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Kære Lars – og øvrige Vectoring gruppe 
 
Tak for mailen fra i fredags. Jeg tror det er gavnligt for fremdriften at synspunkter, spørgsmål og 
problemer bliver skrevet ned, så vi giver hinanden tid til at forholde os til dem uden at vi skal 
benytte flere møder på dem. Kalenderen er jo stram. 
Så lad mig kommentere et par af de emner, du rejser. Vi kan tage dem videre op på mødet mandag 
d. 10. 
 
Andre udbydere 
Hvad angår erfaringer udefra, skriver du, at I forsøger at finde erfaringer fra ikke-incumbents. Men 
det kunne også være fint at høre fra andre incumbents, f.eks. Telia og Telenor. Er der paner om 
anvendelse af Vectoring i Sverige og Norge? Hvordan spiller det sammen med Rå Kobber og 
VULA forpligtigelser i disse lande? 
 
Multicast 
Du skriver, at selvom økonomien er ringe i at etablere egne fremskudte DSLAM, kan det være 
interessant med egne DSLAM. Begge de to eksempler du nævner, er begrundet i behovet for at 
kunne tilbyde TV og dermed knyttet til prisen for at benytte Multicast. Prisen for Multicast er 
fastlagt i LRAIC- afgørelsen, og Vectoring gruppen er nok ikke det rette forum at diskutere denne 
pris i. Men vi kan vel konstatere, at for adgang vil POI1 – og det er det, der mest direkte erstatter 
egen DSLAM- gælder det at prisen i LRAIC afgørelsen for 2013 for  Multicast af 100Mbit/s kun er 
knap 3 kroner pr kunde pr måned: 

 
Kr/md/Mbit/kunde 

Ved 
100Mbit/s 
Pr kunde 

 
Poi1-DSLAM 0,02288 2,288 

 
DSLAM-
Slutbruger 0,00634 0,634 

 

  
2,922 

 
 

100Mbit/s rækker trods alt til et pænt antal kunder for en TV-udbyder, der kun har en lille andel af 
slutbrugerne på en fremskudt DSLAM. Sagt på en anden måde får man 400Mbit multicast til 
samme pris som VDSL-tillæget. 
Men LRAIC- modelleringen er ikke ren deduktion. Her er mange valg at tage, når man estimerer 
omkostninger og vælger hvilke drivere, der er relevante. I det arbejde er Telia selv meget aktiv som 
deltager i LRAIC-arbejdsgruppen, og der er mit indtryk, at netop når vi ser valg af drivere etc. er 



Telia med til at skubbe omkostninger over på produkter som Multicast og Ethernet transport og 
dermed væk fra den basale BSA og VULA og Telefoni access.  
 
Fremskudte trin under større centraler 
På mødet mandag d. 10. vil du gerne se andre og mere relevante scenarier end Vejrup. Du har 
åbenbart fået det indtryk, at TDC præsenterede Vejrup som et normaleksempel på et 
indkoblingspunkt med Vectoring. Vejrup er et eksempel på en lille central, og eksemplet blev 
præcenteret for at forklare, hvorfor der er et betydeligt potentiale i vectoring på de små centraler, 
selvom de dækker et meget stort areal i forhold til antallet af kunder.  
Men det fremgår af tabellen på slide 6 i præsentationen fra sisdte møde, at det trods alt ’kun’ er 
122.000 kunder, der ligger indenfor 10dB fra små centraler, hvor der er 137.000 fra eksisterende 
fremskudte punkter og dertil forventes 450.000 fra nye fremskudte punkter 2013-2015. 
Nye fremskudte punkter placeres altovervejende i de store centralers områder. Vi har præsenteret 
denne udvikling i CMF et par gange, og jeg vedhæfter derfor et uddrag af præsentationen fra CMF i 
januar 2010. 
Som I kan se, vil disse nye indkoblingspunkter dække relativt små men tætbefolkede områder, og 
det er baggrunden for at vi forventer at alle kunder heri ligger indenfor 10dB grænsen, som det 
fremgår af slide 6. Vectoring vil dermed give mulighed for højere hastighed til stort set alle kunder 
under disse indkoblingspunkter.  
Som det fremgår af præsentationen fra januar 2010 er det overvejende nye punkter udenfor VDSL-
beskyttelseszonen, der er tale om, men hvis ikke vi kan opstille udstyr indenfor zonen vil nogle 
kunder blive efterladt uden adgang til høje båndbredder. Hvor mange indkoblingspunkter, der vil 
bliver taget i brug indenfor VDSL-zonen kommer bl.a. til at afhænge af, hvor byrdefuld en 
tvangsmigrering bliver for TDC. 
 
Afrapportering pkt 1 
Du har ret i at præsentationer er focuseret på TDC’s net og at vi hidtil kun har drøftet materiale 
leveret af TDC. Men jeg synes da også, vi har behandlet konsekvenserne for andre operatørers 
udbud til deres slutkunder.  
Først og fremmest åbner Vectoring mulighed for, at andre udbydere kan levere højere båndbredder 
til deres kunder på samme måde som TDC, blot ved at anvende BSA eller VULA.  
Men det begrænser andre operatørers adgang til at anvende VDSL på fysisk undbundlede linier. 
Antallet af linier er samlet opgjort på slide 6, og på slide 10 går vi i dybden med at vise, hvilken 
konsekvens det har for de forskellige kategorier af fysisk undbundlede linier. 
Antallet af linier i hver kategori er optalt og vurderet ud fra konkrete optællinger i TDC’s net og ud 
fra den udvikling, der er opsummeret af ERST i markedsafgørelsen på baggrund af informationer 
fra alle markedets aktører. 
Jeg ser meget gerne, at vi i gruppen kan blive endnu mere konkrete med en analyse af 
konsekvenserne for de planer, andre aktører har for anvendelse af TDC’s kobbernet. Men det 
kræver først og fremmest, at nogle af de andre aktører lægger deres planer frem til analysen. 
 
Afrapportering punkt 2 
Vedrørende terminaler fremgår det, at i Vectoring områder skal VDSL-terminaler være Vectoring 
friendly, og skal de have gavn af vectoring skal de have fuld vectoring understøttelse. TDC kan så 
fortælle om udstyr, som TDC leverer. For andre operatører kan vi kun skrive 

• Opgraderingsmulighed for VDSL2 CPE fra andre operatører end TDC er ikke kendt – men 
antallet er meget begrænset 



Også her, ser jeg meget gerne at andre operatører bidrager med oplysninger om deres udstyrsplaner, 
så afrapporteringen ikke bliver for TDC-tung. 
 
Venlig hilsen 
 
Christian Halgreen 
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Kære Christian og andre, 

 

Tak for din mail og udkast til afrapportering til VULA-forum. 

 

Vi er i Telia ved at undersøge, om vi via vores netværk kan indhente vectoring-erfaringer fra ikke-

incumbents. Hvis det giver pote, vender vi tilbage. 

 

I din mail har du nogle bemærkninger vedr. Telias eventuelle planer om at etablere sig med egen DSLAM i 

fremskudte punkter. Hertil vil jeg knytte følgende bemærkninger:  

 

Telia mener fortsat, at det relativt lille kundegrundlag i fremskudte punkter – med de omkostninger og 

indtjeningsmuligheder, vi har pt. – som udgangspunkt gør business casen ved at etablere sig i punktet 

vanskelig. Vi kan imidlertid allerede i dag identificere mindst to forhold, der betyder, at Telia fremadrettet 

finder muligheden for at etablere eget VDSL-udstyr i fremskudte punkter interessant. 

 

1. Det er i dag ikke muligt for Telia at levere tv til Telias BSA-kunder. Det skyldes prisen for multicast, 

som vi har drøftet indgående tidligere. Problemet videreføres i en VULA-kontekst. Hvis Telia ønsker 

at satse på tv-produktet kan det derfor blive relevant/nødvendigt at opstille egen VDSL-DSLAM i 

udvalgte fremskudte punkter for at kunne servicere slutbrugeren med 3p. Selv, hvis det var muligt 

for Telia at levere tv til kunder under et fremskudt punkt via eget udstyr på den bagvedliggende 

central, så ville et sådant 3p-produkt med måske 10-15 mbit bredbånd med tiden få svært ved at 

konkurrere med TDC’s 3p-produkt leveret fra det fremskudte punkt med op til 100 mbit. Desuden 

betyder VULA, at det kundegrundlag, der kan nås med eget udstyr inde fra centralen, med tiden vil 

skrumpe.  
2. Ved leverancer til storkunder, f.eks. kommuner, kan det i et samlet kundeforhold vise sig relevant 

for Telia at etablere VDSL-udstyr i udvalgte fremskudte punkter.  Det gælder særligt, hvis der er 

medarbejderbredbånd involveret i aftalen, og det skal være muligt for Telia at levere tv som 

tillægsprodukt til medarbejderne (for at kunne konkurrere med f.eks. TDC som leverandør til 

kommunen). 

 



Hvis TDC med ændret regulering kan afskære konkurrenter fra at benytte VDSL-udstyr i visse af TDC’s 

punkter, vil Telia fremadrettet være helt afskåret fra at forfølge ovenstående – eller lignende - 

forretningsmuligheder. 

 

 

Mht. mødet på mandag, ville vi i Telia – som også nævnt på mødet – foretrække at der blev tid til en 

gennemgang af vectoringscenarier, der er mere relevante for TDC’s kobberkonkurrenter end Vejrup. 

Tætbefolkede byområder, der splittes op i mindre ”parceller” virker som mere oplagte eksempler end 

Vejrup. Telia opfordrer TDC til at skitsere udviklingen for f.eks. Odense over de næste tre år:  

 

- hvilke fremskudte punkter bliver  fremskudte centraler og hvilke bliver fremskudte 

indkoblingspunkter? 

- hvilke fremskudte punkter ligger inden for zonen, og hvilke ligger uden for zonen? 

- hvordan berøres hhv. små og store centraler? 

 

En sådan case-gennemgang vil lette forståelsen af konsekvenserne af en evt. indførelse af vectoring og gøre 

det tydeligere end det foreløbige materiale, hvad konsekvenserne bliver set fra den alternative operatørs 

synspunkt. Til gavn for alle parter. 

 

 

Mht. TDC’s udkast til afrapportering til VULA-forum, har Telia følgende bemærkninger: 

 

1. TDC anfører i slide 7 med henvisning til slide 8 og 9, at konsekvenserne af evt. vectoring og 

omfanget af berørte linjer er belyst gennem scenarier. Telia finder, jf. ovenstående, at selvom 

oplysningerne i slide 8 og 9 er retvisende, så har vi endnu ikke fået det fulde billede af vectorings 

konsekvenser. Telia finder, at det er nødvendigt at signalere til VULA-forum, at det foreløbige 

materiale er meget fokuseret på TDC’s net samt de tekniske begreber, der knytter sig hertil, men at 

vi fortsat mangler fuldt ud at få oversat dette billede til reelle konsekvenser for TDC’s 

kobberkonkurrenter.  
2. Oplysningerne om CPE-kategorier er nyttige, men igen mangler vi at få et fuldt overblik over, hvad 

vectoring-konsekvenserne for TDC’s kobberkonkurrenterne er mht. valgfrihed og evt. udskiftning af 

CPE. 

 

 

 

Med venlig hilsen  

Lars Høyrup Jensen  
TS BBS DK Finance & Strategy  
xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telia, Part of TeliaSonera Group, Business Area Broadband  
Holmbladsgade 139, 2300 Copenhagen, Denmark  
www.teliasonera.com  
www.telia.dk 
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Til Vectoring-arbejdsgruppen 
 
På vores møde 27/11 måtte vi se, at vi i hvert fald må inddrage en ekstra mødedato, 10/12. 
Jeg håber så til gengæld, at vi kan skabe god fremdrift både på dette møde og i det 
efterfølgende arbejde. Jeg vil bede jer alle bidrage hertil, således at gruppen  foretager en 
nøgtern fremstilling af faktuelle oplysninger omkring potentialet og udfordringerne ved 
anvendelsen af Vectoring og VULA til gavn for danske slutbrugere. Da jeg nu er ansat ved TDC 
skal jeg nok pointere, at sikring af konkurrencen også her ses som et af midlerne gavne 
slutbrugerne. 
 
Konkret vil jeg bede jer bidrage med information, vi kan inddrage i fremstillingen. Lad mig 
nævne som eksempler: 
 
Vi taler om at inddrage erfaringer fra både incumbents og OLO i andre lande. TDC er, som I 
ved, i færd med at inddrage viden fra nogle incumbents, som vi har kontakt med, men både 
Telenor og Telia  - og måske også Concepy – har et internationalt netværk, som kunne 
bidrage. Jeg vil bede jer alle afsøge muligheden for at hente information eller trække nogle af 
jeres kontakter til et fællesmøde. Hvis ikke I bidrager, må vi ’nøjes’ med den information, TDC 
kan skaffe. 
 
Teknisk set blev der stillet spørgsmålstegn ved behovet for at VDSL2 linier skulle tilsluttes én 
operatørs DSLAM, idet konceptet cross-vectoring blev lagt frem. Hvis nogen er bekendt med, 
at sådanne teknologier er på nogen leverandørs roadmap, vil jeg bede om at oplysninger 
herom bæres frem i gruppen, således at vi forholder os til en håndgribelig teknologisk 
udvikling og ikke til luftkasteller. 
 
På mødet blev det klart, at der er udbydere, der har en anden opfattelse af muligheden for at 
etablere alternative DSLAM i fremskudte positioner end den, der argumenteres for i 
markedsanalysens afsnit 2.4.2.1 og som er grundlaget for VULA forpligtelsens omfang. 
Ligesom TDC lægger sine planer frem som grundlag for gruppens arbejde, vil det kvalificere 
arbejdet, hvis udbydere, der har konkrete planer, lægge dem frem, så vi kan se hvilket behov 
for ændringer i reguleringen sådanne planer måtte give anledning til. Jeg henviser her til 
Concepy, der direkte fortalte om en hensigt om at udbygge på små centraler og fremskudte 
punkter. Men også Telia supplerede med at fortælle, at der ikke var økonomisk mulighed for at 
udbyde triple play uden selv at etablere DSLAM, men uden at det dog fremgik, om Telia 
modsat Telenor (jf. markedsafgørelsen) ser et teknisk/økonomisk rum for at etablere sig med 
egne DSLAM på fremskudte punkter. 
 
For at sikre værdien af arbejdet i arbejdsgruppen, vil jeg foretrække at arbejdsgruppen i 
enighed fremlægge sine observationer for VULA forum. Derfor har jeg med vedlagte søgt at 
trække essensen ud af de hidtil fremlagte informationer og drøftelser. Jeg håber at vi på det 
kommende møde kan tage udgangspunkt heri og supplere det med de oplysninger, der 
kommer frem på dette møde eller i materiale, der udveksles inden da. 
 
 
Venlig hilsen 



 
Christian Halgreen 
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Kære alle 
  
På dagens møde i Vectoring-arbejdsgruppen blev vi enige om at lægge et ekstra møde i kalenderen inden 
det næste møde i VULA-forum. Samtidig vil det næste møde i VULA-forum (oprindeligt planlagt til den 10. 
december 2012 kl. 9-11) blive rykket tættere på jul. Invitation hertil udsendes særskilt. 
  
På den baggrund finder næste møde i Vectoring-arbejdsgruppen sted mandag den 10. december 2012 
kl. 13.30-16 hos Erhvervsstyrelsen, Langelinie Alle17, 2100 København Ø. 
  
Dagsordenen for mødet er: 
  
1. Opsamling på præsentation af scenarier for brug af vectoring (v. TDC) 
2. Diskussion af scenarier for brug af vectoring (ordstyrer: TDC) 
3. Drøftelse af afrapportering på næste VULA-forum den 10. december 2012 (v. TDC) 
4. Eventuelt 
  
Jeg vil gerne have tilbagemeldinger på deltagelse senest torsdag den 6. december 2012 kl. 10. 
  
Hovedpunktsreferat fra dagens møde udsendes særskilt. 
  
Venlig hilsen 
Tine 
  
Tine Meyer 
Chefkonsulent 
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Erhvervsstyrelsen blev etableret den 1. januar 2012. 
Vores opgaver blev tidligere varetaget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og IT- og Telestyrelsen. Vi er en del af 
Erhvervs- og Vækstministeriet.  
  
 


