
 

 
Hovedpunktsreferat fra møde den 24. oktober 2012 i Vectoring-
arbejdsgruppen 
 
 
 
 
 
 
Deltagere: 
Global Connect: Kim Harder 
TDC: Allan Bartroff, Christian Halgreen og Keld All an Skov 
Telenor: Kenneth Jarnit og Mads Hein 
Telia: Claus Birkmose, Kristoffer Larsen og Lars H. Jensen 
Erhvervsstyrelsen: Helle B. Larsen, Ebbe Brigsted, Christoffer K. 
Giwercman. Laila S. Jensen og Tine Meyer 
 
 
Dagsorden: 

1. Valg af formand for gruppen 
2. Orientering om udkast til ny tidsplan (v/ Erhvervsstyrelsen) 
3. Orientering om baggrunden for opgaven (v/ Erhvervsstyrelsen) 
4. Udarbejdelse af liste over aspekter, der skal beskrives, analyseres og 

vurderes (v/ formanden) 
5. Drøftelse af afrapportering på næste VULA-forum (v/ formanden) 

 
Ad 1. Valg af formand 
Christian Halgreen, TDC, blev valgt som formand for arbejdsgruppen. 
 
Ad 2. Orientering om udkast til ny tidsplan 
Det blev aftalt at planlægge yderligere arbejdsgruppemøder i løbet af foråret 
forud for hvert møde i VULA-forum. 
 
Det blev derudover aftalt at planlægge et arbejdsgruppemøde efter mødet i 
VULA-forum den 10. december 2012 særligt med henblik på en workshop om 
de praktiske erfaringer med VULA og vectoring. TDC vil vende tilbage med 
forslag til tidspunkt. Mødet holdes hos TDC og vil have karakter af en work 
shop, jf. nedenfor. 
 
Der er vedlagt en ny tidsplan som bilag til referatet. 
 
Ad 3. Orientering om baggrunden for opgaven 
Det blev aftalt, at beskrivelsen, analysen og vurderingen af vectoring skal tage 
udgangspunkt i en række scenarier for mulig anvendelse af vectoring. 
 
Det blev endvidere aftalt, at opgaven omfatter vurdering af såvel hel som delvis 
fjernelse af adgangen til delstrækninger, ligesom også helstrækninger vil indgå i 
opgaven. 

26. oktober 2012   
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Endelig blev det aftalt, at erfaringer fra andre lande skal omfatte erfaringer fra 
såvel SMP-udbydere som alternative udbydere. Det blev i den forbindelse aftalt, 
at TDC vil sende en liste over deres vectoring-partnere i udlandet med henblik 
på at identificere oplægsholdere.  
 
Ad 4. Udarbejdelse af liste over aspekter, der skal beskrives, analyseres og vur-
deres 
Listen over aspekter, der skal beskrives, analyseres og vurderes ser pt. således 
ud: 

1. CPE-udstyr 
2. Kriterier samt proces for optagelse på white list  
3. Seamless rate adaption 
4. Konsekvenser for afvandingsnetværk 
5. Konsekvenser, kriterier og proces for begrænsningen af adgangen til rå 

kobber i forbindelse med udpegningen af specifikke geografiske områ-
der 

6. Forholdet mellem VULA og vectoring 
 
Det blev derudover aftalt, at TDC udarbejder udkast til en række scenarier for 
mulig anvendelse af vectoring, som ovennævnte aspekter skal beskrives, analy-
seres og vurderes op mod. Det blev i den forbindelse aftalt, at TDC rundsender 
disse scenarier snarest med henblik på at nå at få bemærkninger hertil inden næ-
ste møde i VULA-forum den 13. november 2012.  
 
Endelig blev det aftalt, at TDC arrangerer en workshop om de praktiske erfarin-
ger med VULA og vectoring dels fra TDC’s forsøg i Folby og dels i andre lande 
og i den forbindelse arrangerer oplægsholdere/deltagere herfra. 
 
Ad 5. Drøftelse af afrapportering på næste VULA-forum 
Det blev aftalt, at Christian Halgreen, TDC, på næste VULA-forum vil redegøre 
for de ovenfor nævnte scenarier, aspekter samt en tidsplan for arbejdsgruppens 
arbejde. 
 
 
 
 
 
Bilag: 
TDC’s slides fra dagens møde (to filer) 
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Ny tidsplan for Vectoring-arbejdsgruppen: 
 

Handling Tidspunkt  
VULA forum  5. oktober 2012  

1. Møde i Vectoring-gruppen  24. oktober 2012 kl. 9-11 

VULA forum (liste over aspekter) 13. november 2012 kl. 14-16 

2. Møde i Vectoring-gruppen  27. november 2012 kl. 9-11 

VULA-forum (1. oplæg – konsekv.)  10. december 2012 kl. 9-11 

3. Møde i Vectoring-gruppen (workshop 
om erfaringer) 

December 2012 eller januar 2013 – 
TDC indkalder 

4. Møde i Vectoring-gruppen  16. januar 2013 kl. 9-11 

VULA-forum (2. oplæg – konsekv.)  29. januar 2013 kl. 9-11 

Analyse og afgørelse påbegyndes  Januar 2013  

Rapportering fra TDC om vectoring-
forsøg  

Løbende  

5. Møde i Vectoring-gruppen  12. februar 2013 kl. 14-16 

VULA-forum (fast punkt: status for og er-
faringer med VULA – bordrunde)  

12. marts 2013 kl. 14-16  

6. Møde i Vectoring-gruppen  20. marts 2013 kl. 10-12 

VULA-forum (fast punkt: status for og er-
faringer med VULA – bordrunde)  

24. april 2013 kl. 9-11 

7. Møde i Vectoring-gruppen  8. maj 2013 kl. 10-12 

VULA-forum (fast punkt: status for og er-
faringer med VULA – bordrunde)  

10. juni 2013 kl. 13-15 

Høring over udkast til analyse og afgørel-
se  

Primo juli 2013 med høringsfrist 
primo september 2013 (to måneder)  

Notificering hos Kommissionen  1. oktober 2013  

Afgørelse træffes  Medio november 2013  

 


