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G.SHDSL 

 

Et marked 5- eller marked 6-produkt?  

1 Indledning 

Den 14. marts 2011 har TDC A/S (TDC) fremsendt nye bilag 1f og bilag 2c til 
selskabets produkttillæg for ethernet BSA. De nye bilag er således en del af 
TDC s standardtilbud på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5). 

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ether-
net BSA G.SHDSL.  

Det omhandlede materiale har været i høring fra den 15. marts 2011 til den 6. 
april 2011. Høringen har ikke givet anledning til bemærkninger fra branchen. 

Sagen har imidlertid givet IT- og Telestyrelsen anledning til at overveje, om det 
omhandlede produkt  G.SHDSL  rettelig er et marked 5-produkt, som antaget 
af TDC, eller om der snarere er tale om et produkt på marked 6 (engrosmarkedet 
for terminerende segmenter af faste kredsløb). 

Spørgsmålet har været drøftet på et møde med TDC den 10. maj 2011. På mødet 
oplyste TDC, at selskabet ved vurderingen af, om der er tale om et marked 5- el-
ler et marked 6-produkt, har taget udgangspunkt i den tekniske produktion. Hvis 
der indgår en DSLAM, placerer TDC således produktet på marked 5 og ikke på 
marked 6. 

2 Produktet 
Ethernet BSA G.SHDSL1 er et produkt, hvor XDSL-forbindelsen produceres ef-
ter G.SHDSL.biz-standarden og benytter 1-4 trådpar til at levere en given hastig-
hed.   

Det fremgår af TDC s produktbeskrivelse, at det ved at benytte flere trådpar er 
muligt at øge hastigheden til slutkundens adresse og levere symmetriske hastig-
heder. G.SHDSL produceres på rå kobber og kan ikke leveres samtidig med 
PSTN eller ISDN.  

TDC leverer produktet med hastigheder fra 1 til 20 Mbit/s (symmetrisk up- og 
download).   

Prisen for produktet er 1517 kr. i oprettelse (med teknikerbesøg) og kvartalsafgift 
på mellem 883 kr. (1 Mbit/s) og 2379 kr. (20 Mbit/s).  

                                                     

 

1 Single-Pair High-speed Digital Subscriber Line. G et henviser til annex G til ITU-991-
2-standarden for SHDSL.  
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TDC leverer ikke G.SHDSL fra fremskudte indkoblingspunkter, da teknikken ik-
ke understøtter spectral shaping.  

TDC har oplyst, at produktet typisk afsættes til erhvervskunder til brug for access 
til VPN-tjenester.  

I henhold til standardtilbuddet leveres produktet med standardservice, medmindre 
engroskunden har bestilt en anden servicegrad.  

På et møde den 10. juni 2011 har TDC på forespørgsel fra IT- og Telestyrelsen 
oplyst, at 25 % af de G.SHDSL-linjer, selskabet havde afsat på daværende tids-
punkt, var leveret med tilkøb af en serviceaftale, der giver bedre fejlretningsser-
vice end den standardservice-aftale, der følger af standardtilbuddet. Denne andel 
(af tilkøb) er ifølge TDC betydeligt højere, end hvad der gælder ved levering af 
almindelige BSA-produkter.  TDC har oplyst, at prisen for den tilkøbte serviceaf-
tale vurderes at være lav i forhold til produktets pris.   

3 Markedsafgrænsning  

Marked 5 
Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger omfatter engrossalg af bit-stream-
access, som giver mulighed for transmission af bredbåndsdata i begge retninger, 
det vil sige både up- og downsteam, og engrossalg af tilsvarende tilslutninger leve-
ret via forskellige infrastrukturer (teknologier), når og hvis disse indebærer funkti-
oner svarende til bit-stream-access.  

For så vidt angår afgrænsningen mellem marked 5 og marked 6, jf. nedenfor, frem-
går det af markedsafgrænsningen på marked 5, at produkterne på markederne ad-
skiller sig fra hinanden ved, at produkterne på marked 6 typisk har en større kapa-
citet og symmetriske båndbredder. Således leveres et fast kredsløb typisk med en 
kapacitet samt kvalitets- og fejlretningsgaranti, som gør det egnet til erhvervsfor-
mål, og som dermed også oftest er prissat markant højere end bredbåndstilslutnin-
ger beregnet for salg til private slutbrugere.  

Marked 6 
I henhold til IT- og Telestyrelsens markedsafgrænsning på marked 6 defineres et 
fast kredsløb som strækningen fra en specificeret slutbrugeradresse til en netnode 
med krydsfelt for faste kredsløb med den præcisering, at den generelle betegnelse 
netnode angiver lokaliteter i nettet, hvor der er placeret udstyr. Det være sig 

transmissionsudstyr, centraludstyr, routere, krydsfelt eller lignende.   

For så vidt angår afgrænsningen mellem engrosmarkedet for bredbåndstilslutnin-
ger (marked 5) og engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb 
(marked 6), fremgår følgende af IT- og Telestyrelsens markedsafgrænsning på 
marked 6:   

Afgrænsningen mellem marked 5 og 6 følger anvendelsen af, samt transmissionsparametre 
(og pris) for den pågældende forbindelse. Såfremt forbindelsen bruges til produktion af en 
fast forbindelse, er den derfor en del af marked 6 og ikke en del af marked 5. Et fast kreds-
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løb leveres således typisk med en kapacitet samt kvalitets- og fejlretningsgaranti, som gør 
det egnet til erhvervsformål og som dermed også oftest er prissat markant højere end bred-
båndstilslutninger beregnet for salg til slutbrugere (marked 5).  

 
Kommissionen har i sin henstilling anført følgende centrale elementer i vurderingen af ef-
terspørgsel og udbud af terminerende faste kredsløb: tjenestegarantier, båndbredde, afstand 
samt omfattede lokationer. Herudover nævner Kommissionen kvalitet som en parameter, 
som kan være relevant. Det er blandt andet på denne baggrund IT- og Telestyrelsens opfat-
telse, at en afgrænsning af engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb 
(baseret på substitutionsbetragtninger) dermed overordnet set kan foretages på baggrund af 
en samlet vurdering af karakteristika som anvendelse (herunder kapacitet og supplerende 
tjenester), SLA (service level agreement) parametre, kvalitet samt pris (idet pris typisk vil 
afspejle bl.a. kvalitetsniveau og kapacitet).

  

I sit høringsnotat over udkast til markedsafgørelse på marked 6 har IT- og Telesty-
relsen bl.a. yderligere anført følgende i relation til spørgsmålet om afgrænsningen 
mellem marked 5 og marked 6:  

Det overordnede udgangspunktet for IT- og Telestyrelsens markedsafgrænsning er, at pro-
dukter, der er substituerbare, er en del af det pågældende marked. Afgrænsningen sker ved 
at vurdere betydningen af blandt andet en prisstigning på 5-10 %. Det er i denne vurdering 
afgørende for at kunne bedømme substitution, at der konkret og detaljeret foretages en sam-
let vurdering af produkternes karakteristika. 

 

Udgangspunktet er dermed, at der ikke på forhånd i udtømmende form fastlægges specifik-
ke grænseværdier og parametre for alle de forskellige teknologier omfattet af de af TDC 
nævnte to produktgrupper (bredbåndstilslutninger (marked 5) og analoge forbindelser på 
nærværende marked 6). Der skal i stedet, når der er udvalgt ét konkret produkt fra hver 
produktgruppe, gennemføres en detaljeret sammenligning med henblik på at opnå et konsi-
stent grundlag for substitutionsvurderingen. 

 

Det er på denne baggrund styrelsens vurdering, at de generelle forhold, som TDC fremfører 
fra to produktgrupper, ikke giver tilstrækkeligt grundlag for en substitutionsvurdering. Som 
ovenfor anført vil det i stedet være nødvendigt at udvælge konkrete produkter, så specifikke 
parametre for disse kan fastslås og vurderes. 

 

Såfremt de af TDC fremhævede to produktgrupper alligevel blev sammenlignet, er det sty-
relsens opfattelse, at følgende gør sig gældende: 

 

a) Et analogt kredsløb med en som nævnt af TDC lavere kapacitet end en digital bredbånds-
tilslutning vil formodentlig ikke direkte dække samme anvendelse. Dermed mindskes sand-
synligheden for, at en kunde vil skifte fra et analogt produkt på marked 6 til en bredbånds-
tilslutning (eller omvendt) i tilfælde af en prisstigning på 5-10 %, 

 

b) Et af de karakteristika, som kan tillægges betydning i vurderingen af, om et givent pro-
dukt tilhører marked 6 er, om en given båndbredde (kapacitet) er symmetrisk i retningen fra 
net til slutbruger henholdsvis fra slutbruger til net. For så vidt angår bredbåndstilslutning vil 
de fleste kredsløb efter styrelsens vurdering være asymmetriske, hvilket peger i retning af, 
at bredbåndstilslutninger ikke hører til marked 6, 

 

c) Ved vurdering af parameteren kvalitet vil det for en bredbåndstilslutning typisk være til-
fældet, at data for en given slutbruger overføres via en eller flere flaskehalse, hvor data fra 
flere slutbrugere overføres samlet. Dette beskrives ofte som contention, hvilket indebærer 
en form for statistisk multipleksering, hvor udbyderen af bredbåndsforbindelser kan overfø-
re data fra mange enkeltforbindelser og samtidigt spare kapacitet, idet alle slutbrugerne ikke 
bruger maksimal kapacitet samtidigt. Dette betyder dog, at der er en risiko for, at forbindel-
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sen ikke kan understøtte en angiven kapacitet hele tiden. For faste kredsløb er der typisk re-
serveret en på forhånd aftalt kapacitet til den enkelte forbindelse,  

 
d) Til faste kredsløb er der ofte tilknyttet til en aftale om høj tjenestegaranti, idet sådanne 
kredsløb ofte benyttes af virksomheder til at understøtte væsentlige funktioner. Det er der-
med essentielt, at virksomheden i tilfælde af en afbrydelse er sikret en hurtig fejlretning. I 
modsætning hertil vil der for bredbåndstilslutninger generelt gælde vilkår, som typisk ikke 
opfylder virksomheders behov for driftssikkerhed. 

 

Det er således styrelsens opfattelse, at en vurdering af substitution mellem de af 
TDC fremhævede to overordnede produktgrupper (TDC har som nævnt ikke anført speci-
fikke produkter) vil føre til, at disse tilhører hver sit marked. Et DSL-kredsløb vil typisk 
indgå i en anvendelse med karakteristika, som er forskellige fra dem, der er aktuelle i til-
fældet en analog forbindelse. Det er således IT- og Telestyrelsens opfattelse, at det af TDC 
fremførte ikke generelt giver anledning til tvivl om, på hvilket marked hver af de to pro-
duktgrupper henhører.

  

4 IT- og Telestyrelsens vurdering 
Det fremgår af markedsafgrænsningen på marked 6, at marked 6-produkter typisk 
har større kapacitet end marked 5-produkter. G.SHDSL udbydes med kapaciteter 
på mellem 1-20 Mbit/s. Dette taler ikke entydigt for, at der er tale om et marked 6-
produkt, da der er tale om hastigheder, der også er almindelige for (andre) BSA-
produkter på marked 5.  

Som nævnt er et af de karakteristika, som kan tillægges betydning i vurderingen af, 
om et givent produkt tilhører marked 6, om en given båndbredde (kapacitet) er 
symmetrisk i retningen fra net til slutbruger henholdsvis fra slutbruger til net. Dette 
er tilfældet for G.SHDSL, hvilket taler for, at der er tale om et marked 6-produkt.  

I markedsafgrænsningen på marked 5 er nævnt, at et fast kredsløb (på marked 6) 
typisk leveres med en kvalitets- og fejlretningsgaranti, som gør det egnet til er-
hvervsformål, og som dermed også oftest er prissat markant højere end bredbånds-
tilslutninger beregnet for salg til private slutbrugere.  

Der gælder i henhold til TDC s standardtilbud ikke umiddelbart nogle særlige kva-
litets- og fejlretningsgarantier for G.SHDSL, der afviger fra, hvad der generelt 
gælder for produkter på marked 5.  

Som nævnt ovenfor har TDC imidlertid oplyst, at 25 % af de G.SHDSL-linjer, sel-
skabet havde afsat pr. 10. juni 2011, er leveret med tilkøb af en serviceaftale, der 
giver bedre fejlretningsservice end den standardservice-aftale, der følger af stan-
dardtilbuddet. Denne andel (af tilkøb) er ifølge TDC betydeligt højere, end hvad 
der gælder ved levering af almindelige BSA-produkter. Dette forhold peger i ret-
ning af, at der er tale om et marked 6-produkt.   

Engrosprisen for G.SHDSL er som nævnt 1517 kr. i oprettelse (med teknikerbe-
søg) og en kvartalsafgift på mellem 883 kr. (1 Mbit/s) og 2379 kr. (20 Mbit/s). 
Til sammenligning kan nævnes, at en 20 Mbit/s ADSL-bredbåndstilslutning på 
marked 5 koster 947 kr. i oprettelse (med tekniker) og 269,79 kr. i kvartalsafgift 
(POI II og POI III). Prisen for G.SHDSL er således betydeligt højere end f.eks. 
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en eBSA-bredbåndstilslutning2. Dette taler ligeledes for, at der er tale om et mar-
ked 6-produkt.   

Samlet set vil det afgørende være, i hvilket omfang der er substitution mellem de 
kerneprodukter, som er beskrevet i markedsafgræsningen for henholdsvis marked 
5 og marked 6, og G. SHDSL. Substitutionsvurderingen består i at vurdere, hvor-
vidt engroskunder på henholdsvis marked 5 og 6  i tilfælde af at prisen på ker-
neproduktet stiger 5-10 pct. - vil skifte til G.SHDSL. Ses der i denne sammen-
hæng bort fra blandt andet typen af serviceaftaler (som f.eks. i form af tilkøb kan 
indebære en højere driftssikkerhed for et givent produkt), vil det i praksis formo-
dentlig være mindre oplagt, at engroskunder vil skifte til symmetrisk G.SHDSL i 
stedet for en asymmetrisk ADSL-forbindelse på 20 Mbit/s, mens det vil være me-
re sandsynligt, at engroskunder vil skifte til G.SHDSL i stedet for andre symme-
triske produkter.  

På baggrund af ovenstående er det ud fra en samlet bedømmelse IT- og Telestyrel-
sens vurdering, at G.SHDSL er et marked 6-produkt.     

                                                     

 

2 Det skal dog bemærkes, at G.SHDSL er en symmetrisk forbindelse, hvilket ikke er til-
fældet med ADSL. 


