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Kære Gruppemedlemmer 
 
På VULA forum var der forståelse for, at emner som ’afvandingsnetværk’, LRAIC-priser for 
VULA (til brug for 3P) og stabilitetsforbedrende foranstaltnigner som Seamless rate 
adaption,adaptiv frekvensmanagement og G.INP ikke er Vectoringspecifikke, men generelle 
VULA emner. 
 
Det betyder, at vi efter min mening er ved at være igennem vores liste over aspekter af 
Vectoring til behandling her i gruppen. Vi mangler en uddybning omkring håndtering og 
whitelistning af terminaler, men ellers har vi håndteret de identificerede aspekter. 
Derfor vil jeg bede jer alle inden mødet på tirsdag gøre jer tanker om, hvad vi måtte mangle. 
 
Jeg er klar over, at nogle vil mene, at vi mangler at se på, hvorledes Vectoring spiller sammen 
med andre operatørers (ikke TDC’s) planer for bredbåndsudbygning, men hvis vi skal gå 
dybere i det, bliver vi nødt til at se sådanne planer lagt frem. Det forventer jeg ikke sker på 
tirsdag, men hvis nogle af jer påtænker at gøre det, vil det være godt om I kan fortælle om 
det på tirsdag, så vi kan sætte tid af til behandlingen. 
 
Venlig hilsen 
 
Christian Halgreen 
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Kære alle 
  
På mandagens møde i VULA-forum blev det besluttet at udskyde opstarten af Fiber-arbejdsgruppen, 
ligesom der var enighed om at bruge mødedagen den 5. februar 2013 til et møde i Vectoring-arbejdsgruppen 
i stedet. 



  
På den baggrund finder næste møde i Vectoring-arbejdsgruppen sted på tirsdag den 5. februar 2013 kl. 9-11 
hos Erhvervsstyrelsen, Langelinie Alle 17, 2100 København Ø.  
  
Dagsordenen for mødet er: 
 
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 
  
Jeg vil gerne bede om tilbagemeldinger på deltagelse forud for mødet. 
  
Venlig hilsen 
  
Rasmus Grønborg Jakobsen 
Fuldmægtig 
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Dahlerups Pakhus 
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Telefon nr: +45 3529 1000 
www.erst.dk 
 
Direkte tlf: +45 3529 1258 
Email: rasjak@erst.dk 
 

 
 
Erhvervsstyrelsen blev etableret den 1. januar 2012. 
Vores opgaver blev tidligere varetaget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og IT- og Telestyrelsen. Vi er en del af 
Erhvervs- og Vækstministeriet.  
 


