
 

 

Hovedpunktsreferat fra møde den 28. august 2015 i VULA-videreudvikling 

 
 
 
 
 
  
Deltagere: 

Telia: Daniel Brun Jørgensen, Lieuwe Op’t Land og Frederik Siegumfeldt 

Telenor: Kenneth Jarnit og Per Nesager Toft 

TDC: Keld Allan Skov, Peer Ulf Jakobsen, Erik Bisgaard Jensen, Allan 

Bartroff og Christian Halgreen 

SE/Stofa: Morten Kristiansen 

Hiper: Nicolai Lamborg og Simon Skals 

Erhvervsstyrelsen: Helle Bøjen Larsen, Ebbe Brigsted og Tine Meyer 

 

Dagsorden: 
 

1. Orientering om status for vectoring (v/ TDC) 
2. Orientering om G.FAST (v/ TDC) 
3. Orientering om ny procedure ifm. nye DSLAM (v/ TDC) 
4. Eventuelt, herunder næste møde 

 
Ad 1. Status for vectoring (v. TDC) 
TDC har siden 1. januar 2015 kunnet tage vectoring i anvendelse, herunder 

efter anmodning fra de alternative selskaber. 
 
På mødet orienterede TDC om status for ibrugtagningen af vectoring og kunne 
konstatere, at selskabet følger planen. Det betyder, at 83 ud af 2097 mulige 
fremskudte indkoblingspunkter er vectoriseret, mens 320 er planlagt 
vectoriseret. 
 
Af de viste oversigter kan man se, at antallet af berørte adresser er længere 
fremme end antallet af potentielle adresser i forhold til antallet af fremskudte 
indkoblingspunkter. Det viser, at indkoblingspunkter med størst potentiale er 
vectoriseret først. 
 
TDC har konstateret en vækst i afsat båndbredde, men væksten er ikke mulig 
umiddelbart at knytte til en konkret ibrugtagning af vectoring. Dette understøttes 
blandt andet af, at der ikke har været foretaget markedsføring målrettet 
vectoriserede områder hverken fra TDC eller fra AO’ere. 
 
Der henvises derudover til vedlagte slides fra mødet. 
 
Ad 2. Status for forsøg med G.FAST (v. TDC) 
TDC har i februar-april gennemført laboratorietests og et feltforsøg med 
installation af G.FAST udstyr i 3 parcelhuse i Stjær ved Aarhus. 

 
TDC orienterede om selskabets G.FAST aktiviteter. Der er fortsat tale om 
forsøg i mindre skala. Testkonfigurationen har ikke understøttet VoIP og reverse 
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powering. Når de planlagte forsøg er gennemført, vil TDC evaluere disse og 
derefter beslutte, hvorvidt man vil gå videre.  
 
TDC orienterede endvidere om nye måder at anvende G.FAST på (Reach 
Extended G.FAST), hvor noden rykkes længere tilbage i nettet (svarende til det 
fremskudte indkoblingspunkt). Derved kan udstyret være lokalt strømforsynet. 
På den måde anvendes G.FAST reelt som et alternativ til VDSL, men kan dog 
yde mere. Ulempen er, at G.FAST med denne anvendelse ikke kan sameksistere 
med VDSL og derfor primært vil være aktuelt at anvende i område, hvor der 
ikke i forvejen er udbygget med VDSL. 
 
For yderligere information henvises til de vedlagte slides fra mødet. 
 
Ad 3. Orientering om ny procedure i forbindelse med nye DSLAM (v. 

TDC) 

TDC foreslog på sidste møde, at brug af vectoring på nye fremskudte 
indkoblingspunkter/DSLAM’er sker efter en ny proces, det vil sige uden for 

vectoringafgørelsen og dermed udover den udmeldte produktionskapacitet og 
uden mulighed for kompensation ved forsinkelser. Baggrunden herfor er, at hvis 
TDC samtidig med varsling af nyt fremskudt indkoblingspunkt/DSLAM har 

varslet vectoring, vil en forsinkelse af det fremskudte 
indkoblingspunkt/DSLAM’en betyde en tilsvarende forsinkelse af 

ibrugtagningen af vectoring, og i sådanne tilfælde risikerer TDC at skulle betale 
kompensation. 

 
Den efterfølgende tilbagemelding har ifølge TDC været positiv fra alle berørte 
selskaber, og den nye proces vil derfor finde anvendelse fremover. 

 
TDC orienterede kort om, at den nye proces vil blive taget i anvendelse fra og 
med ”udbygningsbølge 94”. 
 
Ad 4. Eventuelt 

Erhvervsstyrelsens kontaktperson 
Erhvervsstyrelsen orienterede om, at Daniel Gonn, der hidtil har været 
arbejdsgruppens sekretær og styrelsens kontaktperson, med den nye 
ressortfordeling ikke længere er ansat i Erhvervsstyrelsen (men i 
Energistyrelsen).  
 
Arbejdsgruppens nye sekretær og dermed styrelsens kontaktperson er Mette 

Merkel Brandt, mailadresse memebr@erst.dk og telefon 35 29 12 44. 
 
Status for Erhvervsstyrelsens kabel-tv-afgørelse 

Telia spurgte til status for en løsning på kabel-tv, idet selskabet ønsker tid til at 
planlægge en eventuel udnyttelse heraf. 
 
Erhvervsstyrelsen orienterede om, at der snart offentliggøres en løsning. Det 
indebærer, at der tillige offentliggøres et ”roadmap” frem mod introduktionen af 
løsningen. 
 
TDC bekræftede i relation hertil, at selskabet ikke vil afsætte produkterne 
internt, før selskabet er klar med et eksternt udbud. 
 
Næste møde 
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Det blev aftalt, at næste møde skal finde sted om ca. to måneder i tilknytning til 
et møde i VULA-fiberarbejdsgruppen.  
 
Det er på den baggrund efterfølgende, og efter aftale med formanden og TDC, 
blevet besluttet, at næste møde i arbejdsgruppen skal finde sted fredag den 6. 
november 2015 kl. 10-13 hos Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 
København Ø. 
 
Første del af mødet vil være et VULA-videreudviklingsmøde, mens anden 
halvdel af mødet vil være et møde i VULA-fiberarbejdsgruppen. 
 


