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Deltagere: 

Telia: Frederik Siegumfeldt (formand) 

Telenor: Kenneth Jarnit og Per Nesager Toft 

TDC: Keld Allan Skov, Allan Bartroff, Peer Ulf Jacobsen og Christian 

Halgreen 

SE/Stofa: Morten Kristiansen 

Hiper: Simon Skals 

Gigabit: Baldur Norddahl og Mads Bennedbæk 

Dansk Energi: Christian Berg 

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

Mette Merkel Brandt 

 

Dagsorden: 

 

1. Orientering om status for vectoring (v/ TDC) 

2. Forslag fra TDC om vectorisering af en række små centraler i 2016 (v/ 

TDC) 

3. TDC’s forslag til justeringer af reguleringen af vectoring, herunder  

1. Afgrænsning af små centraler med mulighed for efterfølgende 

justeringer 

2. Undtagelsesmuligheder til vectorisering 

3. Kompensation 

4. Ny varslingsprocedure 

4. TDC’s nye Cable Management Plan (v/ TDC) 

5. Eventuelt, herunder næste møde i arbejdsgruppen. 

  

 

Ad 1. Orientering om status for vectoring (v/ TDC) 
TDC oplyste, at der pr. 1. januar 2016 er idriftsat 203 punkter. Det resterende 
egnede antal punker er 1140. 
 
TDC bemærkede, at der er kommet mange nye punkter på (95), som tidligere 
var uegnede. Det skyldes dels at udskiftning af små DSLAM i huse/skabe til 
større DSLAM betragtes som muligt, og dels at der nu er adgang til 
kombinerede VDSL/ADSL-kort. 
 
Antallet af BBR-adresser under 10dB forventes i den næste udpegning at være 
under 300 for de pågældende punkter, dvs. at det kun er ”små” punkter, der 
udestår.  
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TDC oplyste yderligere, at kunderne i forbindelse med idriftsættelse har oplevet 
nogle få fejl. Nogle af disse fejl skyldes fejl i husinstallationer. TDC vil i et 
nyhedsbrev i uge 4 anvise løsninger på disse fejl. TDC vil derudover tage sig af 
de berørte kunder samt tale med de enkelte operatører herom. 
 
Afslutningsvist bemærkede TDC, at oplysninger om antallet af kunder, der har 
taget de høje hastigheder i brug, endnu ikke er tilgængelige.  
 

For yderligere information henvises til de vedlagte slides til nærværende punkt. 

 

Ad 2. Forslag fra TDC om vectorisering af en række små centraler i 2016 

(v/ TDC) 

TDC bemærkede, at selskabet forventer, at en ny markedsafgørelse åbner for 

vectoring på små centraler, uden at der tilknyttes ekstra forpligtelser om 

backhauladgang. Vectoring på små centraler giver stor effekt i forhold til 

ressourceforbruget. Derudover dækker de typisk områder, der ikke har udsigt til 

alternativ infrastruktur. 

 

TDC tilbyder at sætte ressourcer af til at tage vectoring i brug på 70 centraler 

allerede i Q2 og Q3, og at inkludere små centraler i Q4 inden for den nuværende 

udmeldte produktionskapacitet. Gennemførelse heraf vil kun ske, såfremt der er 

accept heraf fra alle parter. I forlængelse heraf anførte TDC, at såfremt der var 

mundtlig accept på mødet, vil processen herefter være en skriftlig accept fra 

parterne.  

 
Såvel Telia som Telenor og Gigabit er positivt stemt over for forslaget. 
 

Efter denne positive tilkendegivelse vil TDC igangsætte en skriftlig proces.  

 
For yderligere information henvises til de vedlagte slides til nærværende punkt. 

 
Formanden oplyste derudover, at Dansk Net, Telenor og Telia sammen sender 
anmodning om ønsker til punkter der skal opgraderes, og at selskaberne netop 
har sendt ønsker for Q4. Såfremt der måtte være andre selskaber, der ønsker at 
deltage i den fælles anmodning, er processen åben for alle. 

 

Ad 3. TDC’s forslag til justeringer af reguleringen af vectoring 
TDC oplyste, at selskabet i deres høringssvar til bredbåndsanalyserne har lagt op 
til, at reguleringen af vectoring bliver lempet. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at 
processen om vectoring kører smertefrit eksempelvis i forhold til at melde 
punkter ind. 
 
TDC ønsker at tage vectoring i brug så effektivt som muligt, fx i forhold til 
varsling m.m. TDC ønsker således at sætte ressourcer af til vectoring, når der 
netop er ressourcer til det og ikke trække processen i langdrag. En forkortelse af 
varslingsprocessen vil ifølge TDC være til gavn for alle parter. 
 
TDC bemærkede i forhold til kompensationsreglerne, at disse har været 
vanskelige, og at TDC efter aftale med selskaberne i nogle tilfælde har set bort 
fra dem. For så vidt angår undtagelsesmuligheder til vectoring, oplyste TDC, at 



 3/4 
 
 

selskabet gerne ser en afgrænsning af de mindste centraler fra puljen, da det ikke 
er rimeligt at vectorisere, hvis der er meget få kunder tilknyttet. 
 
I forhold til en definition af små centraler ønsker TDC at definitionen på 500 
BBR under 10 dB fortsætter, men at der skabes en mulighed for at denne kan 
ændres, når der kommer flere erfaringer, således at definitionen kan udvides. 
Det kan fx skrives ind i den kommende markedsafgørelse, at der kan tages 
stilling herom i VULA-Forum.  
 
TDC spurgte afslutningsvis til selskabernes bemærkninger til det af TDC 
fremførte. 
 
Telia bemærkede, at selskabet også fandt, at processen omkring vectoring gik 
smidigt. I forhold til undtagelsesmulighederne fandt Telia det i orden ikke at 
fange de helt få kunder, da det vil være spild af vectoringressourcer, men at man 
samtidig skal være opmærksom på små selskaber med specifikke interesser i 
lokalområder. I forhold til ændringer om kompensation og varsling vil Telia 
gerne se på det mere konkret. 
 
Telenor var også positivt indstillet over for det af TDC anførte, men vil også 
gerne se på det mere konkret. 
 
Det blev aftalt, at TDC sender et skriftligt oplæg til kredsen, som selskaberne 
efterfølgende kan kommentere på. 
 
Erhvervsstyrelsen bemærker hertil, at TDC den 26. januar 2016 har udsendt et 
notat, der redegør for selskabets synspunkter. TDC ønsker selskabernes 

bemærkninger hertil senest den 4. februar med henblik på efterfølgende at 
fremsende et fælles brancheindspil til Erhvervsstyrelsen til brug for de 

kommende marked 3a- og 3b-afgørelser. 
 

Ad 4. TDC’s nye Cable Management Plan (v/ TDC) 
TDC bemærkede, at præsentationen var en fortsættelse af den præsentation, der 
var i arbejdsgruppen i november 2015. TDC bemærkede, at standarden nu ligger 
fast, og at linjekort med 35b-understøttelse kan indkøbes fra Q3 2016. 
 
TDC forventer at gennemføre labtest med Alcatel i februar/marts 2016 og 
derefter planlægge et mindre teknologiforsøg med udgangspunkt i en DSLAM, 
som allerede er opgraderet med vectoring.   
 
Det er TDC’s forventning, at de nye linjekort indkøbes fra Q3 2016, og at disse 
kort skal kunne understøtte funktionaliteten for de eksisterende kort. Når TDC 
får en vis volumen af linjekort, kan den nye frekvensplan tages brug (2017), 
men inden da skal der ske en tilpasning af værktøjer, og der skal foretages et 
fuldt forsøg. TDC lovede at invitere andre selskaber til feltforsøg, når de når så 
langt. 
 
Forslaget til det reviderede CMP er sendt i høring med svarfrist den 29. februar 
2016. 
 
TDC bemærkede afslutningsvis, at selskabet gerne vil orientere mere herom 
længere henne i processen. 
 
For yderligere information henvises til de vedlagte slides til nærværende punkt. 
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Ad 5. Eventuelt, herunder næste møde i arbejdsgruppen 
TDC oplyste i forhold til DLM-aktivering, at alle linjer er blevet aktiveret i løbet 
af januar.  
 
For yderligere information henvises til de vedlagte slides til nærværende punkt. 
 
Telenor spurgte, hvorvidt TDC kan opgøre statistikker i forhold til de ustabile 
linjer, herunder operatørspecifikke statistikker. TDC bemærkede, at der i TDC’s 
nyhedsbrev i uge 4 vil være generelle statistikker med, mens selskaberne må 
tage kontakt til deres Account Manager i forhold til operatørspecifikke 
statistikker. 
 
Telenor oplyste, at selskabet får afvisninger på ordrer med angivelse af, at de 
specifikke centraler er overbelagte, og spurgte i den forbindelse TDC, om de 
kunne oplyse, hvorfor dette sker, og om der kan findes en løsning på problemet. 
 
TDC bemærkede umiddelbart, at det er et kendt problem, og at problemet er 
størst i forhold til de fremskudte indkoblingspunkter. En løsning kan være at 
finde ud af, hvordan ordredialogen er, idet der kan være beordret for specifikt. 
Man bør dog undersøge spørgsmålet mere specifikt, herunder indhente 
eksempler. 
 
Gigabit spurgte i den forbindelse, hvorvidt udvidelsesplanerne for centralerne er 
tilgængelige. TDC bemærkede, at såfremt en ordrer bliver afvist, sendes ordren 
til manuel behandling, hvor der også ses på, om der er ledig kapacitet på vej. 
Selskaberne vil i forbindelse med afvisningen således få besked om, hvad der 
muligvis måtte være på vej i forhold til den specifikke central. 
 
Det blev aftalt på mødet, at sagen kører videre mellem Telenor og TDC, men i 
tilfælde af yderligere problemer kan det tages op på næste møde i 
arbejdsgruppen. 
 
Næste møde i VULA-videreudvikling vil være fredag den 15. april 2016 kl. 
10-12. 

 
 
 

 


