
 

 
Hovedpunktsreferat fra møde den 5. februar 2013 i Vectoring-
arbejdsgruppen 
 
 
 
 
 
 
Deltagere: 
TDC: Keld Allan Skov, Allan Bartroff og Christian H algreen 
Telenor: Mads Hein og Kenneth Jarnit 
Telia: Marie Skouenborg, Claus Birkmose og Frederik Siegumfeldt 
Global Connect: Kim Harder 
Concepy: Nikolaj Lamborg og Simon Skals 
ERST: Helle B. Larsen, Ebbe Brigsted, Tine Meyer og Rasmus G. 
Jakobsen 
 
Dagsorden: 
 

1. Status for gruppens arbejde og afklaring af udeståender 
2. Videre drøftelse af aspekter 
3. Drøftelse af afrapportering på næste møde i VULA-forum den 12. 

marts 2013 
4. De kommende møder i Vectoring-arbejdsgruppen 
5. Eventuelt 

 
Ad. 1. Status for gruppens arbejde og afklaring af udeståender 
 
Formanden havde forud for mødet udsendt en mail til mødedeltagerne. Af 
denne fremgik, at det på mødet i VULA-forum d. 28. januar blev beslut-
tet, at emner som ”afvandingsnetværk”, LRAIC-priser for VULA (til 
brug for 3P) og stabilitetsforbedrende foranstaltninger som ”Seamless 
Rate Adaption”, adaptiv frekvensmanagement og G.inp ikke er emner, 
der bør behandles i nær sammenhæng med vectoring-teknologien. For-
manden opfordrede endvidere til, at selskaberne på mødet tilkendegav, 
hvis yderligere emner burde tages op til drøftelse. 
 
Der var enighed om, at vectoring-arbejdsgruppen er ved at være igennem 
listen over aspekter ved vectoring, der skal behandles af gruppen og af-
rapporteres til VULA-forum, idet dog kriterier samt proces for optagelse 
af CPE’er på ”white list” udestår.  
 
Der var endvidere generel enighed om, at en drøftelse af scenarier bør ud-
skydes, indtil parterne har adgang til oplysninger om, hvordan sammen-
lignelige EU-lande indfører vectoring-teknologien. 
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Det blev aftalt, at ERST på det kommende møde i arbejdsgruppen kom-
mer med et oplæg om status for vectoring i andre lande. 
 
TDC spurgte herefter til, om der er nogen af mødedeltagerne, der har pla-
ner, som kan fremlægges og dermed påvirke processen? 
 

• Concepy oplyste hertil igen, at selskabet er i opstartsfasen og 
planlægger at placere sig i de yderste lag i nettet. Det er dog van-
skeligt at fremlægge planer, når Concepy ikke kender den regule-
ring, der vil gælde om 2-3 år. Det vil sige, at selskabets forret-
ningsplan i høj grad vil blive styret af de beslutninger, som Er-
hvervsstyrelsen træffer og af de produkter, der udvikles af TDC. 
Helt konkret planlægger Concepy lige nu at etablere sig på 100 
fremskudte punkter. 

 
Ad. 2. Videre drøftelse af aspekter 
 
Der blev alene behandlet aspektet om kriterier samt proces for optagelse 
på white list. 
 

• TDC lægger op til en praktisk anvendelig og minimalistisk model 
for denne proces, når det gælder optagelse af vectoring CPE-
udstyr på selskabets white list. 

 
• TDC’s white lists er i dag alene information om, hvilket udstyr 

der kan anvendes i sammenhæng – eksempelvis ved etablering af 
VDSL. Vectoring-udstyr vil derimod alene virke, hvis det findes 
på TDC’s white list, idet listen vil blive indprogrammeret i 
DSLAM’erne. 

 
TDC fremlagde vedhæftede slides om ”CPE for Vectoring”. Af disse 
fremgik, at standarden for vectoring-udstyr er ”ITU G.993.5 Self-FEXT 
cancellation (vectoring) for use with VDSL2 transcievers, version 
04/2010 med amendments og tillæg frem til 10/2012”. 
 

• Concepy spurgte om komponenter, der efterlever standarden, kan 
risikere ikke at blive optaget på listen. 

 
• TDC svarede, at man har oplevet problemer med interoperationa-

liteten i forhold til udstyr, der er omfattet af standarden, men som 
ikke fungerer i praksis. Hvis en CPE overholder standarden, kan 
den i princippet blive optaget på TDC’s white list, men en endelig 
optagelse vil forudsætte en operationalitetstest. 

 
TDC planlægger at anvende et nyt faneblad til den eksisterende 
white list. Fanebladet vil blive reserveret til vectoring-udstyr. 

 
TDC oplyste, at man er opsat på at finde en pragmatisk løsning, 
hvis indkøbt udstyr ikke virker. Man forventer især at ældre enhe-



 3/5 
 
 

der, der ikke er beregnet til vectoring fra starten, vil resultere i 
problemer. Hvis en CPE’s software opgraderes, vil denne i prin-
cippet skulle underkastes en ny godkendelsesprocedure for at sik-
re, at den kan optages på TDC’s white list. 

 
• Concepy spurgte, om der vil blive stillet krav til DSLAM-

operatøren i forhold til dennes overholdelse af standarden. I mod-
sat fald har DSLAM-operatøren muligheden for at vælge udstyr 
eller software, der giver problemer for andre operatører.  

 
TDC svarede, at procedurer for håndtering af white list er skrevet 
ind i VULA-standardtilbuddet. Problemet med interoperatibilitet 
eksisterer i dag allerede med VDSL, og TDC formoder, at dette 
også fremover vil kunne håndteres. 

 
• Telia oplyste, at der efter selskabets opfattelse kan opstå proble-

mer, hvis nyere firmware ikke er på TDC’s white list. Det kan re-
sultere i, at man lukker bitstrømmen fra DSLAM’en, hvis alterna-
tive operatører opgraderer CPE. 

 
TDC svarede, at denne problemstilling også gælder for VDSL-
udstyr i dag og derfor er kendt og bør kunne håndteres. TDC op-
lyste desuden, at deres samarbejdspartnere i Europa har oplyst, at 
ca. 10 % af CPE er ukendte for teleselskaberne. Man formoder, at 
dette billede også gælder for danske slutkunder, hvilket kan udgø-
re en udfordring i forhold til indførslen af vectoring. 

 
Ad. 3. Drøftelse af afrapportering på næste møde i VULA-forum den 12. 
marts 2013 
 
Arbejdsgruppen var enig om at anvende slides som præsentationsmetode 
over for VULA-forum. De slides som TDC præsenterede på VULA-
forum d. 28. januar 2013 kommer således, sammen med slides vedrøren-
de vectoring white list, til at udgøre udgangspunktet for det materiale, 
som er arbejdsgruppens afrapportering til VULA-forum. 
 

• Concepy foreslog, at afrapportering på næste VULA-forum af-
spejler de emner, der er blevet behandlet i arbejdsgruppen og her-
under angiver, om mødedeltagerne har været enige om hovedbud-
skaberne, eller om de hver især har haft kommentarer til disse 
budskaber. 

 
• TDC oplyste, at hvis der skal være divergens fra hovedbudskabet, 

forudsætter TDC også, at selskabet har mulighed for at komme 
med deres selskabsspecifikke bemærkninger. Dette var der enig-
hed om i arbejdsgruppen. 
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Det blev aftalt, at arbejdsgruppen (udover evt. e-mail-korrespondance 
brancheaktørerne imellem) afholder et møde til drøftelse af afrapporte-
ring d. 6. marts 2013 kl. 10-12, medmindre der er enighed om afrapporte-
ringen inden da. Formålet er at undgå egentlig indholdsmæssig drøftelse 
af indholdet af de præsenterede slides på VULA-forum d. 12. marts 2013, 
men at relevante konklusioner og kommentarer skal fremgå af afrapporte-
ringen på dette tidspunkt. 
 
Konkrete ønsker om rettelser eller meningstilkendegivelser til de eksiste-
rende slides (afrapporteringen fra 28. januar og ”CPE white list” fra 5. 
februar) skal derfor sendes til TDC snarest muligt, så der er mulighed for 
at vurdere, om der er behov for mødet d. 6. marts. 
 

• Erhvervsstyrelsen vil fremlægge en række andre EU-landes bud 
på vectoring-relateret regulering på arbejdsgruppemødet den 6. 
marts 2013 eller alternativt på VULA-forum d. 12. marts 2013. 
Arbejdsgruppen fandt det ikke aktuelt at debattere reguleringssce-
narierne yderligere forud for denne fremlæggelse. 

 
Erhvervsstyrelsen oplyste, at der under alle omstændigheder vil komme 
flere høringsrunder i forbindelse med den kommende analyse og evt. af-
gørelse, og at styrelsen selvsagt ønsker at træffe afgørelse på så oplyst et 
grundlag som muligt. Mødedeltagerne har derfor også muligt for at afgive 
individuelle skriftlige input.  
 
Ad. 4. De kommende møder i Vectoring-arbejdsgruppen 
 
Det blev aftalt at aflyse møderne den 12. februar 2013 og 20. marts 2013.  
 
Det blev endvidere aftalt at reservere et møde d. 6. marts kl. 10-12.  
 
Der er udsendt invitation til dette møde. 
 
Derudover oplyste Erhvervsstyrelsen, at der snart vil blive udsendt invita-
tioner til møde om nedsættelse af en arbejdsgruppe vedrørende videreud-
vikling af VULA-produktet, samt invitationer til møde nedsættelse af en 
arbejdsgruppe om VULA på fiber (Fiber-arbejdsgruppen). 
 
Der er efterfølgende udsendt invitationer til disse møder: 

- Videreudvikling af VULA: 8. april 2013 kl. 10-12  
- Fiber-arbejdsgruppen: 16. april 2013 kl. 10-12 

 
Ad. 5. Eventuelt 
 
Concepy anførte vedrørende omkostningerne ved at skulle introducere 
udstyr, der kan understøtte vectoring.  
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• Concepy oplyste, at man har en opfattelse af, at en VDSL-port i 
dag er væsentligt billigere end en vectoriseret VDSL-port vil blive 
det. Selskabet ønsker derfor oplysninger om, hvor meget LRAIC -
prisen vil stige som følge af vectoring. Concepy mener, at denne 
oplysning er meget relevant, når man skal vurdere fordele og 
ulemper ved at indføre vectoring. Dette synspunkt blev støttet af 
Telia. 

 
• TDC mente, at dette er en diskussion om, hvordan beslutningen 

skal træffes. Udstyrets pris vil blive afspejlet i LRAIC modellen, 
hvilket betyder, at grundlaget for udarbejdelsen af VULA-prisen 
under LRAIC-processen vil inddrage bidrag fra markedsaktører-
ne. Formålet med Vectoring-arbejdsgruppen er alene at vurdere de 
muligheder, der er i vectoring-teknologien. Bliver reguleringen 
tilrettet, således at det er muligt at indføre vectoring, vil det stadig 
være en vurdering, om en investering i vectoring vil være renta-
bel. 

 
• Telenor oplyste, at det efter deres opfattelse er en cost/benefit ana-

lyse, som Erhvervsstyrelsen ideelt set bør udarbejde. Hvis investe-
ring i nyt udstyr bliver prohibitivt dyr, vil det have store konse-
kvenser for de alternative operatørers konkurrencemuligheder og 
derfor for fordele-/ulempe-vurderingen. 

 
• Concepy pointerede, at åbnes der for vectoring, vil dette medføre, 

at man effektivt lukker ned for alternative operatørers mulighed 
for at etablere sig på fremskudte punkter. Det vil ifølge Concepy 
være for risikabelt at investere i nyt udstyr i disse punkter, hvis 
man efterfølgende risikerer at blive tvangsmigreret. 

 
• Endelig nævnte Telia, at det i dag er vanskeligt at basere en for-

retning på BSA.  
 
Christian Halgreen afsluttede mødet ved at takke for i dag og for arbejdet 
i gruppen i øvrigt. 


