
 

 
Hovedpunktsreferat fra møde den 16. januar 2013 i Vectoring-
arbejdsgruppen 
 
 
 
 
 
 
Deltagere: 
TDC: Keld Allan Skov, Allan Bartroff, Jesper Simonsen og Christian 
Hallgren 
Telenor: Mads Hein og Nikolaj Kildegaard 
Telia: Lars H. Jensen, Marie Skouenborg og Claus Birkmose  
Global Connect: Kim Andersen 
Concepy: Stig Myken, Nikolaj Lamborg og Simon Skals 
ERST: Helle B. Larsen, Jonas Bo Østrup, Ebbe Brigsted og Tine 
Meyer 
 
 
Dagsorden: 

1. Opsamling på workshoppen 
2. Status for gruppens arbejde og afklaring af udeståender 
3. Videre drøftelse af aspekter 
4. Drøftelse af afrapportering på næste møde i VULA-forum den 29. 

januar 2013  
5. Eventuelt 

 
Ad 1. Opsamling på workshoppen 
Christian bød velkommen og opfordrede deltagerne til at tilkendegive 
særlige observationer på workshoppen, som blev afholdt mandag den 14. 
januar 2013.  
 

• Telia anførte, at nu da cross-vectoring ikke er en oplagt mulighed, 
så er det endnu vigtigere med en godt VULA-produkt, og vecto-
ring må derfor ses i sammenhæng med VULA.  

 
• Concepy pointerede, at cross-vectoring måske ikke ligger lige for, 

men omvendt ikke må udelukkes på længere sigt.  
 

• Concepy havde endvidere håbet at høre lidt mere om praktiske er-
faringer med brug af vectoring. 

 
TDC forklarede, at man havde forsøgt at få en oplægsholder fra 
Østrig, hvor der p.t. er i størrelsesordenen 5000 kommercielle 
vectoring slutbrugere. Det var imidlertid ikke muligt.  
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Der er stadig en opfordring til de alternative selskaber om at 
fremskaffe oplysninger/oplægsholder om erfaringer fra andre 
lande. Telia oplyste, at de havde undersøgt i Sverige, og der var 
ikke nogle erfaringer at trække på. 
 
I relation til erfaringer fra andre lande blev endvidere Tyskland 
nævnt, idet Deutsche Telekom efter det oplyste skulle have ansøgt 
regulator om at få lov til at etablere fremskudte punkter med vec-
toring, men således at også andre selskaber kan gøre det samme 
mod at give adgang til punktet for andre udbydere.  
 
Det blev aftalt, at ERST forsøger at skaffe flere oplysninger om 
den tyske model. 

 
• Der var endvidere en længere drøftelse af selve VULA-produktet, 

som det er beskrevet i TDC’s standardtilbud. Der var enighed om, 
at et godt og velfungerende VULA-produkt er en forudsætning for 
vectoring, og flere deltagere anførte, at det er vanskeligt at skille 
VULA-produktet og videreudviklingen heraf fra vectoring-
drøftelserne.  

 
ERST anførte i den forbindelse, at kommissoriet for VULA-forum 
forudsætter en drøftelse af VULA-produktets videreudvikling, og 
at de to emner efter styrelsens vurdering godt kan kobles sammen, 
men drøftes hver for sig. 

 
• I relation til selve VULA-produktet anførte Telia, at det nuværen-

de VULA-produkt ikke lever op til de krav, man må stille til 
transparens, ligesom der fortsat er udeståender i relation til bereg-
ning af priser. Der var enighed om, at der er behov for at drøfte 
priserne yderligere, og at der skal afsættes tid hertil. 

 
Det blev aftalt at anvende tiden den 29. januar 2013, hvor der 
skulle have været afholdt VULA-forum, til en drøftelse af forskel-
lige prisaspekter. Det blev endvidere aftalt, at drøftelserne tager 
udgangspunkt i dels TDC’s mail herom fra 10. december 2012 og 
dels et nyt oplæg fra Concepy. 

 
Det bemærkes i forlængelse heraf, at VULA-forum flyttes til den 
28. januar 2013 kl. 10-12. Invitation til dette møde udsendes sær-
skilt.  

 
• Herefter blev spørgsmålet om standardisering af DSLAM- og 

CPE-udstyr drøftet. TDC kunne oplyse, at CPE-udstyret og dele 
af DSLAM-funktionerne (herunder linjesiden) er standardiseret. 
Resten er op til aftaler mellem udstyrsleverandør og aftager af ud-
styret.  
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Concepy anførte hertil, at konsekvensen heraf er, at de alternative 
teleselskaber herefter er 100 % afhængige af den opgradering og 
prioritering, der foretages af TDC. 
 
TDC bemærkede hertil, at videreudviklingen netop skal drøftes i 
VULA-forum, for derved at sikre transparens og fælles drøftelser 
af beslutninger af den karakter.  

 
Ad 2. Status for gruppens arbejde og afklaring af udeståender 
Christian gennemgik de fremsendte slides, som tillige vedlægges dette re-
ferat. Han ridsede først de identificerede aspekter op: 
 

1. Forholdet mellem VULA og vectoring (se afrapportering) 
2. CPE-udstyr (se afrapportering) 
3. Kriterier samt proces for optagelse på white list 
4. Vectoring i et multi-operatør miljø 
5. Seamless rate adaption 
6. Konsekvenser for afvandingsnetværk 
7. Konsekvenser, kriterier og proces for begrænsningen af adgangen 

til rå kobber i forbindelse med udpegningen af specifikke geogra-
fiske områder 

8. Pair Bonding som alternativ/supplement til Vectoring 
9. LRAIC prissætning som barriere for anvendelsen af VULA til 3p 

 
I relation til punkt 4 pointerede Concepy, at det er vigtigt at understrege, 
at det anførte er, hvad der på nuværende tidspunkt er muligt. 
 
I forbindelse med punkt 5 var der enighed om at medtage punktet i afrap-
porteringen til VULA-forum, uanset at der ikke umiddelbart er problemer 
forbundet hermed, idet såvel ADSL som SHDSL-teknologier kan samek-
sistere med en vectoriseret forbindelse under anvendelse af SRA.   
 
TDC anførte hertil, at det kan være relevant at overveje at overføre kon-
trolfunktionerne kendt fra rå kobber til VULA, men at det beror på den 
parallelle drøftelse af videreudviklingen af VULA-produktet, som starter 
i VULA-forum. Telia nævnte i den forbindelse TDC’s forpligtelse til ef-
ter markedsafgørelsen at sikre udviklingsmulighederne og nævnte kon-
kret muligheden for ”Virtuel management” for derved at gøre VULA-
produktet mere transparent. TDC anførte, at det udover drøftelser i 
VULA-forum konkret må komme an på en ”rimelig anmodning”. 
 
I relation til punkt 6 var der enighed om, at der er tale om en problemstil-
ling knyttet til VULA-produktet og ikke som sådan en problemstilling 
knyttet til indførelse af vectoring. 
 
I forhold til punkt 7 var der enighed om at tilføje den tyske model som et 
scenarium. 
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Det blev i den forbindelse aftalt, at Concepy bidrager med en beskrivelse 
af dette scenarium. 
 
Med hensyn til punkt 9 om priser var der enighed om, at det ikke er helt 
klart, hvorledes prissætningen foregår og dermed i hvilket omfang pris-
sætningen er en barriere. 
 
Som også anført ovenfor blev det derfor aftalt at drøfte forskellige pris-
aspekter på mødet den 29. januar 2013 kl. 9-11, samt at drøftelserne tager 
udgangspunkt i dels TDC’s mail herom fra 10. december 2012 og dels et 
nyt oplæg fra Concepy. 
 
Ad 3. Videre drøftelse af aspekter 
TDC gav et oplæg om pair bonding og kom i den forbindelse ind på po-
tentialet heraf samt fordele og ulemper ved pair bonding set i sammen-
hæng med vectoring.   
 

• Concepy ønskede tilføjet, at det lille udbud af udstyr alene gør sig 
gældende for så vidt angår ADSL, idet der findes en del udstyr til 
VDSL. 
 

• Concepy ønskede endvidere tilføjet, at pair bonding kan få en ind-
flydelse, der mindsker fordele ved vectoring, idet flere måske er 
mere interesseret i en øgning af hastighed fra 5 til 10 Mbit/s end 
fra 50 til 100 Mbit/s.  

 
Herefter blev det nye wholesale produkt, som TDC vil udbyde, drøftet. 
TDC oplyste, at man forventer at udbyde pair bonding på rå kobber, BSA 
og VULA, men at der lige nu er et udestående for så vidt angår prisen 
samt at drøftelser herom pågår med ERST. Der blev i relation til prisen 
fremført flere synspunkter, herunder indflydelse på LRAIC-
modelleringen og de øvrige LRAIC-priser og at prisen bør være den 
samme som den gældende kobberpris, idet forbindelse allerede er lagt ud. 
 
Afslutningsvist anførte Concepy, at man ud fra en samfundsmæssig syns-
vinkel i første omgang burde udnytte de eksisterende muligheder i kobbe-
ret (pair bonding), før man køber nyt (vectoring). Telenor tilføjede hertil, 
at det derudover ikke er uvæsentligt, at man med vectoring afskærer an-
dre fra at levere forbindelsen det sidste stykke ud til slutbrugerne. Dette 
er en klar ulempe ved vectoring.  
 
Ad 4. Drøftelse af afrapportering på næste møde i VULA-forum den 29. 
januar 2013 
Christian lovede at fremsende et udkast til afrapportering inden mødet i 
VULA-forum. Heraf vil såvel aspekterne i relation til vectoring som de 
identificerede aspekter i relation til videreudviklingen af VULA fremgå.  
 
Ad 5. Eventuelt 
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Da VULA-forum den 29. januar 2013 rykkes til den 28. januar 2013, jf. 
også ovenfor, blev det aftalt at anvende tiden den 29. januar 2013 til en 
drøftelse af forskellige prisaspekter. 
 
Det blev endvidere drøftet at udskyde opstarten af Fiber-gruppen. Det er 
således forudsat, at Fiber-gruppen holder det første møde den 5. februar 
2013, men der er enighed om primært at fokusere på vectoring og derud-
over tillige på videreudviklingen af VULA (på kobber) frem mod idrift-
sættelsen heraf til marts.  
 


