
Tilgængelighedshandlingsplan for Ø-TV Bornholm

For at imødekomme AVMS-direktivet har Ø-TV Bornholm udarbejdet følgende handlingsplan.

Grafik

For at tilgodese svagtseende best muligt, arbejder vi pt. på en ny grafikpakke (titler, navneskilte etc.), 
baseret på vejledning fra Instituttet for Blinde og Svagsynede(IBOS) med fokus på farvevalg/kontrast, 
skriftstørrelse samt valg af skrifttyper med seriffer. Den nye grafikpakke indføres ultimo 2022, men vi 
vil fortsat have fokus på dette område herefter. 

Tekniske begrænsninger: Den aftale, der pt. foreligger omkring distribution af vores signal (MUX-1) er
begrænset til en halv SD-kanal (2.5Mb/sec.). Denne meget lave båndbredde/opløsning sætter store 
begrænsninger ift. læsbarheden af grafik. Specielt kan animeret eller superimposed grafik være 
problematisk. Så vidt vi er orienteret, er der ingen planer om at ændre på distributionsaftalen.

Taleforståelighed

Vores programflade består primært af en-til-en taleprogrammer optaget i vores studie. I vores “gamle” 
(nuværende) studie har vi haft store udfordringer med bygningens akustik, hvilket har betydet, at 
specielt dybe (herre) stemmer rungede meget, hvilket selvsagt har haft en meget negativ effekt på 
taleforståeligheden.

Vi er pt. I gang med at flytte til bedre egnede lokaler, bl.a. for at imødekomme denne problemstilling. I 
den forbindelse har vi søgt rådgivning om akustikregulering hos DTU. Vores nye studie tages i brug 
allerede i marts i år, men det forventes først at akustikreguleringen er færdig ved årsskiftet.

Vi har envidere lavet en større investering i nye mikrofoner, der er væsentligt mere lineære og mindre 
følsomme over for “håndteringsstøj”.

Sidst men ikke mindst, er vi ved at indkøre et nyt system til kontrol af dynamikområdet (Multibånds 
kompressor + AGC + Limiter). Dette vil generelt gøre vores programmer mere "lyttebare", samt løfte 
lydniveauet, så det harmonerer bedre med DR's og TV-2's (EBU Norm.). Det er et løbende projekt at 
tilpasse dette til vores produktioner, men vores mål er, at være "færdige" ultimo 2022.

Synstolkning

Synstolkning er et meget tidskrævende arbejde. Vi har pt. ingen frivillige med kompetencer til at udføre
dette arbejde og vores økonomiske rammer udelukker outsourcing af opgaven. Endvidere er det, så vidt
vi er orienteret, ikke muligt at distribuere det ekstra lydspor på MUX-1 i den nuværende aftale.



Tegnsprogstolkning

Ligesom synstolkning må vi desværre konstatere, at tegnsprogstolkning ikke er muligt under vores 
nuværende økonomiske rammer. 

Tekstning (Manuel)

Igen må vi konstatere, at dette ligger uden for vores økonomiske formåen.

Tekstning (Automatisk)

Vi er I gang med at undersøge mulighederne for Automatisk tekstning (Tale-til-tekst). Selvom denne 
teknologi efterhånden har en del år på bagen, er der stadig lang vej, før den er pålidelig nok, til at 
kunne køre "ubemandet". 

I sagens natur er engelsksprogede tale-til-tekst-systemer nået meget længere i udviklingen end 
dansksprogede. Alligevel er de voldsomt upålidelige. De få dansksprogede systemer der findes, må 
indtil videre anses for ubrugelige og samtidig temmeligt omkosningstunge. Sidst men ikke mindst, er 
de dansksprogede systemer udviklet til rigsdansk og ingen ved rigtigt, hvordan de vil opføre sig, når de 
hører forskellige dialekter - i vores tilfælde bornholmsk.

Vi følger løbende udviklingen inden for denne teknologi i håbet om, at det en dag bliver brugbart for 
os.
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