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PRODUKSJONSPLAN ”TELEMARKSKANALEN -  MINUTT FOR MINUTT” 
PROD.NR. DVFJ 6010/12 – HER FØRES ALL ØKONOMI 
SENDING NRK 2: SØNDAG 26.AUGUST KL. 09:50-ca.20:45/21:00 
SENDING NRK 1: lørdag 25/8 – kl. 19:55 – 20:05 (”teaser” for hovedsending) 

NAVN TLF. FUNKSJON OMBORD START/SLUTT 

Ivar Sundal ░░░░░░░░ TOM 22 - 28/8 

Magne Sivertsen ░░░░░░░░ VB 23 - 27/8 

Stig Rasmussen ░░░░░░░░ Teknisk service 23 - 27/8 

Ketil Gjevre ░░░░░░░░ KK(MPSI) 25 - 27/8 

Petter Goga ░░░░░░░░ Grafikk 24 – 27/8 

Yasmin Syed ░░░░░░░░ Reporter Oslo 24  - 27/8 

Eirik Haugen ░░░░░░░░ Reporter Telemark 25 - 27/8 

Jon Ståle Carlsen ░░░░░░░░ Nett/foto 25 - 27/8? 

Henrik Lied ░░░░░░░░ Nett 25 - 27/8? 

Ruth Følstad ░░░░░░░░ Lyd 23 – 27/8 

Frøydis Breivik ░░░░░░░░ Lyd 24 – 27/8 

Thomas Hellum ░░░░░░░░ Prosjektleder/regi 24 – 27/8 

Anita Hultgren ░░░░░░░░ Prodl./marked 24 – 27/8 

Rune Møklebust ░░░░░░░░ Marked 24 – 27/8 

Jan D. Benkholt ░░░░░░░░ Foto 24 – 28/8? 

Petter Melsom ░░░░░░░░ Foto/lett,ombord (DKTT 25 – 27/8 

Berit Heggholmen ░░░░░░░░ Foto/langs kanal,(DKTT) 25 – 27/8 

John Arnt Nøstdal ░░░░░░░░ Foto (kran til Vrangfoss) 24 – 27/8 

Silje Berntsen Kvamme ░░░░░░░░ Foto (polecam,ombord) 24 – 27/8 

Arvid Nilssen ░░░░░░░░ Kranbetj. Vrangfoss 25 – 26/8 

LINK:    

Audun Torsdalen ░░░░░░░░ Link MS Victoria 24 – 27/8? 

Erling Johnsen(sng2) ░░░░░░░░ ENG 2,  24 – 27/8 

Thomas Nikolai Blekeli (2) ░░░░░░░░ SNG(DKTT) 25 – 27/8? 

Øyvind Sandnes(flyaway) ░░░░░░░░ SNG (DKMR) 24 – 27/8 

Trond Viggo 
Melum(flyaw.) 

░░░░░░░░ SNG (DMTE) 24 – 27/8 

Dag Robert 
Johansen(sng3) 

░░░░░░░░ SNG (MPND) 25 – 27/8 

Alf Ivar Martinsen (sng3) ░░░░░░░░ SNG (MPNF) 25 – 27/8 

Mads 
Rennesund/OBTeam 

░░░░░░░░ SNG (TPSV) 25 – 27/8 

NN OBTeam ░░░░░░░░ SNG  m/Mads? 26/8 

Øistein Solli (link-båt 1) ░░░░░░░░ SNG (MPND) 25 – 27/8 

Christian N.Monsen (båt2) ░░░░░░░░ SNG (DKOS) 25 – 27/8 

Roger Ruud (Video4) ░░░░░░░░ Levere bilder,NRK Beta 25-27/8?? 

Gjester om bord:    

Ole Bjørn Ulsnæs ░░░░░░░░ Forfatter/kjentmann 26/8 

Kapteiner:    

Roy Glemmestad ░░░░░░░░ Kaptein på seilasen 26/8 

Arnold Numme ░░░░░░░░ kaptein 24/8 em+26/8 

NRK    

Anniken Næss ░░░░░░░░ Spesialrådgiver, NRK 26-27/8 

Turid Grønlund ░░░░░░░░ Red.sjef, NRK 26-27/8 

    



TELEMARKSKANALEN – MINUTT FOR MINUTT 
 

2 
 

Kontaktpersoner: 

Tore Hamre ░░░░░░░░ Båteier, cabincruiser 14/8+26/8 

Jon Ivar Svartdal ░░░░░░░░ Båteier, ”Storebro” 26/8 

Telemark Politidistrikt ░░░░░░░░ ░░░░░░░░  

Hotell:    

Thon Hotell Høyers Skien ░░░░░░░░ Kont.:Siv Marie Dahl  

Dalen Hotell ░░░░░░░░ Peter Kumlin  

Dalen Bed & Breakfast ░░░░░░░░ Delphine Desmet  

Quality Strand Hotell ░░░░░░░░ Gunn Holm  

Radio – ”EKKO”:    

Ida Scheie ░░░░░░░░ Prosjektleder  

Torkild Jemterud ░░░░░░░░ programleder  

Hilde  Tosterud ░░░░░░░░ radiotekniker  

Hildrun Hope Rydsaa ░░░░░░░░ produsent  

Kirsti Kraft ░░░░░░░░ reporter  

GENERELL INFORMASJON: 
Jeg kan begynne med å si at vi blir like mange og vel så det som på Hurtigruten ,og denne sendingen 
varer kun 10timer og 20 minutter!!!! 
Jeg må be hver av dere ikke jobbe mer overtid enn strengt tatt nødvendig, vi har et MEGET stramt 
budsjett! Dette er vanskelig for meg å følge med på da dere tilhører så mange ulike avdelinger. 
Alle passasjerer om bord på MS Victoria er informert om at NRK filmer turen direkte. 
OBS:Det pågår stor matfestival i Skien denne helgen og de regner med 50.000 besøkende! 
Politi er informert om vårt oppdrag og vil bistå der det vil være behov; på sjøen, langs land etc. 
Radio, P2, vil være med om bord og lage direktesendt radio langs hele strekningen. De vil ha sitt 
studio i fremre del av båten, i salongen samme sted som oss. Dette vil nok kreve litt ”disiplin” på 
støynivå og vi forsøker å dekke inn vårt ”HK” med molton og skillevegger,både for støy og for å være 
litt skjermet for passasjerer som også bruker denne salongen som kafe/spisested. 
 
TRANSPORT: 
Til de av dere som har behov for billettbestilling, kan jeg bistå med dette. 
I og med at det ikke er så langt til Skien, vil nok flesteparten ankomme med bil. 
Kjøretid: 
Bergen – Dalen  ca. 5 timer 
Oslo – Dalen  ca. 3,5 timer 
Oslo – Dalen via Skien ca. 4 timer 
Oslo – Skien  ca. 2,5 timer 
Skien – Dalen  ca. 2 timer 
Skien – Bergen  ca. 6,5 timer 
Torp – Skien  ca. 1 time 
Oslo – Lunde via Torp ca. 3 timer 
 
Diverse flytider: 
Går ikke fly fra Oslo til verken Torp eller Skien 
Fredag 24/8: Bergen – Torp 
12:15 /15:00/17:20/17:30/20:30/22:10 (flytid ca. 50 min.) 
Bergen – Skien(Geiteryggen) 
13:50/16:30 (flytid ca. 50 minutter) 
Lørdag 25/8: 
Ingen fly fra Bergen til Skien, kun til Torp; kl. 08.50 –ank.09:45 
 
Mandag 27/8: 
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Skien – Bergen kl. 06:30/08:55/17:10 
 
 
 
MÅLTIDER: VIKTIG!!!!! 
Av felles måltider blir det jo frokost på samtlige hotell. Middag fredag og lørdag ordner hver og en 
opp for seg selv. 
Lunsj på søndag bestiller jeg om bord på MS Victoria. Jeg tar utgangspunkt i at alle ønsker en varm 
lunsj med dessert som koster det samme som vår diett for lunsj. Da trekker dere dette fra dietten. 
Dere må gi meg beskjed om dere IKKE ønsker å være med på dette, da vi bestiller antall porsjoner. 
Det samme gjelder for felles middag på Dalen Hotel, søndag 26/8 kl. 22:30 etter nedrigg. 
Her vil jeg også bestille for samtlige og det lages porsjoner, vi får en rett tilsvarende vår diett for 
middag, som dere da trekker fra på dietten. 
De av dere som IKKE  vil være med på dette, må melde fra til meg. 

 
BEKLEDNING: 
Vi bestiller sorte vindjakker til NRK-team, disse har avtagbare ermer og dere får disse i Skien. 
De er tynne og vest kan benyttes om det skulle blir varmt og godt vær. Ellers er det jo å kle seg etter 
vær og vind – flesteparten skal jo stå ute på dekk. Gode sko med sklisikker såle er veldig viktig. 

 
HOTELL/OVERNATTING: 
Her blir det rom av ulik størrelse og ulike fasiliteter. 
Da det ble snakk om at vi skulle sende Telemarkskanalen, fikk jeg bestilt det som var ledig i Dalen. Jeg 
måtte ty til både Dalen Bed & Breakfast og Dalen Hotell, og fikk de ledige rom de hadde. I ettertid har 
jo denne produksjonen øket i omfang og personer, og jeg har fått seng til alle! Jeg har bare booket 
dere inn på rom etter hvert som jeg har tatt for meg bemanningslisten; noen får rom på gangen, 
noen må dele bad med annen. Og jeg har vært nødt for å plassere to personer på samme rom. 4 
stk.har jeg bestilt rom til i Vrådal. Når det gjelder Skien, har jeg rom til alle på Thon Hotel Høyers. 
 Jeg håper på forståelse for dette. 
Begge hotell har frokost inkludert i romprisen. 
Innsjekking på Dalen B&B må finne sted innen kl. 22:00 (26/8). Ca. 500 m. å gå fra bryggen, og  
50 meter til Dalen Hotell. 
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Forslag til prod.plan: 
 
DAG TIL DAG –PROGRAM; 
Jeg må få gjøre oppmerksom på at her er en del usikre moment som vil falle på plass etter ferien. 

 
Onsdag 22/8:      
0830 – 1536: Pakking av utstyr i Oslo og Bergen. 

Stig Rasmussen og Ruth i Bergen, Ivar og Frøydis i Oslo 
Biler; reservert Transitt fra resepsjonen til Stig,Ruth og utstyr. 
Ivar bestiller nødvendige biler fra Oslo. 
Fra Bergen: ta med molton(3x15 m)og bordvifter til avkjøling i ”HK”, kanskje et par  
skillevegger for å dempe litt på støy etc. 

   8 stk. flytekrager er om bord på MS Victoria når vi mønstrer på. 
Sørge for sikkerhetsseler til fotograf som skal ferdes på sykkeldekk, Janne var redd 
for denne posisjonen. 

 
Torsdag 23/8: 
  ALLE MÅ SJEKKE SINE EGNE VAKTPLANER I MP/X98 
12:00 – 17:00 Avreise Bergen Stig og Ruth, ankomst Dalen ca. kl. 18:30 (inkl.pause) 
  Tenke litt på logistikk med biler, kanskje best at Ruth og Stig kjører hver sin bil. 
13:00 – 16:00 Avr.Oslo; Ivar og Magne kjører  hver sin personbil til Lunde, parkerer 1 her og kjører  
  sammen til Dalen. 

 Lastebil m/tekn.utstyr fra Oslo kjører til Dalen, tømmer denne i Dalen og kjører 
tilbake til Lunde, parkerer der. Da står det personbil til ham som han tar med til 
Oslo. 

Ca.18:30 Innlasting av utstyr i MS Victoria når båten ligger til kai i Dalen. Her får vi sjaue-hjelp 
fra mannskapet. 
Stig Rasmussen, Ruth,Ivar,Magne og mannskap laster inn nødv.utstyr. 
Overnatting 4 stk i Dalen fra torsdag til fredag, rom bestilt, alt OK. 

Ca. 2130 Ønsker middag om kvelden på hotellet. 
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Fredag 24/8:  
  ALLE MÅ SJEKKE SINE EGNE VAKTPLANER I MP/X98 

De 4 som overnattet i Dalen starter montering av kontrollrom på reisen fra Dalen til 
Skien. 

08:10  M/S Victoria avreise Dalen ( 8 flytevester ligger klar om bord) 
17:30  M/S Victoria ankomst Skien, team må være klar til starte rigg/innlasting mer ustyr. 
1430 – 2200 Jan kjører egen bil, Silje og Frøydis reiser fra Oslo egen bil, er bestilt v/Ivar. 

John og Petter kommer fra Bergen, enten fly eller kjører en av produksjonsbilene til 
Skien. 
(Evt. at Thomas, Rune, Anita er med i disse bilene, vi har 2 stk. om ikke Ruth tar med 
en på torsdag). Sjekke hvordan denne bilen kan komme tilbake til Dalen for retur 
27/8. Mulig noen fra Telemark kan kjøre denne tilbake til Dalen? 
Kanskje noen fra DKTT vil kjøre en bil fra Dalen som Magne/Ivar kom med 23/8, 
plassere denne i Skien  - da kan Ivar ta denne tilbake til Oslo) 
 
NB: Mulig Audun får rigget kabel i Vrangfoss før SNG ankommer.  
Deler av SNG-gjengen ankommer Skien, ref. Audun når han har planen klar. 
Rigg utover kvelden om bord i MS Victoria når den ligger til kai i Skien. 
Båten er da tom for passasjerer.  Primært kabelstrekk og kontrollrom på plass. 
Lift på kaien i Skien for montering av kamera,cineflex,antenner og annet som skal i 
master på båten. Arnold,kaptein på MS Victoria vil være til stede på båten til 
spørsmål. 

                             Også demontering av radar og antenne på fremre mast (dette er ok iflg.Janne) 
  Evt. rigg av Sony F65 fra Video4 til NRKBeta, Roger Ruud stiller fra Video4 
                             Overnatting i Skien, V4 kjører eget opplegg, de finner ut av dette. 

Bestilt rom på Thon Hotel Høyers, tlf. 35 90 58 00 (bekreftet 
Ikke tenke felles middag-  hver og en ordner seg. 
Høyers hotell ligger 5 min. Gåavstand fra hotellet, ca. 600 m. Restauranten har åpent 
kjøkken til kl. 22:00 
Kjøpe mat i bodene til Matfestivalen, masse god mat. 
Eller det er en tapas-restaurant i gaten ved kaiområdet til Victoria, eller ”Bruket” som 
ligger innerst i Hjellevannet, 20 m fra kaia. Lurt å ha med kontanter til matbodene, 
kanskje de ikke har kort-terminaler. 

 
Arnold Nomme er til stede for å hjelpe oss med diverse vedr. MS Victoria. 
Han har hentet lift som vi skal benytte til fjerning av utstyr på båten og montering eget utstyr. 
Har også reservert et par parkeringsplasser, både på Hjellebrygga hvor MS Victoria ligger og v/Thon 
hotell. 
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Lørdag 25/8: 
 ALLE MÅ SJEKKE EGNE VAKTPLANER I MP/X98 
0730 – 1800 Fortsatt rigg ombord for de som overnattet i Skien; løse kamera, små ting, teste 

kamera med  
08:10  MS Victoria avreise Skien,  
1000 - 1800 Ketil Gjevre kjører personbil fra Oslo til Lunde (tar ca. 3 timer),bilen parkeres i Lunde 
  Det går  kanalbuss fra Skien kl. 12:00, den er kl.13:00 ved Lunde Sluse, om behov for 

rigg etc. 
  Går ikke tog på denne strekningen. Bussen går fra båtbrygga, Nedre Hjellegt. Kl. 12, 
  Korresponderer med båten på Lunde nedover igjen. Bussen har grei lasteplass under 

bussen. 
1130  Kranbetjening ferdig grovrigget kran i Vrangfoss. 
  Silje Kvamme kommer og hjelper med montering av kamera. Deretter retur begge til 

Skien. 
12:50? MS Victoria ankomst Lunde (ikke fått 100% tilbakemelding på eksakte rutetider for 

25/8) 
  NB: Det går kanalbuss fra Lunde – Skien kl.  
Ca.14:00  MS Victoria avreise Lunde (tidligst kl.14:00) 

 Alle på plass, briefing, se på ting vi har plukket ut for å dekke. 
  Mulig det blir litt senere avgang Lunde, dette pga. at M/S Henrik Ibsen skal gå i sin 

vanlige rute. 
 Avr.øverste kammer i Vrangfoss, mulig de blir liggende i 45 minutter,  
  Det tar ca. 40 minutter å sluse fra øverste kammer i Vrangfoss til nederste kammer 
 I Vrangfoss. Her rigger vi til en egen produksjon som inngår i sendingen søndag. 
 Vi skal dekke Caféen, Kongens utsikt og har behov for 3 kamera. 
 Kran kommer fra Oslo og rigges ferdig i Vrangfoss, en av våre fotografer om bord 

bistår med rigg i og med at vi benytter nærmere 1 time gjennom slusene. 
  (Silje blir fotograf på kran 26/8) 
17:30  MS Viktora ankomst Skien, avhengig av avreise fra Lunde. 

Turen fra Vrangfoss til Skien vil gi god anledning for plukke ut «godbiter» til 
søndagen. 
 
Sjekk om det går buss fra Lunde til Skien, om våre Telemarksfotografer hopper av i 
Lunde og ta kanalbuss tilbake??? 

                               
19:55 – 20:05 Opptak eller direkte inne på NRK1 , ca .10-15 minutter for å fortelle som vår sending 

på søndag på NRK2. 
  Sendingen har prod.nr.: DVFJ6025/12 – ”Telemarkskanalen – minuttene før….” 

Dette blir direkte/sending på ettermiddag lørdag 25/8. 
Snakket med Stig Bolme på DKTT, kanskje Petter kan redigere på DKTT og overføre til 
PB om det blir live-on-tape. Vi får kanskje redigert en liten video med bilder fra heli- 
 opptakene til Jan, den kan også benyttes til denne sendingen. Jeg regner med vi vil 
trenger både Yasmin og Eirik til dette, enten det nå blir opptak/direkte. 
 

MIDDAG: Her må vær og en sørge for seg selv, som nevnt, det pågår Matfestival i byen,  
  så mat blir det nok av. Hotellet har egen mat-stand, de serverer ikke middag lørd. 
  Kanskje starte utsjekking med tanke på å spare tid søndag morgen. 
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  Pakk lett så du kan bære koffert/bag til MS Victoria , tar 7-8 minutter å gå. 
 
 
Søndag 26/8: 
  Fint hvis dere kan begynne utsjekk før frokost,gitt beskjed om dette. 

Frokost og utsjekking, alle tar med egen bagasje til båten. 
Bagasjen kan plasseres på nedre dekk, under salongdekket. 

0800 – 2200 Dette blir arbeidstiden for samtlige. 
09:50  VI ER PÅ LUFTEN MED PRODUKSJON FØR AVGANG (20’ sending) 
10:10  SENDING Avreise Skien med  MS Victoria 
Lunsj   Vi får en felles varmrett med dessert, dette for å spare tid for hver og en. 

 VARM LUNSJ ER BESTILT OM BORD (bindende påmelding pga.antall porsjoner) 
20:45  Forventet ankomst Dalen 
 
 
 

Avgang Skien 10.10 

Ankomst Løveid 10.40 

Slusetid Løveid 25 min 

Avgang   Løveid 11.05 

Ankomst Ulefoss 12.05 

Slusetid Ulefoss 30 min  

Avgang Ulefoss 12.35 

Ankomst Eidsfoss 12.50 

Slusetid Eidsfoss 20 min 

Avgang Eidsfoss 13.10 

Ankomst Vrangfoss 13.20 – her har vi egen produksjon m/kran etc. 

Slusetid Vrangfoss 45 min. 

Avgang Vrangfoss 14.05 

Ankomst Lunde 14.45 

Slusetid Lunde 20 min. 

Avgang Lunde 15.05 

Ankomst Kjeldal 15.25 

Slusetid Kjeldal 10 min. 

Avgang Kjeldal 15.35 

Ankomst Hogga 15.40 

Slusetid Hogga 17 min. 

Avgang Hogga 15.57 

Ankomst Fjågesund 17.15 

 
Avreise Fjågesund 

17.20 

Ankomst Kviteseid 18.15 

Avgang Kviteseid 18.30 

Ankomst Bandaksli 20.00 

Avgang Bandaksli 20.05 

Ankomst Lårdal 20.10 

Avgang Lårdal 20.15 

Ankomst Dalen 20.45 (NB: forsinkelser kan forekomme) 
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Ca. 13 – 14 Sending fra alt som skjer i Vrangfoss, egen rigg med kran og 2 kamera. 
  (NB: Når Victoria forlater Vrangfoss, vil kran returnere 
2045-21:00 Mulig vi er inne 10 minutter etter ankomst, her må vi produsere. 

Nedrigg utstyr som både skal til Bergen og Oslo. Om det er vanskelig å få med til 
Bergen, kan det gå via Oslo (kun det høyst nødvendigste utstyr som skal til Bergen) 
Fotograf (?)/kranbetjening(Arvid) rigger ned kran i Vrangfoss og kjører i retur til Oslo. 

                             Overnatting på Dalen Hotell og Dalen Bed&Breakfast. 
Ca.20:50 Kanalbuss i retur til Skien for de av dere som skal ha retur samme kveld, må bestilles. 
  Forventet ankomst Skien kl. 23:30 
Ca.22:30 Felles middag for samtlige på Dalen hotell.  

Bindende påmelding pga. antall porsjoner som bestilles, hver og en gjør opp for seg 
på regning. De som bor på Dalen B&B kan betale hver for seg på Dalen Hotell. 

  Går buss som bestilles gjennom Telemarksreiser, kr. 395,- pr.person, sjekker tid. 
(Alf Ivar, Dag Robert, Mads, OBTeam overnatter på Quality Strand Hotel,Vrådal.(Rom 
står på navn, varslet sen ankomst. 
De som bor på Dalen B&B er følgende: Erling, Thomas Nicolai, Øistein, Trond Viggo, 
Torkild Jemterud(radio), Øyvind og Christian. Resten bor på Dalen Hotell, dette kan 
endre seg mot avreise. 
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Mandag 27/8:  

ALLE MÅ SJEKKE EGNE VAKTPLANER I MP/X98 
 Frokost og utsjekking før retur. 
 Til de av dere som bor på Dalen Bed & Breakfast; de har ikke kort-terminal, men 

det er minibank ved siden av hotellet. 
08:10 – 17:30 Nedrigg på reisen fra Dalen til Skien.  Vi er sikkert ferdig med det meste ved 
13:10  - 13:25 Ank./avreise Lunde 
 
 Sjåfør kjører personbil fra Oslo til Lunde for å hente lastebil med utstyr. 
 (Hvem andre kan sitte på???) Utstyret tas ut v/Lunde på vei nedover og lastes inn i 

lastebil. 
 Ivar, Jan, Ketil, Silje, Magne, Frøydis blir med på båten ned til Lunde, nedrigg i 5 

timer. 
Ketil, Silje,  Frøydis og Magne kan kjøre i personbilen som Ketil hadde med seg til 
Lunde – kjører sammen til Oslo. 

 Ivar og Jan blir med til Skien, der har Jan bil, og Ivar har sikkert også en bil i Skien. 
 Sjekke alle buss-tider fra Dalen, evt.ankomsttider Lunde om det går fortere å ta buss 
 enn å ta båten. Kjøring av utstyr til Bergen ved Stig Rasmussen, samt evt. 2 prod.biler 

Her har jeg bestilt Transporter fra onsdag – mandag, 2 personer kjører denne. 
ankomst Lunde slik at store deler av teamet kan reise hjem mandag. 

                            Nedrigg fra master med hjelp av lift ved ankomst Skien, Arnold kjører denne i retur  
  til firma etter bruk. 
                             Transport av utstyr til Oslo eller overnatting i Skien (max 4 stk.,for sikkerhets skyld) 
  Bestilt 4 rom på Thon Hotel Høyers. 
 
 
 
 
 
Tirsdag 28/8: 

Opprydding i Oslo v/Ivar, evt. flere? 
  REISEAVSPASERING for de som kan returnere mandag. 
Onsdag 29/8: 
  REISEAVSPASERING 
 
Torsdag 30/8: 
  REISEAVSPASERING 
 
 
Foreløpig plan pr. 20.juli 
Anita Hultgren 
Prod.leder 
NRK Hordaland 
Tlf. ░░░░░░░ 
 


