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Deltagere: 

Telia: Frederik Siegumfeldt, Lieuwe Op’t Land og Daniel Brun Jørgensen 

Telenor: Kenneth Jarnit og Per Nesager Toft 

TDC: Keld Allan Skov, Allan Bartroff og Christian Halgreen 

SE/Stofa: Morten Kristiansen og Niclas Renberg Gregersen 

Hiper: Nicolai Lamborg og Simon Skals 

Gigabit: Baldur Norddahl og Mads Bennedbæk 

Erhvervsstyrelsen: Helle Bøjen Larsen, Ebbe Brigsted, Tine Meyer og 

Mette Merkel Brandt 

 

Dagsorden: 

 

1. Orientering om status for vectoring (v/ TDC) 

2. Status for Network Analyser og deres DLM profiler (v/ TDC) 

3. Revision af CMP/frekvenser (v/ TDC) 

4. Eventuelt, herunder næste møde i arbejdsgruppen. 

  

 

Ad 1. Orientering om status for vectoring (v/ TDC) 

TDC oplyste, at der fra og med august 2015 er introduceret en ny proces for 
varsling af vectoring i forbindelse med idriftsættelse af nye DSLAM-punkter. 
Det betyder blandt andet, at TDC samme dag som selskabet varsler idriftsættelse 
af nye DSLAM-punkter, sender en liste over rå kobber/delt rå kobber samt 
VDSL-linjer i dækningsområderne for både de nye noder, som vectoriseres i 
forbindelse med idriftsættelsen, og er angivet i varslet, såvel som for de nye 
noder, som tidligere har været varslet. 
 
Processen i forhold til den aktuelle produktionskapacitet går som planlagt og 
TDC sender således i denne måned (november 2015) materiale ud til 
selskaberne, således at de kan udpege punkter til Q4 2016. 
 
TDC oplyste, at de har valgt at sætte flere ressourcer af til vectorisering, og at 
det forventes at der fra Q4 2016 og frem vil være dobbelt så stor kapacitet som 
hidtil antaget. Hiper spurgte i den forbindelse, om hvor længe der går før alle 
punkter er vectoriseret, nu hvor kapaciteten hæves. TDC forventer, at det vil 
være tilfældet i slutningen af 2018. 
 
For yderligere information henvises til de vedlagte slides til nærværende punkt. 
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Ad 2. Status for Network Analyser og deres DLM profiler (v/ TDC) 
TDC fortalte, at TDC Wholesale den 4. november 2015 har udsendt et 
nyhedsbrev om status. 
 
I forhold til status er der tre gode nyheder og en mindre god.  
 
De gode nyheder er, at DLM-funktionen fungerer som tilsigtet og kan aktiveres 
på alle linjer med hastighedsprofiler, som er understøttet af DLM. DLM kan 
aktiveres pr. linje via DSLman. DLM på kørende linjer kan endelige bulk-
aktiveres via Script, som TDC kører efter aftale. 
 
Den mindre gode nyhed er, at aktivering ved oprettelse i Columbine/Columbus 
stadig er fejlbehæftet og ikke kan benyttes pt. TDC oplyste, at det er nødvendigt 
med et større re-design for at få it-funktionen op at køre, men at der ikke er 
fastlagt en dato for dette pt. TDC vil indtil it-funktionen er rettet, lave 
regelmæssige bulk-aktiveringer på kørende linjer for de operatører, der ønsker 
dette. 
 
I forhold til effekten af DLM bemærkede TDC, at det virker, men at der 
forekommer ustabile linjer, og at dette oftest forekommer på de lange linjer. 
TDC oplyste endvidere, at der er ca. 35.500 DLM-aktiverede linjer (tallet er 
gældende for operatørerne og Fullrate), og at der er ca. 123.500 linjer, hvor 
DLM kan aktiveres. Operatørerne kan få deres egne tal ved at kontakte 
Wholesale. 
 
For yderligere information henvises til de vedlagte slides til nærværende punkt. 
 

Ad 3. Revision af CMP/frekvenser (v/ TDC) 

TDC oplyste, at baggrunden for revisionen af CMP er, at linjekort for den 
udvidede variant af VDSL2 med frekvensplan 35b i 2016 bliver tilgængelig for 
den DSLAM-platform, som TDC benytter. De nye linjekort giver mulighed for 
betydelig højere DS-hastigheder på korte linjer. 
 
TDC har lavet en grov beregning af, hvor mange kunder der vil få en fordel af 
indførelsen af 35b og forventer, at ca. 293.000 adresser vil være omfattet. Hertil 
kommer ca. 62.000 adresser (små centraler), som potentielt kan vectoriseres. 
 
Der blev på mødet spurgt ind til, hvorvidt selskaberne kan se adresserne, hvilket 
TDC bekræftede (Off-line-lister). TDC bemærkede dog, at tallene ikke er helt 
præcise, men at de kan give en indikation. Tallene vil være mere præcise i 
starten af det nye år. TDC oplyste desuden, at hastighederne, der forventes 
garanteret, alene er i forhold til DS. 
 
Der blev yderligere spurgt ind til TDC’s overvejelser i forhold til GFAST. TDC 
bemærkede hertil, at selskabet ikke bygger ny infrastruktur, og at TDC ikke tror 
på GFAST de næste par år. Det skyldes blandt andet, at GFAST er en ny 
platform med dertil høje startomkostninger til it-udvikling, lille fladedækning, 
høje løbende driftsomkostninger og det forhold, at kobberaccesnettet ligger 
spredt. TDC bemærkede yderligere, at selskabet de næste år udover 
vectorisering af kobbernettet har fokus på at opgradere mobilnettet og coax-
nettet. 
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I forhold til muligheder og afhængighed i forbindelse med vectoring-
opgradering oplyste TDC, at CPE understøtter 35b, og at der opnås en væsentlig 
højere ydelse, når DSLAM er vectoriseret og understøttes af 35b. 
 
TDC kigger på rå kobber-aftalerne, hvor der skal ændres mindre ting i CMP- 
bilaget. Når den faktiske beslutning om at indføre 35b er taget, og der foreligger 
en plan for aktivering, skal BSA- og VULA-aftalerne ændres, blandt andet 
således at de tekniske krav til CPE og whitelisting tilpasses, så 35b er en option. 
 
TDC vil på et senere tidspunkt sende et revideret CMP-bilag i høring, således at 
branchen kan komme med bemærkninger. 
 
For yderligere information henvises til de vedlagte slides til nærværende punkt. 
 

Ad 4. Eventuelt, herunder næste møde i arbejdsgruppen 

SE/Stofa bemærkede, at selskabet mangler en overordnet diskussion i gruppen 
om, hvorvidt det er nok udelukkende at få VULA på fiber, og om der fx kan 
være andre sideløbende muligheder?  
 
Der var i gruppen et generelt ønske om at kunne aftage flere produkter på fiber-
platformen.   
 

SE/Stofa nævnte yderligere, at selskabet i dag har åbnet sit net i forhold til 

engroskunder, der udbyder til erhvervsvirksomheder og selskabet overvejer 

åbning også i forhold til private detailkunder.  

 

Erhvervsstyrelsen bemærker i relation hertil, at drøftelser vedr. et eventuelt 

VULA-produkt på fiber vil køre i regi af Fiber-arbejdsgruppen. 
 
Næste møde i VULA-videreudvikling vil være fredag den 22. januar 2016 kl. 
10-12. 

 

 
 

 


