
 

 

Hovedpunktsreferat fra møde den 11. juni 2015 i VULA-videreudvikling 

 
 
 
 
 
  
Deltagere: 

Telia: Daniel Brun Jørgensen og Frederik Siegumfeldt 

Telenor: Per Nesager Toft 

TDC: Christian Halgreen og Allan Bartroff  

GlobalConnect: Tom Heyman Zinckernagel 

Dansk Energi: Christian Berg 

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

Daniel Gonn 

 

Dagsorden: 
 
1. Status for vectoring, herunder 

a. Siden sidst – hvor langt er vi nået? (v. TDC) 
b. Selskabernes oplevelser af processen til anmodninger, dels i 

relation til anmodninger og dels i relation til den efterfølgende 
udmøntning (v. TDC og AO’er) 

c. Selskabernes eventuelle forslag til justeringer i reguleringen (v. 
TDC og AO’er) 

2. Status for forsøg med G.FAST (v. TDC) 
3. Opgradering af TDC’s fiberringe fra Lag 2 til Lag 3 – AO’ernes 

medindflydelse (v. Telia og TDC) 
4. Status for Erhvervsstyrelsens G.INP-notat (v. ERST) 
5. Eventuelt, herunder tidspunkt for næste møde 
 
Ad 1a. Status for vectoring (v. TDC) 
TDC har siden 1. januar 2015 kunnet tage vectoring i anvendelse, herunder 
efter anmodning fra de alternative selskaber. 
 
På mødet orienterede TDC om status for ibrugtagningen af vectoring og kunne 
konstatere, at selskabet følger planen. TDC berettede, at det i 2-3 tilfælde ikke 
har været muligt at tage vectoring i anvendelse som planlagt. 
 
TDC har gennemgået bestillinger ved idriftsættelsen af vectoring og har kunnet 
konstatere, at der ikke har været tilfælde, hvor kunden ikke har fået de ønskede 
hastigheder.  
 
Derudover anførte TDC, at idriftsættelse af nye fremskudte 
indkoblingspunkter/DSLAM’er er en proces med mange risici, der kan give 
udsættelse. Hvis TDC samtidig med varsling af nyt fremskudt 
indkoblingspunkt/DSLAM har varslet vectoring, vil en forsinkelse af det 
fremskudte indkoblingspunkt/DSLAM’en betyde en tilsvarende forsinkelse af 
ibrugtagningen af vectoring I sådanne tilfælde risikerer TDC at skulle betale 
kompensation, jf. vectoringafgørelsens afsnit 3.1.3.   

26. juni 2015 

 

/dajosc-erst 

 

ERHVERVSSTYRELSEN 

Dahlerups Pakhus 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

 

Tlf 35 29 10 00 

Fax 35 46 60 01 

CVR-nr. 10 15 08 17 

erst@erst.dk 

www.erst.dk 

 
 
 
 



 2/4 
 
 

 
På den baggrund foreslog TDC, at ibrugtagning af vectoring på nye fremskudte 
indkoblingspunkter/DSLAM’er sker efter en ny proces, det vil sige udenfor 
vectoringafgørelsen og dermed udover den udmeldte produktionskapacitet og 
uden mulighed for kompensation ved forsinkelser (se nærmere herom i de 
vedlagte slides til nærværende punkt). TDC vil høre samtlige selskaber direkte 
om dette. 
 
Telia og de øvrige teleselskaber vil se nærmere på (vectoring-)afgørelsen med 
henblik på en hurtig tilbagemelding.  
 
Ad 1b. Selskabernes oplevelser af processen til anmodninger (v. TDC og 

AO’er) 
Der var generel enighed blandt de alternative teleselskaber om en positiv proces 
for anmodninger om vectoring. Telia bemærkede, at der havde været nogle 
”bump” undervejs, men ikke mere end, hvad der kunne forventes. Derudover 
udtrykte GlobalConnect sin tilfredshed med kommunikationen fra TDC. 
 
Ad 1c. Selskabernes eventuelle forslag til justeringer i reguleringen (v. TDC 

og AO’er) 

For TDC’s bemærkninger henvises til punkt 1a samt de vedlagte slides. 
 
Telia spurgte til status for arbejdet med vectoring på centraler. Hertil 
bemærkede styrelsen, at det er et forhold, som vil blive taget med i de 
igangværende markedsundersøgelser på bredbåndsmarkederne. 
Erhvervsstyrelsen har haft drøftelser med selskaber om bl.a. brugen af TDC’s 
aggregeringsnet.  
 
Ad 2. Status for forsøg med G.FAST (v. TDC) 

TDC har i februar-april gennemført laboratorietests og et feltforsøg med 
installation af G.FAST udstyr i 3 parcelhuse i Stjær ved Aarhus. 
 

TDC orienterede om de planlagte G.FAST aktiviteter. Hertil kunne TDC oplyse, 
at de forventede hastigheder (inden for en afstand af 100 m) ligger på 600-700 
Mbit/s. Såfremt man skal opnå 1 Gbit/s, kræver det en afstand under 50 m.  
 
TDC vil over for selskaber, hvis kunder berøres af G.FAST-tests kontakte disse 
selskaber direkte og forelægge forslag om fremgangsmåde ved kontakt til de 
berørte kunder. 
 
For yderligere information henvises til de vedlagte slides til nærværende punkt. 
 
Ad 3. Opgradering af TDC’s fiberringe fra Lag 2 til Lag 3 – AO’ernes 

medindflydelse (v. Telia og TDC) 

TDC er i gang med en opgradering af selskabets aggregeringsnet. En stor del af 
Telias produkter aftages i dag hos TDC, og Telia er dermed interesseret i at få 

mulighed for at få indflydelse på opgraderingsplanen. 
 
Telia ønskede at høre, hvorvidt TDC har en strategi/plan for opgraderingen af 
TDC’s aggregeringsnet, som Telia kan være med til at have en indflydelse på. 
 
TDC redegjorde for, at opgraderingen af aggregeringsnettet vil medføre nye 
faciliteter og højere transparens for de alternative teleselskabers anvendelser. 
Videre oplyste TDC, at opgraderingen styres af kapacitetsudfordringer i 
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selskabets net, og det er baggrunden for TDC’s prioritering af, hvor der 
opgraderes og med hvilken hastighed det sker. På de gamle L3-centraler er der i 
dag placeret nyt udstyr. 
 
TDC oplyste dog, at selskabet ikke selv anvender tjenester, der nødvendiggør en 
opgradering af aggregeringsnettet. Selskabet ser dog gerne på konkrete behov, 
og hvorledes disse behov kan indgå i overvejelserne om opgraderingen. 
 
Telia bemærkede, at selskabet gerne ser samme informationsniveau som ved 
vectoring for bl.a. at kunne vurdere, hvorledes samspillet er med eget net. 
 
Derudover anførte TDC, at der ikke er en forventning om en ændring eller 
forhøjelse af prisen på transmission på baggrund af TDC’s opgradering, 
medmindre det sker på baggrund af en henvendelse fra et alternativt teleselskab. 
  
Ad 4. Status for Erhvervsstyrelsens G.INP-notat (v. ERST) 
På mødet i arbejdsgruppen den 2. oktober 2014 blev Erhvervsstyrelsens notat, 

der skitserer de juridiske forhold i relation til prioriteringen og brugen af 
G.INP, drøftet. Sidenhen er der indkommet høringssvar til notatet. 
 
Erhvervsstyrelsen skitserede kort processen, herunder orienterede styrelsen om, 
at de indkomne høringssvar ikke har givet anledning til en ændring af 
vurderingen. I forlængelse heraf spurgte styrelsen til, hvorvidt branchen havde 
drøftet og eventuelt indgået en aftale om prioritering af og anvendelsen af 
G.INP, samt om der havde været rimelige anmodninger, der var blevet afvist. 
 
Telia kunne hertil oplyse, at der blandt de alternative teleselskaber ikke var fuld 
konsensus om en fælles prioritering af anvendelsen af G.INP – Selskaberne vil 
dog sætte sig sammen igen og forsøge at komme nærmere en aftale.  
 
TDC bemærkede, at selskabet ikke er enig i præmisserne i styrelsens notat, 
herunder at produktet er ”almindelig anvendt”. Selskabet havde gerne set en 
reaktion fra styrelsens side på baggrund af selskabets bemærkninger. 
 
Hertil anførte Erhvervsstyrelsen, at der efter styrelsens oplysninger var tale om 
funktionaliteter, som i styrelsens notat var omtalt som ”almindeligt 
efterspurgte”. Telia, som gør brug af denne funktionalitet på egne DSLAM’er, 
havde ikke bemærkninger hertil i forbindelse med høringen. Desuden anførte 
Erhvervsstyrelsen, at notatet er udtryk for styrelsens umiddelbare vurdering 
(uformel tilkendegivelse) ud fra den information, som selskaberne afgav i 
forbindelse med drøftelserne i VULA-videreudviklingsarbejdsgruppen i 
efteråret 2014. Der er således ikke tale om en afgørelse, der i givet fald vil tage 
udgangspunkt i konkrete forhold. 
 
Endeligt blev det aftalt, at TDC vil fremkomme med opdaterede tal på det 
tidligere fremsendte forslag, og branchen vil derefter forsøge at komme 
nærmere en enighed om prioriteringsprincipper for fordelingen af kortene. Der 
blev givet en to ugers frist. 
 
Ad 5. Eventuelt 
VULA-fiber arbejdsgruppe 

TDC gav udtryk for, at det burde overvejes at genoptage VULA-
fiberarbejdsgruppen. I gruppen kunne det bl.a. blive relevant at drøfte, hvad det 
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vil kræve at specificere VULA-fiberproduktet – også set i forhold til de 
igangværende markedsundersøgelser på marked 3a og 3b. 
 
Telia fandt TDC’s forslag hensigtsmæssigt, især hvis anvendelsen af GPON 
ændrer de tidligere konklusioner. Telia foreslog samtidig Kenneth Jarnit 
(Telenor) som kommende formand for arbejdsgruppen (Kenneth Jarnit besad 
tidligere posten). Dette har Kenneth Jarnit (Telenor) efterfølgende accepteret. 
 
Det blev endvidere aftalt, at første møde i arbejdsgruppen skal ligge i den sidste 
halvdel af året. 
 
BEREC’s VULA-rapport 

Erhvervsstyrelsen oplyste, at BEREC har færdiggjort VULA-rapporten, som 
gennemgår de forskellige landes VULA-produkter. Rapporten er i øjeblikket i 
høring, og der er frist for bemærkninger den 10. juli 2015. 
 
Rapporten kan ses her: 
 
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/public_cons
ultations/5051-notice-for-the-launch-of-public-consultation-on-the-document-
on-common-characteristics-of-layer-2-wholesale-access-products-in-the-eu   
 
Kabel-tv-afgørelsen 
Telia ønskede en status på Erhvervsstyrelses kabel-tv-afgørelse. Telia henviste 
til en korrespondance mellem Telia og TDC i forbindelse med indleveringen af 
ønsker til vectorisering af punkter. TDC havde i den forbindelse spurgt til, om 
det var tilsigtet, at de ønskede punkter lå i områder med en høj dækning af coax, 
hvad Telia positivt havde bekræftet.  
 
Telia bemærkede, at selskabet er villig til at genoverveje de anvendte principper 
for udvælgelsen af punkter til vectoring, hvis der kommer sikkerhed for, at et 
reguleret engrosprodukt på TDC’s kabel-tv-net vil blive anvendeligt og 
tilgængeligt. 
   
Erhvervsstyrelsen oplyste, at styrelsen forventede, at der vil komme et 
kommercielt attraktivt produkt – et stand-alone-produkt, hvor det ikke længere 
er en forudsætning, at der samtidig aftages en tv-grundpakke. Styrelsen 
opfordrede de alternative teleselskaber til at kontakte TDC for nærmere 
information. 
 
Næste møde 
Det blev aftalt, at næste møde skal finde sted i slutningen af august 2015.  
 
Det er på den baggrund efterfølgende, og efter aftale med formanden og TDC, 
blevet besluttet, at næste møde i arbejdsgruppen skal finde sted fredag den 28. 
august 2015 kl. 11.30-15.30 hos Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 
København Ø. 
 
Første del af møde (fra 11.30 til 13.30) vil være et VULA-
videreudviklingsmøde, mens anden halvdel af mødet (13.30-15.30) vil være det 
første møde i VULA-fiberarbejdsgruppen. 
 


