
 

 
Hovedpunktsreferat fra møde den 27. november 2012 i Vectoring-
arbejdsgruppen 
 
 
 
 
 
 
Deltagere: 
 
Telia: Claus Birkmose, Lars H. Jensen og Kristian Levinsen 
Telenor: Mads Hein 
Concepy: Simon Skals, Nicolai Lamborg og Stig Myken 
Global Connect: Kim Harder 
TDC: Allan Bartroff, Christian Halgreen, Peer Ulf J acobsen og Keld 
Allan Skov 
Erhvervsstyrelsen: Helle B. Larsen, Ebbe Brigsted, Christoffer K. 
Giwercman, Tine Meyer, Jonas Bo Østrup og Rasmus Grønborg Ja-
kobsen 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkommen  
2. Præsentation af scenarier for brug af vectoring (v. TDC) 
3. Diskussion af scenarier for brug af vectoring (ordstyrer: TDC) 
4. Drøftelse af afrapportering på næste VULA-forum den 10. de-

cember 2012 (v. TDC) 
5. Eventuelt 

 
Ad. 2. Præsentation af scenarier 
På mødet blev den præsentation, som TDC havde sendt rundt forud for 
mødet, gennemgået. Helt generelt oplyste TDC indledende, at vectoring 
(på en given strækning) vil kunne sameksistere med ADSL og SHDSL.  
 
Præsentationen er blevet ændret flere gange, siden den oprindelige versi-
on blev sendt rundt til mødedeltagerne. TDC vil sende den endelige ver-
sion til Erhvervsstyrelsen, så den kan blive sendt rundt til de øvrige delta-
gere. 
 
Den endelige version af præsentationen fremsendes sammen med dette 
referat. 
 
Ad. 3. Diskussion af scenarier  
 
Diskussionen af scenarierne foregik løbende samtidig med TDCs præsen-
tation. Følgende problemstillinger blev drøftet undervejs: 
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• De alternative udbydere fandt, at Vejrup som eksempel var min-
dre interessant, idet de ikke kan forvente at have en fornuftig for-
rentning af investeret kapital i mindre centralområder. Interessen 
kredser mere omkring de urbane områder. 

 
• De tekniske konsekvenser af indførelsen af vectoring blev drøftet, 

herunder at TDC ikke længere vil kunne give andre adgang til rå 
infrastruktur, som man i dag har ret til at aftage. De konkurrence-
mæssige konsekvenser heraf blev kort berørt, idet disse dog vil 
afhænge af udbydernes konkrete forretningsplaner. Det blev un-
derstreget, at dette punkt netop er genstanden for hele det arbejde, 
som gruppen nu har taget hul på. 

 
• I relation hertil blev grundlaget for markedsafgørelsen berørt. I 

markedsafgørelsen er det netop de alternative udbyderes oplys-
ninger om deres forretningsplaner, som konklusionerne bygger på. 
De udbydere, som ser de forretningsmæssige muligheder anderle-
des, og som har betydning for arbejdet i Vectoring-gruppen, op-
fordres til at fremkomme med disse oplysninger, så det kan indgå 
i gruppens arbejde. 

 
• De alternative udbyderes mulighed for at etablere egen FIP med 

vectoring-udstyr blev nævnt. Der kan være tekniske udfordringer i 
forbindelse med en sådan etablering og andre aktørers samtidige 
anvendelse af VDSL- og vectoring-teknologi.  

 
• Der blev nævnt, at det er afgørende at have sikkerhed for, at fore-

tagne investeringer vil være rentable, herunder investeringer i vec-
toring. På den anden side er hensynet til at sikre konkurrencen. 

 
• Behovet for vectoring, set i forhold til antal slutbrugere på et gi-

ven netnode, blev diskuteret. TDC arbejder ud fra en antagelse 
om, at vectoring ikke vil være hensigtsmæssig i punkter, hvor der 
er tale om mere end omkring 400 bredbåndsforbindelser. Grænsen 
på 400 er ikke ”hugget i sten”, men undersøgelse af en række pa-
rameter har fået TDC til at anvende denne grænse i praksis. 

 
• TDC oplyste, at selskabet generelt – som led i selskabets opgrade-

ring af kobbernettet – er i færd med at flytte slutbrugeres tilslut-
ninger fra centralerne ud til fremskudte punkter. 

 
• TDC benytter sig af Alcatel som leverandør af udstyr. På spørgs-

mål om indhentning af oplysninger fra andre udstyrsproducenter, 
blev de alternative udbydere opfordret til at tage kontakt til egne 
leverandører med henblik på at de eventuelt vil kunne holde op-
læg for gruppen eller tilvejebringe oplysninger i øvrigt.  

 



 3/3 
 
 

• TDC vil i øvrigt som aftalt på sidste møde arrangerer en workshop 
– formentlig i starten af januar – hvor Alcatel og en anden euro-
pæisk SMP-udbyder kan præsentere deres planer m.v.  

 
Der blev herudover rejst en række problemstillinger, som blev henvist til 
drøftelse på VULA-forum, herunder: 
 

• Prisen for multicast på VULA er ikke attraktiv, hvilket betyder, at 
de alternative udbydere ikke efter indførelse af vectoring vil kun-
ne konkurrere med TDC på produkter indeholdende tv. 

 
• Der ønskes yderligere indsigt i TDC’s planer om etableringer af 

nye fremskudte indkoblingspunkter, ligesom der ønskes yderlige-
re indsigt i TDC’s planer om, på hvilke centraler/punkter selska-
bet vil benytte sig af hhv. opgive kravet om shaping. TDC oply-
ste, at man generelt fremover vil anvendes shaping, men der var 
forståelse for ønsket om sikkerhed. 

 
• Der blev udtrykt bekymring for, at TDC’s netopgradering vil 

”lukke markedet” for konkurrenter, f.eks. ved at flere og flere 
fremskudte punkter defineres som fremskudte centraler. Dermed 
vil der f.eks. ikke i praksis være mulighed for efterfølgende at for-
syne en ny slutbruger med ADSL fra den bagvedliggende central, 
såfremt kunden er placeret i området for den fremskudte central. 
Dette er dog en generel problemstilling, der ikke er knyttet til vec-
toring. 

 
Ad. 4. Drøftelse af afrapportering 
 
Punktet blev ikke drøftet. Det blev aftalt, at der skal afholdes endnu et 
møde i arbejdsgruppen inden næste VULA-forum, idet en række af oven-
stående emner, der blev rejst på mødet ikke blev drøftet færdigt. Er-
hvervsstyrelsen indkalder til et nyt møde inden jul, hvor det vil være mu-
ligt at samle op på de punkter, der blev rejst på dette møde, så gruppen 
kan konkludere på indholdet fra mødet i dag og lave en afrapportering til 
VULA-forum. Næste møde i VULA-forum vil derfor blive rykket. 
 
Der er indkaldt til det næste møde i Vectoring-arbejdsgruppen. Mødet 
finder sted den 10. december 2012 kl. 13.30-16 hos Erhvervsstyrelsen, 
Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Næste møde i VULA-forum er 
rykket til onsdag den 19. december 2012, kl.10.00-12.00 hos Erhvervssty-
relsen. Særskilt invitation er udsendt. 
 
Ad. 5. Eventuelt 
 
Punktet blev ikke drøftet. 
 
Bilag: 
TDC’s slides fra dagens møde (en fil). 


