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Till:
Myndigheten för press radio och tv
Box 33
121 25 Stockholm-Globen

Teracoms yttrande gällande MPRT:s rapport
”Tillgänglig TV” – diarienummer Dnr 20/03986

Bakgrund
Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har publicerar ett utkast till en rapport med
förslag till beslutsmodell för nya tillgänglighetskrav för tv, som kommer att börja gälla
under 2021. Kraven omfattar teknikerna textning, teckenspråkstolkning, syntolkning och
uppläst text.
Teracoms yttrande
Teracom har tagit del av rapporten och är i grunden positivt inställda till införandet av
tjänster som möjliggör en ökad tillgänglighet för användarna av marknätet för TV. En
begränsade faktor i marknätet för TV är dock tillgänglig nätkapacitet.
För nedanstående områden har Teracom följande kommentarer till MPRT:s rapport
”Tillgänglig TV”, Dnr 20/03986:
Kapitel 2.1 Beslutens giltighetstid
”Besluten ska gälla från och med den 1 september 2021 till och med den 31 augusti
2023.”
Teracoms yttrande:
MPRT har beslutat att alla programtjänster i marknätets sändarnät 2 och 3 skall övergå till
att nyttja den mer effektivare komprimeringstekniken MPEG4. Sveriges Television
(SVT) har beslutat att även deras programtjänster i sändarnät 1 också skall gå över till
MPEG4. Denna nätförändring är omfattande, men den avlastar marknätet för TV och

resulterar en generell förbättring av bildkvaliteten. Nätförändringen är planerad att
genomföras under oktober 2021, för aktuell tidplan se här.
Teracom förordar att införandet av eventuellt nya tillgänglighetstjänster i marknätet för
TV sker efter MPEG4-migrationens genomförande.

Kapitel 6.3.1 Särskilda krav och krav på främjande
”För kommande beslut innebär det att följande programtjänster träffas av särskilda
krav: TV3, TV4, TV6, Sjuan, TV8, TV10 och TV12. Programtjänsterna innehas av TV4
AB och Nordic Entertainment Group Sweden AB.”
Teracoms yttrande:
I marknätet för TV är tillgänglig kapacitet begränsad och fullständigt fördelad av MPRT i
samband med tillståndsgivningen 2020. Teracom har inför tillståndsgivningen 2020 yttrat
sig kring frågan hur mycket tillgänglig kapacitet som finns i marknätet för TV och även
givit exempel på hur många programtjänster av olika typ som ryms inom den tillgängliga
kapaciteten. I detta yttrande har Teracom inte tagit hänsyn till en markant ökad grad av
nyttjande av tillgänglighetstjänster som drar kapacitet. Om krav på tilläggstjänster ställs
på många programtjänster i för stor omfattning, så kan det innebära att det sker på
bekostnad av bildkvalitet i nätet.
MPRT:s förslag till beslut innebär att sju (7) programtjänster har särskilda krav på
tillgänglighet. Ett av det krav som är aktuellt att realisera i marknätet för TV är tjänsten
Uppläst text. Införandet av Uppläst text realiseras genom tilldelning av ett extra ljudspår,
vilket drar drygt 70 kbps. Med tänkt sändarnätsinplacering för programtjänsterna efter
MPEG4-migrationen ökar ”belastningen” enligt tabell nedan som en följd av att de extra
ljudspåren implementeras.
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-
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-

-

7

0

-

-

Teracom bedömer att ovanstående implementering ska kunna realiseras utan allt för stor
påverkan på bildkvaliteten i marknätet för TV. Teracom förordar dock att införandet av
nya tillgänglighetstjänster i marknätet för TV sker efter den planerade MPEG4migrationen, se yttrande för kapitel 2.1.

Med vänlig hälsning,

Produktchef TV

