
From: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Sent: 17. december 2012 13:07 
To:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Subject: SV: Hovedpunktsreferat fra mødet i Vectoring-arbejdsgruppen den 10. december 2012 
 

Kære Rasmus, 
  
Tak for referatet, som Telia finder på loyal vis afspejler de hovedpunkter, der blev drøftet på mødet. 
  
Telia er ikke enig i alle de anbringender, Christian hiver frem i sin mail nedenfor. Telia ser TDC’s mail som en 

uheldig måde at forlænge drøftelserne fra mødet på, som ikke passer ind i processen med 

Erhvervsstyrelsens udarbejdelse af hovedpunktsreferat. Telia drøfter gerne sådanne forhold, men mener at 

det bør ske på møderne eller i forberedelsen heraf – ikke efter, at et dækkende referat er blevet skrevet. 
  

Med venlig hilsen  

Lars Høyrup Jensen  
TS BBS DK Finance & Strategy  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telia, Part of TeliaSonera Group, Business Area Broadband  
Holmbladsgade 139, 2300 Copenhagen, Denmark  
www.teliasonera.com  
www.telia.dk 
  
  
  
From: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Sent: 14. december 2012 16:51 
To:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Cc: Helle Bøjen Larsen; Ebbe Brigsted; Jonas Bo Østrup; Christoffer Kjældgaard Giwercman; Tine Meyer 
Petersen; Frederik Geneser 
Subject: SV: Hovedpunktsreferat fra mødet i Vectoring-arbejdsgruppen den 10. december 2012 
  
Kære Rasmus 
  
Jeg medgiver, at drøftelserne på mødet havde en struktur, der kan gøre det vanskeligt at fange 
essensen, men dit referat giver  anledning til følgende supplerende bemærkninger hhv.  korrektioner: 
  
  
Mht. Workshop: ud over de nævnte lande  blev også Irland og Tyskland nævnt som relevante for 
erfaringsindhentning.  
  
  
Mht. ad 1) scenarier  
  
Det anføres, bullit 10 (sidste Bullit) at prisen på multicast blev nævnt flere gange som en parameter, der 
gør det vanskeligt at konkurrere med TDC på BSA.  



Det er korrekt at det blev anført, men det skal så  - uanset at mødet ikke drejede sig om BSA priser - 
samtidig nævnes, at TDC henviste til de fremsendte beregninger, der viser at multicastomkostningerne 
ved adgang fra POI1 for en alternativ udbyder alene udgør 3 kr. pr kunde pr måned – en beregning der 
ikke blev imødegået på mødet. TDC’s konstatering af, at multicastprisen er bestemt af en række 
vurderinger, hvor Telia  har valgt at få den påvirket i opadgående retning, blev heller ikke imødegået. 
  
Derimod fremhævede Concepy (som refereret i  bullit 4, 5 og 8) at vi ved at focusere på multicast overså 
det igangværende konceptskifte i  streaming-/videodistribution som sker med introduktion af Over-The-
Top TV tjenester som Netflix, HBO og YouBio. Concepy fremførte at mer-omkostnignerne ved at levere 
disse produkter gennem VULA med et fremtidigt HD-forbrug vil nå op på over 100 kr pr kunde pr måned. 
TDC efterlyste en beregning, der viser, hvorledes man når til dette tal. Samtidig efterlyste TDC også 
hvorfor man som alternativ udbyder ikke producere ’et nutidigt medieprodukt’ på VULA idet det for TDC 
var uklat om det var tekniske eller prismæssige forhold, der lå bag.  
Netop med hensyn til OTT tjenester var det kun Concepy der pegede på de uspecificerede forhindringer i 
forbindelse med unicast – mens det var Telia der mere generelt pegede på multicast priser 
  
Angående pair bonding skal det også medtages, at TDC pointerede, at der er både teknologiske og 
omkostningsmæssige aspekter ved pair bonding der dels begrænser anvendelighden, men at TDC i øvrigt 
vikl anvende pair bonding til yderligere at understøtte den netopgradering som vectoring medfører 
ligesom pair bonding kan være relevnat i sammenhænge hvor vectoring ikke kan lade sig gøre (store 
centraler) 
  
Vh 
  
Christian Halgreen 
  
  
  
Fra:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Sendt: 14. december 2012 12:34 
Til:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Cc: Helle Bøjen Larsen; Ebbe Brigsted; Jonas Bo Østrup; Christoffer Kjældgaard Giwercman; Tine Meyer 
Petersen; Frederik Geneser 
Emne: Hovedpunktsreferat fra mødet i Vectoring-arbejdsgruppen den 10. december 2012 
  
Kære alle 
  
Hermed fremsendes hovedpunktsreferat fra mødet i Vectoring-arbejdsgruppen den 10. december 2012. 
Endvidere fremsendes de på mødet af TDC anvendte slides. 
  
Materialet vil desuden blive lagt på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. 
  
Venlig hilsen 
  
Rasmus Grønborg Jakobsen 
Fuldmægtig 
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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.  
  
 


