
Lokalt samarbejde om InfoKanal og lokal-tv. 
 
 
I forbindelse med kommune sammenlægningerne opstår der et behov for, at også de lokale 
antenneforeninger indgår i et tættere samarbejde. Det kan både være af tekniske og økonomiske 
årsager.  
 
Men det kan også skyldes, at en af de sammenlagte kommuner har en lokal-tv station, der gerne vil 
servicere alle borgerne i den nye, sammenlagte kommune. 
 
Lokal-tv udsendes i dag typisk på kabel-tv anlægget på samme kanal som foreningens InfoKanal, 
idet der i de fleste tilfælde sendes lokale tv programmer en eller flere gange om ugen på faste 
tidspunkter.  
 
Programmerne kan indeholde reportager fra arrangementer i lokalområdet, informationer fra 
kommunale institutioner og eventuelt optagelser af kommunalbestyrelses møder. 
 
I denne artikel kan du læse om, hvorledes 4 lokale antenneforeninger i den nye Jammerbugt 
Kommune indgik et samarbejde om samsending af InfoKanal og lokal-tv. 
 
 
Dit lokal tv. 
 
Den nye Jammerbugt Kommune skal bestå af de 4 kommuner Brovst, Fjerritslev, Pandrup og 
Aabybro. I hver kommune er der veldrevne antenneforeninger, der både tilbyder mange TV-
programmer, internet og for de 3 foreningers vedkommende også en InfoKanal. 
 

 
 
 
 
 



 
I Pandrup har der endvidere i mange år eksisteret en lokal-tv station, Pandrup-Kaas Lokal-TV, der 
blev drevet fra en adresse i Kaas og blev udsendt på Pandrup-Kaas Antennelaugs anlæg sammen 
med den lokale InfoKanal. Signalet fra tv-stationen blev sendt via en direkte forbindelse fra 
stationen til hovedstationen i Pandrup-Kaas og derfra lagt ind på en tv-kanal. 
 
Dækningsområdet for Pandrup-Kaas Lokal-TV  skulle i forbindelse med 
kommunesammenlægningen udvides til at omfatte alle 4 foreninger, således at der kunne sendes til 
alle, der er tilsluttet en antenneforening i den nye Jammerbugt kommune. 
 
Da det samtidig blev besluttet at flytte stationen fysisk til det nye Mediehus i Aabybro, opstod  der 
et problem med at få overført programmerne til de 4 foreninger. 
 
Det kunne enten gøres ved at opsætte en dyr sender, der kunne dække hele området, alternativt at 
sende streamet tv via internet fra Mediehuset til de 4 foreningers hovedstationer, eller at udvide 
foreningernes InfoKanaler, således at de også kunne afvikle tv-programmerne i en høj kvalitet.  
 
 
Løsningen. 
 
At investere i en sender, indhente de nødvendige sendetilladelser, og at drive senderen er en dyr og 
– i et år, hvor alle sendetilladelser skal genforhandles – en risikabel affære. 
 
At streame TV signaler over forskellige kabel-tv net i en acceptabel kvalitet, stiller krav til god, fast 
båndbredde ( Min. 2 Mbits/sek ved streaming af MPEG 4 kodet PAL-TV) og stabilt (Læs dyrt) 
hardware udstyr. 
 
Derfor valgte  dit lokal TV en løsning, hvor alle 4 foreninger fik opdateret deres infokanaler, 
således at de både kan sende info- og tekst-tv samt afvikle de producerede tv-programmer i det 
digitale MPEG II videoformat på forudbestemte tider. 
 
Både skilte til info-tv, indhold på tekst-tv samt lokale tv-programmer redigeres at 2 medarbejdere, 
der har til huse på Mediehuset i Aabybro.  Opdatering af de 4 kanaler sker vis internettet. 
 
TV-programmerne optages og redigeres ligeledes fra Mediehuset,  hvor tv-stationen både har studie 
facileteter og video redigerings udstyr. Når tv-programmerne er færdigredigeret, optages de på en 
server i MPEG II kvalitet, hvorefter de overføres til de 4 foreninger via internettet.  
 
Der optages 2 udsendelser af ca. 3 kvartes varighed hver uge. De udsendes hver torsdag og fredag 
kl. 20.00 med genudsendelse hver lørdag kl. 15.00 og 16 på de 4 foreningers anlæg. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Femtiden. 
 
”Vi valgte ovennævnte løsning, fordi vi på nuværende tidspunkt ikke kunne få garanti for at kunne 
streame kontinuert i en broadcast kvalitet til de enkelte foreningers hovedstationer, og fordi vi 
kunne udnytte allerede indkøbt hard- og software direkte. Derved  fik vi de 4 foreninger en 
prisoptimal løsning. 
 
Men samtidig sørgede vi for at infokanalerne er forberedt for, at vi på en tidspunkt, hvor 
foreningernes internet forbindelser tillader det, kan streame direkte over internettet til de enkelte 
foreningers hovedstationer, således at vi også kan sende direkte tv f.eks. fra kommunalbestyrelses 
møder mm.” udtaler Jørgen Mortensen, der er daglig leder og ansvarlig redaktør på dit lokal tv 
 
Du kan læse mere om TV stationen på www.ditlokaltv.dk . 


