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Den norske radiokanelen Oradio har siden 2012 produsert daglige radiosendinger med fokus 
på norsk musikk. Tor Andersen, som driver den nyskapende radiokanalen i Bærum, åpner nå sin 
kanal for unge som vil kringkaste sine verk, i tillegg ønsker han å belønne gode bidrag. Kanalen 
er fortsatt i oppstartfasen, men har store planer for fremtiden.

Fremdeles i oppstartfasen
På Bærums Verk har Oradio 
sine lokaler. Kanalen har drevet 
virksomhet siden august 2012 
og spesialiserer seg på norsk 
musikk, i motsetning til andre 
ørvige radiostasjoner. Kanalen 
oppstod etter en idé av Tor 
Andersen, tidligere programlad-
er i P4, som ønsket å fremheve 
den norske kultueliten innenfor 
musikk. Med seg på laget har 
han fått med seg både Øys-
tein Sunde og Hanne Krogh, 
selskapet eies også av 13 andre 
eksterne aktører. 

Daglig program
Radiokanalen har daglig pro-
gram med variert innhold. Alt i 
fra «Musikkpraten», til «Tor An-
dersen Show». Sendingene start-

er klokken 7 og siste post; natt-
musikk starter klokken 04:00. I 
studioet, som ikke rommer mer 
enn noen få kvadratmeter, har 
også Tor besøk av artister og 
gjester til stor glede for lytterne. 
Hellbillies gratulerte oss med 
Norges beste radiokanal, og Erik 
og Kriss hadde sterke ønsker om 
å komme tilbake igjen, forteller 
Tor Andersen som sitter bak 
spakene.

Trenger hjelp
Nå trenger jeg hjelp, forteller 
Tor. For å få til et bredt pro-
gramutvalg er det viktig med 
mangfold i både aldersgrupper 
og innhold. Derfor har jeg en idé 
om at ungdom, kanskje først og 
fremst de som går på medier og 
kommunikasjon, kan sende inn 

alt i fra reportasjer til hørespill 
til småsendinger inn til meg. 
Jeg tar en rask lytt igjennom 
det, men jeg er veldig åpen på 
å sende det meste, selv om det 
inneholder små sjarmerende feil, 
fortsetter Andersen. Etter hvert 
kan det kanskje også bli aktuelt å 
invitere dem inn hit til studioet 
hvis det vikelig tar av. Dette 
blir jo en win-win situasjon, jeg 
får innhold på min radiokanal, 
mens elevene får kringkaste 
sitt arbeid. Man kan anse det 
som et slags norgesmesterskap i 
radio, og jeg tror det kan bli stor 
konkurranse. Kravene som stilles 
er at reportasjen må være laget 
av ungdom, den bør gjerne være 
litt lang (det oppfordres til grup-
pearbeid) og innholdet må være 
aktuelt og forståelig av alle. Verdt 

å nevne er at musikkinnslag 
som angår norsk musikk er 
veldig ønsket, vi oppfordrer deg 
til å gå i dybden av din norske 
favorittartist, kan Tor også 
opplyse om. Alle bidrag legges 
i en Dropbox-mappe og deles 
med tor@oradio.no. Kvaliteten 
på stoffet bør ikke være mindre 
enn 224kbps, og ønsket format 
er MP3 eller AAC. 

Vil gi noe tilbake
Jeg har 17 år bak meg i P4, og 
noen anser meg nesten som en 
slags radioguru. Andersen er 
dessuten kåret til norges beste 
radioprogramleder to år. Ideen 
min er derfor at som en slags 
takk for elevenes bidrag kan 
jeg reise kostnadsfritt rundt på 
skoler for å fortelle og lære bort 

radiotips og intervjuteknikker. 
Jeg holder gjerne foredrag og 
kan fortelle om mine erfaringer 
både som programleder i P4 og 
som grunnlegger av Oradio. 

En digital fremtid 
Radiokanalen i Bærum har for 
tiden DAB- og FM-konsesjon 
og sender i tillegg på nettradio i 
fra kanalens hjemmeside oradio.
no. For tiden er DAB-dekining 
kun gjeldene i Oslo-området 
og FM-dekningen kun gjeldene 
i Bærum, på frekvens 101.3. 
Selv om lyttertallet ennå ikke 
er konkurrerende med P4 og 
NRK, har vi gode eksempler på 
at folk er fornøyd med det vi 
gjør. En gang fikk vi en telefon i 
fra USA, der en lytter bare måtte 
ha tak i navnet på låta vi hadde 
spilt, sier Tor stolt. Ambisjonene 
våre på sikt er jo å få riksdek-
kende DAB-dekning, fortsetter 
Andersen. Vi har vært i samtale 

med Digitalradio Norge som var 
positive til vårt konsept, legger 
han til.  
 
FM-nettet fases gradvis bort og i 
2017 slåes FM-senderne helt av. 
Da er det kun DAB-radioen som 
gjelder, og det blir et stort ven-
depunkt i radiohistorien. Å skaf-
fe konsesjon på nasjonalt nivå er 
kostbart og Oradio må derfor ty 
til reklame for å dekke utgiftene. 
Med reklame vil det muligens 
også være aktuelt å ha sending-
er fra steder rundt om kring i 
Norge, og vi har allerede vært i 
dialog med Quality-kjeden som 
har vist interesse. Vi må lage god 
radio, så folk lytter, som igjen 
kan generer penger, avslutter 
Andersen i Ordentlig Radio.

 
ORADIO

• Forkortelse for Ordentlig Radio
• Grunnlagt i 2012
• Sender daglige sendinger i fra 

studio på Bærums Verk
• Sender ikke utenlandsk musikk
• Programleder Tor Andersen har 17 

års erfaring fra P4, og er kåret til 
Norges mest populære program-
leder to år 

(kilder: oradio.no og db.no)

HÅPER PÅ BESØK 
 
På Hjalmar Johansen  
videregående skole i Skien har 
medieelevene Fredrik Samu-
elsen (t.v.), Simon Klovning 
(midten), Gaute Larsson (t.h.) 
og Christian Lunde i samar-
beid med komiker Igor Dun-
derovic produsert 7 sendinger, 
og har opptak av nye sendinger 
ukentlig. Disse vil bli sendt 
på Oradio utover våren, noe 
guttene er svært stolte over. Nå 
er de blant de mange håpefulle 
som ønsker radiobesøk av Tor 
i Oradio.
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