
 

 
Hovedpunktsreferat fra møde den 10. december 2012 i Vectoring-
arbejdsgruppen 
 
 
 
 
 
 
Deltagere: 
 
Telia: Lars H. Jensen, Marie Skouenborg og Kristian Levinsen 
Telenor: Kenneth Jarnit og Nicolaj Kildegaard 
Concepy: Simon Skals og Nicolai Lamborg 
Global Connect: Kim Harder 
Colt: John Jacobsen og Peter Vordenfeldt  
TDC: Allan Bartroff, Christian Halgreen, Peer Ulf J acobsen og Keld 
Allan Skov 
Erhvervsstyrelsen: Helle B. Larsen, Ebbe Brigsted, Frederik Gene-
ser, Tine Meyer og Rasmus Grønborg Jakobsen 
 
Dagsorden: 
 

1. Opsamling på præsentation af scenarier for brug af vectoring 
(v. TDC) 

2. Diskussion af scenarier for brug af vectoring (ordstyrer: TDC) 
3. Drøftelse af afrapportering på næste VULA-forum den 19. de-

cember 2012 (v. TDC) 
4. Eventuelt 

 
Workshop on vectoring 14 January  
Forud for pkt. 1 blev den workshop, som TDC er i færd med at planlægge 
d. 14. januar 2013, præsenteret. Et udkast til programmet for workshop-
pen er vedhæftet som PDF.  
 
TDC planlægger at fremlægge deres hidtidige erfaringer inden for områ-
det. 
 
Muligheden for at inddrage cross-vectoring blev kort drøftet. TDCs egen 
udstyrsleverandør kan ikke levere udstyr til cross-vectoring, hvorfor de 
alternative udbydere blev de opfordret til at tage kontakt til egne leveran-
dører med henblik på, at gruppen kan få besøg heraf – evt. på et selv-
stændigt seminar. 
 
Concepy opfordrede ERST til at inddrage regulatoriske erfaringer fra 
NRA’er andre steder i EU. Det blev pointeret, at udbredelsen af vectoring 
hænger tæt sammen med reguleringen på området. TDC oplyste i den 

14. december 2012   
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forbindelse, at Østrig i øjeblikket har omkring 5000 vectoriserede linjer i 
drift. 
 
ERST oplyste, at netop erfaringer fra andre lande vil indgå i arbejdet, 
herunder erfaringer fra fx Østrig, Belgien og Italien. 
 
Det blev aftalt, at ERST forsøger at fremskaffe regulatoriske erfaringer 
fra andre lande, herunder fra Østrig, Belgien og Italien. 
 
Ad. 1. Opsamling på præsentation af scenarier for brug af vectoring  
Nedenfor vil de punkter, der blev berørt under diskussionen, blive kort 
oplistet: 
 

• TDC fremlagde det synspunkt, at idet der alene er anslået 8.500 rå 
kobberlinjer, der skal overgå til VULA eller BSA, for at vectoring 
kan fungere, er dette et begrænset antal set i forhold mulighederne 
for at tilbyde højere hastigheder. TDC nævnte endvidere, at der pt. 
er ca. 400 delstrækninger i drift, som vil skulle nedlægges eller 
overgå til andet ved indførelse af vectoring, hvilket – efter TDCs 
vurdering – ikke er et stort indgreb, set i forhold til hvor meget 
mere båndbredde man kan få ud af det eksisterende kobbernet. 

 
• Concepy havde det synspunkt, at ved reelt at lukke for produktion 

på rå kobber, udelukker man potentielle fremtidige konkurrenter 
fra at lave en rentabel forretning ud af at producere og udbyde en 
række ydelser til slutbrugerne på rå kobber produktet (idet forret-
ningsmulighederne på BSA er begrænsede).  

 
• Der var generel enighed om, at pair bonding kan anvendes sam-

men med vectoring, og at man bør have denne mulighed med i 
overvejelserne omkring vectoring. 

 
• Telia og Concepy fremførte det synspunkt, at aktuelle ændringer i 

udbuddet på det danske marked og dermed potentielt forbrugerad-
færden (eks. introduktionen af tjenester som Netflix og HBO) kan 
medføre, at delstrækningerne bliver mere interessante for de alter-
native udbydere fremadrettet. Ved at fjerne muligheden for at leje 
en delstrækning lukker man fremadrettet for denne forretningsmu-
lighed og dermed for (dele af) konkurrencen. 

 
• Concepy fremførte, at man ikke kan anvende VULA som alterna-

tiv til rå kobber i den form, produktet i øjeblikket har, idet man 
ikke som alternativ udbyder kan bruge det til at lave et nutidigt 
medieprodukt. Derfor er det vanskeligt at forestille sig, at vecto-
ring og VULA tilsammen vil virke efter hensigten. Telia tilslutte-
de sig denne pointe. Det skyldes multicast-priserne. 
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• Concepy nævnte desuden, at det både er prisen og beskaffenheden 
af VULA-produktet, der udgør et problem. 

 
• Concepy fandt desuden, at hvis reguleringen først tillader vecto-

ring, vil det være vanskeligt at ændre denne tilbage til det oprin-
delige udgangspunkt. TDC fandt, at det var hensigtsmæssigt og 
nødvendigt for gruppens arbejde, at Concepy præsenterede mere 
konkret materiale, der beskriver de potentielle problemer i forhold 
udgangspunktet i markedsafgørelsen, som bygger på en forudsæt-
ning om, at det ikke er rentabelt for de alternative udbydere at 
etablere sig i de fremskudte indkoblingspunkter. Concepy var ind-
forstået hermed. 

 
• VOD (og dedikeret trafik) blev diskuteret. Concepy anførte, at det 

med VULA kan komme til at koste over 100 kr. om måneden at 
levere bredbånd til en slutbruger, der bruger store mængder data-
trafik – eksempelvis på flere HD-kanaler. TDC efterlyste en opgø-
relse over de tilgrundliggende tal.  

 
Det blev derfor aftalt, at Concepy skriftligt vil redegøre herfor til 
brug for gruppens videre arbejde. 

 
• Pair bonding som selvstændig løsning blev diskuteret. TDC har 

vanskeligt ved umiddelbart at opgøre, hvor mange husstande, der 
kan tilbydes denne løsning, men det bedste bud lyder på omkring 
55 %. I forhold til pris er det ifølge Concepy for dyrt at leje to rå 
kobberlinjer. 

 
Det blev aftalt, at TDC vil vende tilbage med en nærmere beskri-
velse af potentialet for pair-bonding.  

 
• Prisen på multicast blev nævnt flere gange på mødet som et para-

meter, der gør det vanskeligt at konkurrere med TDC på BSA-
produktet.  

 
Ad. 2. Diskussion af scenarier for brug af vectoring 
TDC præsenterede Silkeborg som en case, hvor det blev gennemgået, 
hvor meget vectoring kan betyde for båndbredden i området. 
 
Den pågældende præsentation vedlægges endvidere referatet. 
 

• Der blev fra flere sider efterspurgt en konkret plan fra TDC om, 
hvordan man rent praktisk har tænkt sig at udbygge nettet og etab-
lere vectoring, hvis reguleringen kommer på plads.  

 
• TDC oplyste, at selskabet ikke har en langsigtet plan i forhold til 

udbygningen af nettet.  
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• Concepy nævnte muligheden for at opsamle trafik ”på bagsiden af  
DSLAM i det fremskudte indkoblingspunkt”. Det er en mulighed, 
som tillige er blevet overvejet af blandt andet TDC, som i øvrigt 
oplyste, at nyere DSLAM’er kan understøtte, at man opsamler da-
tatrafikken direkte fra disse – et nyt produkt: ”PoI 0”.  

 
Det blev på den baggrund aftalt, at TDC vil bidrage med en be-
skrivelse af muligheder og begrænsninger i forhold til at opsamle 
datatrafikken ved ”PoI 0”. 

 
Ad. 3. Drøftelse af afrapportering på næste VULA-forum den 19. decem-
ber 2012 
I forhold til afrapporteringen til VULA-forum havde TDC d. 29. novem-
ber rundsendt udkast til slides, der blev præsenteret på mødet. 
 
Udkastet til afrapportering vedlægges endvidere referatet. 
 
TDC oplyste, at kommentarer til disse slides skulle fremsendes senest 
onsdag d. 12. december. Herefter vil kommentarerne blive indarbejdet og 
den redigerede version vil blive sendt rundt til yderligere kommentering 
med en ny tidsfrist, der kommer til at være før mødet i VULA-forum d. 
19. december 2012. 
 
Concepy fremhævede, at det er af stor vigtighed, at konsekvenserne af en 
fjernelse af adgangen til delstrækninger fremstår tydeligt for VULA-
forum. 
 
Derudover anførte såvel Concepy som Telia, at det er vigtigt at fremhæ-
ve, at de alternative udbydere nu ser anderledes på mulighederne for at 
etablere sig i de fremskudte punkter, end tilfældet var, da markedsanaly-
sen blev udarbejdet. 
 
I forhold til slides om CPE-udstyr, blev det bemærket, at disse alene for-
holder sig til det af TDC anvendte CPE-udstyr. De alternative udbydere 
er ved at undersøge eget CPE-udstyr, hvilket har stor betydning i forhold 
til den fremadrettede afvejning.  
 
Det blev aftalt, at de alternative udbydere vil fremlægge resultatet af de-
res undersøgelser af anvendt CPE-udstyr. 
 
Ad. 4. Eventuelt 
Ud over den indledende præsentation af workshoppen d. 14. januar 2013 
blev punktet blev ikke drøftet. 
 
Bilag: 
TDC’s slides fra dagens møde (tre filer) 


