
Tv-adressa 2015 

En historie om endring 

Atle Bersvendsen, redaktør nett, mobil og TV 





Fra antenne-TV til digital posisjon: 

1997: TV 
Trøndelag startet 

opp. I 2006 ble tv-
kanalen døpt om 
til Tv-adressa og 

redaksjonene 
samlokalisert. 

Webtv-prosjekt i 
tillegg fra 2007. 

1/1, 2010:  
Tv-adressa lagt ned 

etter forverring i ulike 
rammevilkår. 

Fortsatte som del av 
adressa.no, som en 
av flere seksjoner. 

14,2 millioner 
videovisninger  

i 2013 

2014/15: Tv-
adressa skal styrkes 

innholdsmessig, 
trafikkmessig og 

merkevaremessig 



Visuell journalistikk er viktig. Og hvordan få 
mer ut av ressursene vi har: Samarbeid = 
kvadratmeter. Ny kompetanse = endring 

• 2013: Vi ønsket å slå sammen fotoavdeling og webtv-avdeling, både for å skape 
ett av de mest spennende visuelle innholdsmiljøene i Norge og for å styrke 
beredskap og kapasitet. 

• Vi ville ha en sanntids-orientert turnus med bred kompetanse, som gjør at vi kan 
dekke nyhetsbildet i Trøndelag, døgnet, uka og året rundt. 

• Og vi ville ha en sterk sentral produksjonskompetanse, som vi kunne få til om vi 
fikk flere inn i nyhetsturnusen. 

• Under en felles ledelse så satte vi alle fra webtv og foto inn i samme avdeling og 
en parallell turnus. Målet fra oss og de ansatte selv er at alle 

      minst SKAL kunne: 
 
• 1. Ta stillbilder og kunne publisere 
• 2. Ta video og kunne publisere 
• 3. Sette opp live-sendinger 
 
     (Noen skal kunne alt, alle skal kunne litt) 
 





Vi har folk på plass når og der det skjer. 
Lav terskel-saker kan fort bli noe mer 



Faglig bredde i hverdagen og vilje til å prøve nye ting: Richard Sagen, en av våre og landets 
mest prisbelønnede fotografer, går fra fotoreportasje og videoreportasje ved fjellet Mannen i 

Romsdal, til…. 



…å hjelpe 
videokollega 
Glen Musk 

med et 
hemmelig og 

potensielt 
temmelig vilt 
julekalender-
videoprosjekt 



Glen Musk, en prisvinnende, naturglad og dyktig stills-fotograf inntil mars i år. Da 
trengte vi en ny person i videoreporter-turnusen. Alle pekte på Glen.  

Så da ble det slik. 



Da en tyfon raserte Filippinene og Tacloban, der trønderen Erlend Johannesen drev et 
barnehjem, utvidet vi vårt geografiske område. Reporter Jonas Vikan kjørte standups, mens 

fotograf Rune Petter Ness leverte strålende bilder fra møtet mellom Erlend og hans far…. 



…og han laget samtidig en av de sterkeste tv-reportasjene 
vi noen gang har vist. 



Langrenn er viktig for oss. Så videoreporter og blålys-ekspert Håvard «æ drar!» Jensen var 
ganske nervøs da han skulle ta stillbilde-ansvar fra World cup i Kuusamo i fjor.  Håvard vokste 
nesten ut av refleksvesten da han fikk flere oppslag i papiravisa (og laget 7-8 videoer selvsagt) 



Harde prioriteringer 



1. Nyheter 
• Live-sendinger 
• Brukerinnhold 
• Hendelser 
• Reportasjer 
• Lav terskel for  
     utrykning i hele    
     Midt-Norge 

 



1. Nyheter 

Tv-sendinger kobles gjerne med tekst-live og live-studio, som under Northug-saken 
 



2. Sport 

• Live studio-
sendinger 

• Eget RBK-
magasin 

• Høyde-
punkter fra 
kampene 

• Nye typer 
idretter  

 



3. Underholdning 
 
• Viktig lokalt og 

regionalt 
• Gir bredde i 

innhold 
• Bruker-

innhold 
• Samarbeid 

med frivillige 
• Egne serier og 

eksterne 
produksjoner 

 



4. Tema-satsinger og seriekonsepter 

• Forbrukerstoff 

• Egne og 
eksterne 
produksjoner 

• Samarbeid 
med andre 
mediehus 

 



Den vanlige fronten…. 



...og de nye frontene 



Ha en flott 
dag! 


