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Kære Helle, 

  

Tak for et godt prismøde i dag vedr. VULA/tv. 

  

Vi har et par kommentarer til de regnestykker, vi drøftede i dag. Jeg fik sagt de fleste af nedenstående 

pointer på mødet, men nogle gange kan det være godt også at se dem på skrift. 

  

TDC’s regnestykke ”Hvad koster VULA, hvis man tvinges over” 

Vi mener, at der er nogle forhold, der ikke bliver afspejlet i TDC’s case for tvangsmigrering af en rå kobber 

kunde til VULA + multicast: 

  

1.       TDC forudsætter VULA + multicast med afvanding på POI1. Det er korrekt, at ved tvangsmigrering 

fra rå kobber er Telia pr. definition til stede på centralen og kan derfor teknisk afvande på POI1. Men 

det er bestemt ikke usandsynligt, at Telia samtidig har POI2 VULA-afvanding på samme ring (for at 

nå kunder under centraler, hvor Telia ikke er til stede). Som det ser ud nu, må vi ikke mikse POI1 og 

POI2-VULA på samme ring. Derfor kan vi kun bruge Halgreens regnestykke, hvis Telia vælger at 

etablere sig på samtlige af de (POI1-)centraler på ringen, som Telia har bredbåndskunder under. 

Dette vil ikke være rentabelt (ellers havde vi allerede gjort det). 

2.       Alternativt skal vi ved en tvangsmigrering anvende VULA med POI2-afvanding, og så skal vi – så vidt 

vi har forstået på dagens drøftelser – have vores tv-signal ud at flyde i hele L2-ringen. Med de 261 

Mbit/s i regnestykket koster dette 261 * 52,43 = 13.684 kr/måned. Det kan ikke løbe rundt – selv 

hvis en god håndfuld kunder tvangsmigreres på én gang – og vi må opgive at levere tv til kunden (og 

dermed risikere at miste ham). 

3.       Hvis det var tilladt at mixe POI1 og POI2-VULA på samme ring, så mener vi stadig, at der er nogle 

omkostninger, der ikke er afspejlet i TDC’s regnestykke. Tvangsmigreringen betyder, som også 

fremgår af regnestykket, at vi får brug for en port i TDC’s switch i POI1-huset til at afvande trafikken 

og indføde vores multicast-signal. Denne port havde vi ikke brug for før tvangsmigreringen, og den 

er en ekstraomkostning, fordi vi stadig holder liv i vores DSLAM (medmindre alle kunder på den 

bliver tvangsmigreret). Det giver ikke mening for os at dele omkostningen til porten ud på 50 mulige, 

fremtidige kunder, som TDC har gjort i regnestykket. Vi betaler udelukkende for porten for at 

betjene de tvangsmigrerede kunder – resten af kunderne kører vi på vores eget udstyr. Så i vores 

regnestykke skal portens omkostninger (268 kr/md) deles på antallet af tvangsmigrerede kunder. 

Ved f.eks. fem tvangsmigrerede kunder er det en omkostning på knap 54 kr/kunde om måneden, 

hvilket ikke er afspejlet i regnestykket – her indgår kun godt 5 kr/md. Oveni i dette kommer, at vi 



også skal benytte en ekstra port i vores egen switch plus noget fiberforbindelse mellem de to.  

  

Hvor Concepy starter fra scratch og vurderer en samlet business case på at udbyde 3p i TDC’s net, så 

kommer Telia fra en situation med eksisterende kunder. Telia har allerede en fungerende tv-platform 

baseret på adgang til rå kobber. Hvis vi får tvunget en kunde fra denne platform over på VULA + multicast, 

oplever vi ikke nogen reel besparelse, blot ledig kapacitet. Derfor stiller alle omkostninger (multicast, 

VOD/ICC/unicast, porte i TDC’s og egen switch mv.) ved at levere tv sammen med VULA os økonomisk 

dårligere end før tvangsmigreringen. 

  

Hvis TDC’s forudsigelser om, at kun meget få af de alternative operatørers kunder vil blive tvangsmigreret 

hvert år, så er problemet naturligvis ikke så stort. Men vi ved det ikke. Og vi mener – som vi også har givet 

udtryk for overfor TDC og styrelsen – at TDC burde have forholdt sig til, hvordan Telia får dækket de 

ekstraomkostninger, der er beskrevet ovenfor, således at vi ikke stilles ringere ved en ”tv-tvangsmigrering”. 

  

  

Concepy’s regnestykke 

Vi mener, at Concepys regnestykke var et godt udgangspunkt for drøftelserne i dag. Vi mener også, at 

Concepy har en meget flot ambition, hvis de stiler efter 100.000 tv-kunder. Blot for at perspektivere, så ser 

pr. kunde-omkostningerne til POI2-multicast anderledes ud, hvis man sænker kundetallet. Siger vi f.eks. 

10.000 (hvilket er halvanden gang Telias nuværende antal tv-kunder), så bliver prisen for POI2-multicast i 

Concepys regnestykke 214 kr/kunde/md i stedet for de nuværende 27 kr/kunde/md. 

  

Jeg er klar over, at denne diskussion er en gammel traver, og at den ikke er tæt relateret til 

tvangsmigrerings-casen. Men vi vil gerne gøre opmærksom på, at de pæne pr. kunde-multicastpriser i 

Concepys regnestykke er helt afhængige af ambitionen om de 100.000 ”landsdækkende” kunder.  

  

  

Andet 

Vi ser frem til at se VOD/ICC/unicast-priser fordelt på forskellige indfødningspunkter. Vi mener, at det er 

vigtigt, at få så høj gennemsigtighed i alle de tv-relaterede priser som muligt. Dels gør det det nemmere for 

os at vurdere business cases, dels foregår de drøftelser, vi har med jer og TDC, på et mere oplyst grundlag, 

og misforståelser kan undgås. 

  

Med venlig hilsen  
Lars Høyrup Jensen  

TS BBS DK Finance & Strategy  
Mobile +45 28 27 01 71 
lars.hoyrup.jensen@teliasonera.com  
Telia, Part of TeliaSonera Group, Business Area Broadband  
Holmbladsgade 139, 2300 Copenhagen, Denmark  
www.teliasonera.com  
www.telia.dk 
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