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Dagsorden

1.Status på ibrugtagning af VULA (v. AO’er)
2.Foreløbig status på vectoringtest på Øbr5 (v. TDC)
3.Status på offline-dækningsoplysninger om TDC’s net (v. 

TDC)
4.Orientering om vectoring på centraler (v. ERST)
5.Status på standardtilbud vedr. vectoring på fremskudte 

indkoblingspunkter (v. ERST)
6.Orientering om arbejdet med en fælles løsning blandt de 

alternative operatører om en indbyrdes fordeling af 
produktionskapacitet til vectorisering af fremskudte 
punkter i TDC’s kobbernet (v. Telia)

7.Evt.



Ad pkt. 4

Vectoring på små centraler



Høringen

Såvel TDC som de alternative teleselskaber er enige 
om, at en opgradering af kobbernettet med 
vectoringteknologien grundlæggende er god ide 

Høring over udkast til den anden vectoringafgørelse om 
vectoring på visse mindre centraler (fase II) viser, at 
det er afgørende for AO’erne, at de får adgang til nye 
muligheder for at transportere bredbåndstrafik fra 
centralerne til et punkt mere centralt i telenettet.

Erhvervsstyrelsen vurderer derfor, at der er brug for at 
undersøge mulighederne herfor, inden det vurderes, om 
der skal træffes en afgørelse. 



Yderligere analyser

En forpligtelse til at give adgang til et backhaulprodukt 
fra de pågældende centraler er ikke mulig inden for de 
nuværende rammer af den gældende markedsafgørelse 
(marked 4-afgørelsen).

Erhvervsstyrelsen har igangsat analysearbejdet og er 
netop nu ved at klarlægge, hvilke forhold der skal 
analyseres, og hvilke data der i den forbindelse skal 
indhentes.



Ad pkt. 5

Standardtilbud vedr. vectoring på
fremskudte indkoblingspunkter 



Proces

TDC’s opfølgning på afrundingsbrev23. juni 2014

ERST sender afrundingsbrev til TDC16. juni 2014

TDC’s høringsfrist2. juni 2014

ERST sender høringsbrev til TDC15. maj 2014

Høringsfrist30. april 2014

ERST udsender standardtilbud i høring1. april 2014

TDC offentliggør og indsender standardtilbud28. marts 2014



Status

� Generelt:

� TDC har justeret standardtilbuddene på de 
anførte punkter.

� Udestående:

� G.INP: TDC indleder dialog med 
interesserede AO’er om behov. Herefter 
igangsætter TDC arbejdet med 
fastlæggelse af processer og behov for 
migrering.


