 

benyttes i stor grad på FM, videreføres til digitale radiosystemer som DAB1 og IP-basert 

radiodistribusjon. For mer informasjon se vedlegg 2. 

Antall koder er begrenset, og for å utnytte ressursene effektivt er det viktig at kodene blir 

forvaltet på en hensiktsmessig måte. Dette sikrer like vilkår for aktørene og bedre tjenester for 

lytterne.  

 
1
 DAB skal forstås som DAB, DAB+ og DMB 
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Lokalradioaktørene har opparbeidet seg erfaring med bruk av Id-koder og ønsker å gå tilbake til 

tidligere ordning hvor SId-kodene ble tildelt innholdskonsesjonær i stedet for innehaver av 

spektrumstillatelse.  

Foreslåtte endringer 

Nkom foreslår også å innta LSN (Linkage Set Number) i forvaltningen av ID-koder til 

lydkringkasting. LSN benyttes for å knytte sammen flere radiokanaler/program med ulike Id-

koder slik at radiomottakeren tolker det som samme program. For mer informasjon se vedlegg 

2. 

Foreslåtte endringer i retningslinjene innbefatter i hovedsak: 

• SId-koder tildeles innholdskonsesjonær 

• Forvaltning av Linkage set nummer (LSN). 

Etter gjennomføringen av endringene i retningslinjene vil Nkom oppfordre til en frivillig ordning 

der innholdskonsesjonærer som har fått tildelt SId-kode av mux operatør, får overta tildelt kode. 

En slik overdragelse skal rapporteres til Nkom. 

Vi ber om innspill og tilbakemelding fra alle interesserte parter på:  

1. Utkast til reviderte retningslinjer for tildeling og forvaltning av Id-koder for analog og 
digital lydkringkasting i Norge (vedlegg 1).  

2. Id-koder til bruk på nettradio. Det finnes ingen felles standarder på Id-koder for 
internettradio, og Nkom ønsker innspill på om koder for internettradio kan eller bør 
reguleres, og eventuelt på hvordan dette kan gjøres.  

3. Reguleringen av LSN forutsetter at Nkom får innrapportert hvilke linkage set nummer 
som er i bruk, sammen med tilknyttet Id-kode. 

Høringen er åpen for alle.  

 

Høringsinnspill kan sendes på e-post til firmapost@nkom.no innen fredag 23. september 

2022. 

Vedlegg: 

1. Retningslinjer for tildeling og forvaltning av Id-koder for analog og digital lydkringkasting i 
Norge. 

2. Informasjon om RDS og DAB koder 

 

Høringsutspill vil bli publisert på Nkom`s hjemmesider.  

Spørsmål om høringen kan rettes til:  

- senioringeniør, Morten Byberg, e-post:  mbb@nkom.no 
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