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Ledelsesresumé 

Gartner har gennemført en række teknisk/økonomiske analyser vedrørende det 
engrosmarked for bredbåndsforbindelser over coax-infrastrukturen (del af marked 5), som 
Erhvervsstyrelsen med en markedsafgørelse har pålagt TDC at etablere. 

Gartner har i 2009 gennemført en række relaterede analyser, som dannede en del af 
baggrunden for markedsafgørelsen1. 

Markedsafgørelsen har ikke bevirket, at der er etableret et fungerende marked på kabel-tv-
platformen. Der har således ikke været nogen virksomheder (distributører), som har fundet 
det interessant at købe engrosproduktet. 

Der er knyttet to betingelser til den eksisterende markedsafgørelse, som kan begrænse 
produktets attraktivitet:  

Styringen af adgang til analoge signaler og ukrypterede digitale signaler sker i dag via 
simple frekvensfiltre. Deres opbygning samt TDC’s nuværende frekvensplan gør, at man 
som slutkunde er tvunget til at aftage en tv grundpakke, hvis man ønsker at købe en 
bredbåndsforbindelse fra en distributør. Dette udgør den første betingelse. Betingelsen 
betyder altså, at slutkunden er tvunget til at have to kundeforhold. 

Gartners analyse viser, at der ikke er sket ændringer i markedet for filterteknologier siden 
sidste analyse i 2009. Det betyder, at man i praksis er henvist til at gennemføre en 
kanalomlægning for teknisk at kunne levere bredbånd og samtidig bremse de analoge og 
ukrypterede digitale signaler. Kanalomlægningen synes ikke attraktiv, da den indebærer 
omkostninger og gene for brugerne. Desuden afskærer den slutbrugeren fra at nedtage et 
tv-signal gennem kablet. Derfor vurderer Gartner, at det er en teknisk/økonomisk bedre 
løsning at give distributøren mulighed for at udbyde et tv-produkt. 

Den anden betingelse går ud på, at en distributør ikke kan anvende IP-multicast til at levere 
tv-signaler via IP, som bl.a. kendes fra kobberverdenen. Begrundelsen er, at der ikke er 
tilstrækkelig kapacitet i netværket. En distributørs anvendelse af IP-TV vil udgøre en 
ineffektiv udnyttelse af kapaciteten i kablerne, da det vil betyde, at de samme populære 
kanaler vil blive distribueret i netværket parallelt med de DVB-C  baserede og analoge 
signaler som allerede flyder i kablerne (f.eks. DR, TV2, etc.). Det at give en distributør 
mulighed for at gensælge de tv-signaler, som TDC allerede sender ud i kablerne udgør 
derfor, efter Gartners vurdering, en langt mere attraktiv mulighed. 

Gartner har desuden analyseret en række muligheder for nye engrosprodukter, som kunne 
være attraktive for en distributør og dermed betyde, at engrosmarkedet kunne komme i 
gang. 

Kapaciteten i kablerne er begrænset og efterspørgslen efter IP-trafik (Internet) forventes at 
stige -især drevet af streaming-baserede tjenester, som f.eks. Netflix og TDC’s egen 
kommende YouBio. Det betyder, at TDC uafhængigt af eksistensen af et engrosmarked, er 
nødt til at udbygge kapaciteten i netværket ved at mindske ø-størrelsen og lave 
kanalomlægninger (nedlægge analoge kanaler og udnytte dem til digital trafik). Der findes et 
væsentligt potentiale for at øge kapaciteten i netværket. 

Gartner har analyseret følgende produkter: 

- Gensalg af bredbåndsprodukter, hvor distributøren blot gensælger de 
bredbåndspakker, som TDC i dag tilbyder kunderne. 

                                                
1
TDC blev første gang pålagt at give andre teleselskaber adgang til selskabets kabel-tv-net ved en 

markedsafgørelse i 2009. Erhvervsstyrelsen har med en markedsafgørelse i 2012 videreført denne 
regulering. 
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- Gensalg af DVB-C tv-signaler, hvor distributøren gensælger de tv-pakker, som TDC i 
dag tilbyder. 

- Adgang til TDC’s DVB-C signaler, hvor distributøren får adgang til DVB-C strømme 
og får mulighed for at koble dem med egne DVB-C signaler til unikke tv-pakker. 

Alle tre produkter kan lade sig gennemføre teknisk og er omfattet af den regulering, som den 
belgiske telemyndighed har fastlagt i en markedsafgørelse. Der er dog ikke eksempler på, at 
løsningen endnu er demonstreret i praksis. 

Gartner har vurderet omkostningerne for TDC knyttet til etablering af engrosprodukterne. 

I den forbindelse er to forskellige omkostninger taget i betragtning: integrationsomkostninger 
og kapacitetsomkostninger. Integrationsomkostninger er omkostninger forbundet med at 
integrere de nødvendige administrative og operative systemer. Kapacitetsomkostninger er 
de omkostninger, som er knyttet til tilvejebringelse af ekstra kapacitet i netværket i 
forbindelse med etableringen af engrosproduktet. 

Af Tabel 1 fremgår de estimerede omkostningsniveauer.  

 Gensalg af bredbånd 
Gensalg af TDC’s 
DVB-C tv-pakker 

Adgang til TDC’s 
DVB-C signaler 

Integrationsomkostninger + 0,7 – 1,2 mio. DKR + 0,7 – 1,2 mio. DKR 1,7 – 3,2 mio. DKR 

Kapacitetsomkostninger Ingen Ingen Kapacitet knyttet til 
kanaler som er unikke 
for distributør. 

Tabel 1: Omkostninger hos TDC i forbindelse med udbud af engrosprodukter. 

Estimaterne er baseret på, at engrosprodukterne indføres separat. Hvis alle tre produkter 
indføres samtidigt, vurderer Gartner, at de samlede integrationer kan gennemføres for 1,7 – 
3,2 mio. DKR, idet der i stor grad er tale om lignende tilpasninger af de samme systemer. 
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Rapport 

1.0 Baggrund 

Den daværende IT- og Telestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) gennemførte i 2009 som 
ansvarlig myndighed en række analyser af engrosmarkedet for bredbåndsforbindelser, 
herunder den del af markedet, hvor bredbåndsforbindelserne leveres over kabel tv-
infrastrukturen (coax). Det ledte styrelsen til at træffe en markedsafgørelse, som fastslog, at 
TDC har en stærk markedsposition på markedet for bredbåndsforbindelser, herunder 
bredbåndsforbindelser via coax (kabel) infrastrukturen. I markedsafgørelsen blev TDC pålagt 
at åbne et engrosmarked for bredbåndsforbindelser på coax-infrastrukturen. Et sådant 
marked var allerede etableret på den del af marked 5, som vedrører bredbånd via kobber. 

Bredbåndsforbindelser via kobber er karakteriseret ved, at hver husstand har et unikt fysisk 
kobberkabel, som forbinder husstanden med centralen. Coax-infrastrukturen er baseret på, 
at flere husstande deler de samme signaler i netværket. Bl.a. denne forskel gør, at de 
tekniske betingelser for åbningen af et engrosmarked på coax er væsentligt anderledes end 
på kobber. Eftersom både tv- og data-signalerne i et kabel-tv-netværk deles af alle 
slutbrugere på et givent netværkssegment, opstår der behov for at styre adgangen til 
forskellige dele af signalstrømmen . Den oprindelige markedsafgørelse indeholdt to vilkår, 
der afspejler forskellige aspekter af dette forhold: 

1. En slutbruger af et engros bredbåndsprodukt skal samtidig aftage minimum en tv-
grundpakke. 

2. En distributør af engros-bredbånd må ikke distribuere tv-signaler via IP-multicast. 

Den første betingelse afspejler, at analoge tv-signaler, der distribueres i kabel-nettet ikke 
kan afgrænses på anden vis end gennem fysisk bortfiltrering, hvilket, med den nuværende 
placering af de analoge signaler i frekvensbåndet, ikke umiddelbart kan lade sig gøre. 

Den anden betingelse afspejler, at såfremt der skal allokeres kapacitet til IP-TV i de dele af 
netværkets frekvensspektrum, der benyttes til internetforbindelser, vil det medføre et samlet 
tab af kapacitet til internettrafik, som vil ramme både TDC og en given distributørs kunder. 

Gartner gennemførte som en del af forberedelsen af markedsafgørelsen en analyse med det 
formål at undersøge hvilke engrosprodukter, det ville være teknisk mulige at gennemføre. 
Desuden estimerede Gartner de omkostninger, som TDC ville blive påført i forbindelse med 
at etablere et engrosmarked. 

I forlængelse af markedsafgørelsen udarbejdede Erhvervsstyrelsen en LRAIC-baseret (long-
run average incremental cost) model til prissætning af produkter på marked 5 på coax. 

I august 2011 færdiggjorde TDC et standardtilbud for to engrosprodukter. 

Begge produkter giver en distributør adgang til at købe en pulje af bredbåndskapacitet, som 
kan pakketeres til slutkundeprodukter. Begge produkter er baseret på, at TDC styrer 
allokeringen af kapacitet og indkøb og konfiguration af de modems, som opstilles hos 
slutkunden. Begge produkter karakteriseres som Layer 3 bitstream og er baseret på, at 
distributøren selv er ansvarlig for, at slutbrugeren har adgang til internettet. 

I august 2012 har Erhvervsstyrelsen truffet en ny markedsafgørelse, som ikke ændrer på 
betingelserne på marked 5 på coax. 

Siden færdiggørelsen af standardtilbuddet, som i praksis betyder åbningen af 
engrosmarkedet, er der ikke afsat noget på markedet. Der er således ikke nogen 
virksomheder, som har fundet det attraktivt at investere i at etablere sig på markedet for 
bredbåndsforbindelser på coax. 
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Erhvervsstyrelsen har derfor igangsat en proces for at undersøge, hvilke faktorer der 
afholder virksomheder fra at etablere sig på markedet, herunder også undersøge, om en 
ændring af produktudbuddet vil kunne gøre markedet mere attraktivt. 

I den forbindelse har Erhvervsstyrelsen bedt Gartner foretage en analyse, som skal besvare 
følgende spørgsmål: 

■ Er der teknisk og økonomisk set sket ændringer i de forudsætninger, der lå til grund 
for de tidligere markedsafgørelser, således at de to vilkår, der er knyttet til adgangen 
til kabel-tv-nettet kan lempes eller ophæves?  

■ Hvad skal der i givet fald teknisk/økonomisk til, for at de to vilkår kan lempes eller 
ophæves? Hvilke investeringer i f.eks. teknologi og omstrukturering af nettet vil 
eksempelvis være nødvendige for at realisere dette?   

■ Hvad ville de teknisk-økonomiske muligheder og konsekvenser være ved to andre 
engrosprodukter?: 

1. mulighed for gensalg af bredbånd og/eller kabel-tv 

2. engrosadgang til TDC's DVB-C-platform for fremføring af tv-signaler. 

Nærværende rapport dokumenterer resultaterne af Gartners analyser. 

2.0 Metode 

Gartner har i forbindelse med analysen benyttet dokumenter fra åbne kilder i form af 
rapporter, forskningspublikationer, markedsafgørelser og policydokumenter fra EU og 
forskellige EU-lande om udnyttelse af eksisterende kabel-tv-infrastruktur, herunder bl.a. 
projekter med etablering af engrosmarkeder for bredbåndsprodukter på kabel-tv-
infrastruktur. 

Gartner har desuden taget udgangspunkt i TDC / YouSee’s besvarelser af en række 
spørgsmål om det eksisterende kabelnet, herunder tekniske spørgsmål omkring struktur, 
kapacitetsudnyttelse, frekvensmønster mv.  

Gartner har som verdens ledende analyseorganisation indenfor IT og telecom i vidt omfang 
også anvendt internt opbygget viden omkring teknik og økonomi i netværk, herunder coax-
netværk. Særligt råder Gartner over en samling af omkostningsdata, som ligger til grund for 
vores teknisk/økonomiske vurderinger. 

Der er i forbindelse med rapporten tillige gennemført et review af sammenlignelige, 
internationale løsninger på problemerne med etablering af engrosmarked på eksisterende 
kabelinfrastruktur. Reviewet har især set på erfaringer og modeller fra Belgien og Australien, 
hvor der er gennemført reguleringer af markedet for bredbånd via kabel, der inkluderer 
elementer af den type, der søges undersøgt. 

Det skal bemærkes, at Gartner kun foretager en teknisk/økonomisk vurdering og således 
ikke har analyseret eventuelle kontraktuelle  og rettighedsmæssige vilkår over for tv-
indholdsleverandører. 

 

2.1 Vurdering af omkostninger 

Gartner foretager som en del af analysen en vurdering af omkostninger knyttet til 
etableringen af engrosprodukter. De omkostninger som vurderes i rapporten grupperes i to: 

 Integrationsomkostninger: Integrationsomkostninger er de omkostninger hos TDC, 
som er knyttet til at integrere TDC’s centrale operative og administrative systemer 
med en distributørs, for i praksis at give distributøren mulighed for at levere produktet 
til slutkunden. 
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 Kapacitetsomkostninger: Kapacitetsomkostninger er de omkostninger, som er knyttet 
til at et engrosprodukt lægger beslag på kapacitet, som ellers kunne være stillet til 
rådighed for slutbrugerne. Engrosproduktet kan derfor lede til et relativt større 
investeringsbehov for at udvide kapaciteten i netværket.  

De integrationsomkostninger, som Gartner estimerer, angår udelukkende omkostninger til 
nye engros-produkter. Integrationsomkostningerne til de to layer 3 bitstream produkter, som 
findes i det nuværende standardtilbud er allerede indregnet i LRAIC. Gartners estimat angår 
derfor de ekstra integrationsomkostninger, som er involveret i etableringen af produkterne 
under den forudsætning at, der allerede er etableret en integration, som understøtter layer 3 
bitstream. 

Der er en række omkostninger til forøgelse af kapaciteten i netværket, som ikke vurderes 
som kapacitetsomkostninger i forbindelse med engrosmarkedet. Det er de omkostninger 
som er en konsekvens af enten forøget brug af en bredbåndsforbindelse til f.eks. OTT-tv hos 
slutbrugeren, eller en konsekvens af at distributøren har mere succes med at sælge et 
produkt end TDC (så f.eks. andelen af homes-passed, som har et kundeforhold øges fra de 
nuværende 75%).  

Hvad angår kapacitetsomkostninger, vil der fra Gartners side udelukkende være tale om 
vurderinger af størrelsesorden, og dermed om de er prohibitivt store. LRAIC modellen 
danner udgangspunkt for prissætningen, og Gartners vurderinger kan udelukkende 
anvendes til at vurdere engrosproduktets proportionalitet og sandsynlighed for succes – ikke 
til prissætning af produktet.  

2.2 Omkring Gartners vurderinger af omkostninger 

Gartner er i besiddelse af verdens ledende samling af data vedrørende omkostninger 
indenfor IKT. Når vi gennemfører estimeringsopgaver, benytter vi os typisk af en 
kombination af tre datakilder, som illustreret i modellen: 

 

 

Gartners benchmark database: 

Denne database består af data fra de ca. 6000 benchmarks, som Gartner hvert år 
gennemfører af forskellige IKT miljøer. Denne database indeholder de bedste og mest 
præcise data omkring drift af IKT, som findes. 

 

Gartner IT metrics: 

Hvert år gennemfører Gartner en stor verdensomspændende undersøgelse af ICT-
omkostninger og samler på den måde en lang række data omkring omkostningsniveauer på 
forskellige områder. 

Benchmark 
og 

estimering 

Gartner 
benchmark 
database 

Gartner IT 
metrics 

(survey-based 
cost data) 

Gartner 
Consulting 

project cost 
database 
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Gartner Consulting project cost database: 

Gartner Consulting er løbende involveret i en lang række projekter, hvor vi enten bliver bedt 
om at fremkomme med estimater, eller revidere andres estimater. Desuden bliver vi brugt 
som rådgivere på en lang række outsourcing projekter og projekter, som har til formål at 
bemande IT-organisationer. Alle disse projekter giver os et unikt udgangspunkt for at 
estimere udviklingsomkostninger. 

Gartner har til estimeringen af integrationsomkostningerne til engrosprodukterne primært 
baseret sig på vores Gartner Consulting project cost database. Det vil sige, at estimaterne er 
fremkommet ad to veje: 

 Vurdering af kompleksiteten af integrationen (antal forskellige transaktioner, 
datatyper, etc.) 

 Erfaringer fra lignende integrationsprojekter. 

3.0 Det nuværende engrosmarked 

TDC’s kabelnetværk er et HFC (Hybrid Fiber Coax) netværk. Tv- og internetsignalerne 
fremføres i TDC’s fiberbaserede backbone, hvorfra signalet i en træstruktur fordeles til en 
række lokale forsyningspunkter, og endelig fordeles gennem en række yderligere split til 
slutbrugerne. Undervejs til slutbrugeren overgår signalet fra at blive fremført gennem 
fiberkabler til at blive fremført i de lokale coaxkabler.  

Figur 1 viser en skematisk opstilling af et HFC-netværk: 

Figur 1 - skematisk opstilling af HFC-netværk 

 

Det er forskelligt, hvor tæt fiberforbindelsen føres på den enkelte bruger. Rækkevidden såvel 
som kapaciteten er langt bedre i fiberkablerne end i coaxkablerne, så ud fra en teknisk 
betragtning er det en fordel at bringe fibernetværket så tæt på den enkelte bruger som 
muligt. Det er imidlertid forbundet med væsentlige omkostninger at erstatte en coaxbaseret 
netværksstruktur med et fibernetværk, hvorfor fibernetværket i mange tilfælde udbredes ved 
at føre det frem til stadig flere lokale fordelingspunkter. 

Denne udbygning af netværket foregår gradvis og bestemmes i vidt omfang af, hvor hurtigt 
behovet for kapacitet vokser hos slutbrugerne, samt hvorvidt fremførelsen sker i nybyggeri 
eller i forbindelse med renovation af eksisterende bygninger osv. 

Nedenfor ses en skematisk opstilling af de forskellige overgange mellem backbone nettet, 
og de underliggende accessnet i TDC’s HFC infrastruktur. 

HEADEND

InternetTv-signal

Fiber backbone

Lokalt fordelingspunkt

Coaxnetvæk

Slutbruger

Slutbruger
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Figur 2: TDC’s HFC-infrastruktur (kilde: TDC) 

 

Backbone-netværket forsyner en række MPEG-stationer, der er fordelt over hele landet, og 
dette niveau udgør det øverste niveau i netværkshierarkiet. Det primære accessnet rummer 
distributionen af signaler fra MPEG-stationerne til mindre geografiske enheder, f.eks. til en 
enkelt bydel.  

Det sekundære accessnet omfatter fordelingen fra det primære accessnet til mindre enheder 
i lokalområdet, f.eks. boligforeninger i den pågældende bydel osv.  

Hver af disse enheder har endelig et lokalt fordelingsnet, som distribuerer signalet ud til de 
enkelte husstande i boligforeningen. De lokale fordelingsnet er som oftest baseret på 
coaxkabler, selv om der i visse tilfælde (især i nybyggeri) anlægges fiberforbindelse tættere 
på slutbrugeren.  

Af Figur 2 fremgår det, at det sekundære accessnet i visse tilfælde kan være tilsluttet direkte 
til en MPEG-station (øverst i figuren), og at overgangen fra fiber til coaxforbindelser derfor 
kan ske her. Dette er tilfældet, når de lokale aftagere bor så tæt på MPEG-stationen, at den 
signalforringelse, der følger af coaxkablernes længde ikke når at blive et problem. 

TDC’s HFC-netværk fremfører både radio- og tv-signaler samt datatrafik. På den enkelte 
MPEG-station samles de forskellige signaler gennem en combiner og fremføres over det 
lokale fordelingsnet, hvorefter de enkelte signaler splittes op igen og fødes til de relevante 
apparater, jf. Figur 3. 
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Figur 3 - principdiagram for DOCSIS og tv-signalfremføring i HFC-netværk 

 

 

Datatrafik overføres ved at kode et antal frekvensbånd i HFC-nettets anvendelige 
frekvensspektrum efter DOCSIS-standarden, der gør det muligt at transmittere IP-trafik op 
og ned ad kabelnettet. Hvor meget bredbåndskapacitet der er tilgængelig i netværket 
bestemmes til dels af, hvor mange frekvenser, der er afsat til datatrafik. 

TDC’s kanaldisponering er angivet i Figur 4 nedenfor. 

DOCSIS

ModemPC

TV

TV

Splitter

CMTS

Combiner

Andre kilder (Analog 

tv, digital tv, VOD)

HFC

Set top box



En rapport til Erhvervsstyrelsen 

10-12 2012—Page 12 

 

Gartner is a trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.  
 

Engagement: 330011753—Version 1.0 

Engrosadgang via kabel-tv infrastrukturen 

Figur 4–Eksempel på TDC’s kanaldisposition. Kilde: TDC 

 

En central komponent i forbindelse med fremførelsen af bredbåndsforbindelser er CMTS-
controlleren (Cable Modem Termination System), der modulerer up- og downstream-
signalerne, og fører trafikken fra den enkelte bruger til og fra internettet. En CMTS har en 
begrænset kapacitet, der endvidere er mindre upstream end downstream. CMTS’ernes 
kapacitetsbegrænsning betyder, at brugerne på det lokale fordelingsnet må fordeles på en 
række netværksøer. På en enkelt netværksø deles brugerne om den kapacitet, der er til 
rådighed. Kapaciteten på den enkelte ø er overordnet bestemt af en kombination af 
CMTS’ens kapacitet og den båndbredde, der er tilgængelig i kraft af det antal frekvenser der 
er afsat til DOCSIS-trafik i kabelnettets kanaldisposition. 

Figur 4 viser, at der er i TDC’s net er afsat 10 kanaler til DOCSIS-downstream. Under 
grundpakkefilterets placering (ved kanal 38) er der desuden afsat 28 kanaler til DVB-C-
signaler, 10 analoge tv-kanaler og 9 kanaler til Video-on-Demand (VoD). DVB-C-signalerne 
fremføres i QAM-kanaler (i figuren markeret med gult). Hver QAM-kanal kan indeholde 24 
DVB-C-kanaler i SD-kvalitet, eller 6 DVB-C-kanaler i HD-kvalitet. SD og HD-kanaler kan 
ligge blandet på den enkelte QAM-kanal.  

TDC har gjort opmærksom på, at der er en vis lokal variation i kanaldisponeringen. 
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3.1 Analyse af betingelser knyttet til engrosmarkedet 

Af Figur 4 kan man se, at der mellem kanalerne, der benyttes til hhv. DOCSIS frem- og 
tilbagevej, er placeret et antal analoge tv-kanaler samt frekvenser til FM radio. Placeringen 
af disse kanaler har blandt andet givet anledning til bestemmelsen i markedsafgørelsen om, 
at en aftager af et engrosprodukt på bredbånd samtidig skal aftage en tv-grundpakke. 

Begrundelsen for dette krav er teknisk bestemt, idet frekvensmønstret i TDC’s eksisterende 
kabelinfrastruktur med de nuværende frekvensfiltre gør det umuligt at åbne for 
bredbåndsfrekvenserne (DOCSIS) uden at kunden samtidig får adgang til de frekvenser, 
hvor signalerne for den lille tv-pakke og FM-kanalerne ligger. I forbindelse med en 
revurdering af betingelserne for etableringen af et engrosmarked, er det derfor relevant at 
undersøge, om de tekniske forhold har udviklet sig. Der er to mulige, tekniske løsninger på 
’sammenblandingen’ af kanalerne i bunden af frekvensspektret i TDC’s net: 

1. Der indføres et filter, der giver adgang til DOCSIS-kanalerne, men filtrerer tv-og FM-
signalerne fra. 

2. Der gennemføres en frekvensomlægning, så DOCSIS-kanalerne placeres samlet i 
bunden af frekvensspektret, og de ukrypterede tv-signaler til grundpakken og 
mellempakken placeres løbende op ad frekvensspektret. Filtrene ændres tilsvarende. 

Det er teknisk muligt at gennemføre den første løsning gennem implementering af 
pasbåndsfiltre, der filtrerer frekvenserne over og under DOCSIS-frekvenserne fra. Såfremt 
en sådan løsning skal implementeres, skal der opsættes filtre ved forbindelserne ud til de 
kunder, der ønsker at aftage et bredbåndsprodukt fra en engrosdistributør 

Figur 5 Pasbåndsfilter. Kilde: TDC 

 

 

TDC har anført en række grunde til, at implementeringen af sådanne filtre vil være en 
omkostningstung og ufleksibel løsning. Filtrene bygges til fysisk at tillade et bestemt 
frekvensområde at passere og kræver et teknikerbesøg for installation. Båndpasfiltre er 
fysisk udformet anderledes end de lavpas-filtre, som anvendes nu, og vil derfor i nogle 
tilfælde give udfordringer i forhold til at skabe plads til filtret i skabet. Endvidere vil det kræve 
betydelige ressourcer i form af teknikerbesøg, at foretage den nødvendige udskiftning af 
filtre. Samlet set vil det derfor være en omkostningstung løsning. 
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Gartner har ikke fundet, at filterteknologien siden TDC afgav sit svar, har udviklet sig på en 
måde, der gør en filterbaseret løsning lettere eller mindre omkostningstung.1 

En regulering baseret på båndpasfiltre vil derfor både være udgiftstung at etablere, og 
samtidig låse netværket til en ufleksibel teknologisk struktur, der må anses for kortsigtet, da 
den vil stå i vejen for frekvensomlægninger. 

Den anden tekniske løsning involverer en mere omfattende kanalomlægning, således at 
DOCSIS-kanalerne samles i bunden i frekvensspektret, og en efterfølgende indføring af et 
filter umiddelbart over DOCSIS-frekvenserne, og altså under det nuværende 
grundpakkefilter. Denne løsning vil tillade en distributør at levere bredbånd og samtidig løse 
problematikken omkring adgangen til grundpakkens kanaler. Løsningen må imidlertid anses 
for særdeles vanskelig at håndtere i praksis, da de nye filtre ligeledes vil være bundet til en 
bestemt frekvens, og således skulle udskiftes, såfremt der skal afsættes yderligere kapacitet 
til DOCSIS-kanalerne. Samtidig vil en sådan løsning også betyde, at slutbrugere af 
bredbånd fra en distributør vil blive forhindret i at bruge deres kabelforbindelse til at se tv 
over når filteret er installeret. 

3.2 Muligheder for levering af tv over bredbånd 

I TDC’s eksisterende bredbåndsnet leveres tv efter en række forskellige standarder. Langt 
den største del af kapaciteten i det eksisterende net går til leverance af tv, idet tv leveres i en 
række forskellige formater i netværket. Det store forbrug af kapacitet til tv-transmission 
afspejler til dels en stor variabilitet i den måde slutbrugerne (antenneforeninger eller 
privatkunder) modtager tv på, dels at der leveres tv-produkter (on-demandkanaler), som der 
er afsat separate frekvenser til. 

På et HFC netværk separeres forskellige kanaler/tjenester gennem allokering af dele af 
netværkets brugbare frekvensspektrum, som de enkelte kanaler/tjenester moduleres på. 

De væsentligste elementer i TDC’s net er: 

 Analog tv. Kanalerne i grund-, mellem- og fuldpakken udsendes analogt over nettet. 
Adgangen til kanalerne reguleres i hovedsagen ved indførelsen af et fysisk filter før 
kablet ud til den enkelte kunde. 

 QAM-kanaler (Quadrate amplitude modulation). Hver kanal i netværket kan bruges til 
fremførelse af en QAM-kanal, der igen kan rumme en række DVB-C-kanaler. DVB-C-
kanalerne kan både sendes krypteret og ukrypteret. I TDC’s nuværende 
kanaldisponering er de fleste QAM-kanaler placeret under grundpakkefiltret, således 
at alle kunder har adgang til signalet. 

o De ukrypterede DVB-C-kanaler kan ses af alle, der har et tv med en indbygget 
DVB-C-tuner, eller med en set-top-box. 

o De krypterede DVB-C-kanaler skal dekrypteres gennem en set-top-box. 

 Video-on-Demand (VoD). Der er afsat en række kanaler i netværket til distribution af 
VoD, der sendes individuelt til hver enkelt slutbruger. 

 DOCSIS-kanaler, der bruges til internetforbindelser. 

Foruden de anførte metoder, der er i brug på TDC’s net, eksisterer der yderligere to 
relevante metoder til fremføring af tv-signaler over en HFC-infrastruktur. 

                                                
1
Se bl.a. de begrundelser der anføres i TDC’s svar på markedsafgørelsen, der fremgår af afgørelsens 

bilag 10 
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/file/261729/bilag_10tdcs_brev_31_august_2011_reguleret_adgang_t
dcs_kabel_tv_net.pdf 
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OTT-tv 

OTT-tv (Over-the-top-tv). OTT leveres som et tv-signal, der fremføres via det almindelige 
internet. OTT kan både bruges til at levere løbende tv-signaler og on-demand-tjenester, der 
trækkes til den enkelte bruger gennem en webbrowser eller dedikerede applikationer på 
internetforbundne apparater (f.eks. spilkonsoller eller set-top-bokse som Apple TV). OTT kan 
således leveres uafhængigt af kundeforholdet mellem kabel-leverandør og slutbruger, hvilket 
det også nu bliver på det danske marked, bl.a. af Netflix, Viaplay og HBO. Distributionen af 
OTT indebærer således konkurrence om kapaciteten på DOCSIS-kanalerne og i den enkelte 
husstand. Skønt markedet for OTT-tv først netop er ved at åbne i Danmark, er der ikke tvivl 
om, at  det med tiden vil øge efterspørgslen på netforbindelser med højere (garanteret) 
båndbredde. 

IP-TV 

IP-TV leveres som et tv-signal via den basale internetprotokol (IP).1  Når IP-TV bruges som 
en central teknologi i fremføring af tv på et kabelnet, anvendes den typisk i kombination med 
IP-multicast, hvilket betyder at den samme strøm af IP-pakker leveres til mange modtagere 
samtidig. På den måde kan IP-TV fungere på samme måde som broadcast-formater, såsom 
DVB-C. Selv om IP-TV i princippet kan sendes som en del af den almindelige 
internetforbindelse (over DOCSIS-kanalerne som OTT-tv), placeres tjenesten ofte på 
separate kanaler for at sikre en tilstrækkelig Quality of Service (QoS). Såfremt IP-TV sendes 
via det almindelige internet, vil det konkurrere om kapaciteten i DOCSIS-kanalerne hos den 
enkelte bruger, således at parallel, intensiv anvendelse af nettet til andre formål end tv-
sening i den enkelte husstand (f.eks. til streaming af musik) vil kunne forstyrre tv-signalet. 

IP-TV og engrossalg af bredbånd 

I forhold til vurderingen af problematikken omkring bredbånd via kabel, er IP-TV interessant, 
da det i princippet er muligt for en distributør, der ønsker at levere bredbånd via TDC’s 
kabelnetværk, at medsælge tv-produkter via IP-TV. 

Det er sandsynligvis interessant for en distributør at kunne levere et triple play produkt til 
kunderne (telefoni, tv og bredbånd). Dermed vil det kunne fungere som et 
forretningsmæssigt incitament, der kan bidrage til etableringen af et engrosmarked for 
bredbånd. En måde at opnå dette på er gennem IP-TV leveret over bredbånd. Triple play 
produkter er interessante, da de samler slutbrugerens kundeforhold hos en enkelt 
leverandør, og dermed bidrager til enklere afregning, aftaler mv., og på den måde anses for 
at kunne reducere churn.  

Under forudsætning af at problematikken omkring bortfiltrering af de analoge tv-signaler med 
grundpakke-kanalerne løses, vil det i princippet være muligt for en distributør at levere en tv-
pakke via IP-TV som en del af et samlet bredbåndsprodukt sammen med IP-telefoni og 
derigennem kunne levere et triple play-produkt. Derfor er det relevant at se nærmere på et 
scenarie, hvor en eller flere distributører går ind på markedet med et triple play-produkt, hvor 
tv-leverancen er baseret på IP-TV med multicast af udvalgte kanaler. 

Såfremt IP-TV-signalet skal leveres alene over DOCSIS-kanalerne, vil en sådan løsning 
imidlertid være ineffektiv mht. udnyttelsen af kapaciteten i netværket: 

 Det vil være nødvendigt for distributøren at dedikere en del af den aftagne DOCSIS-
kapacitet til IP-TV for at sikre QoS. Denne kapacitet vil ikke kunne deles dynamisk 
mellem TDC og en eller flere andre distributører af bredbånd, hvorfor den samlede 
DOCSIS-kapacitet vil blive belastet.  

                                                
1
IP-TV kan principielt både bruges til at levere streaming af et løbende tv-signal og til on-demand-

tjenester, men betegnelsen bruges i denne sammenhæng alene om levering af løbende signaler. 
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 For at en tv-pakke solgt af distributøren via IP-TV vil være interessant for kunderne, 
må den rumme et udvalg af de mest populære kanaler, og resultatet vil være, at en 
del af TDC’s DVB-C-kanaler replikeres som en del af DOCSIS-kapaciteten. 

 Såfremt der viser sig flere spillere på markedet, vil denne problematik forværres, idet 
hver enkelt leverandør vil være nødt til at afsætte en del af DOCSIS-kapaciteten til 
IP-TV, med det resultat at de mest populære kanaler replikeres gentagne gange 
indenfor DOCSIS-kanalerne, med et tilsvarende eskalerende fald i den båndbredde, 
der er tilgængelig for almindelig internetbrug. 

Multicast IP, som er en del af DOCSIS 3.0 standarden, giver mulighed for at dele kapacitet i 
coax-nettet, tilsvarende mulighederne i DVB-C fremføring. TDC’s net anvender imidlertid 
stadigt DOCSIS 2.0 modemmer, og generelt er multicast over DOCSIS ikke en moden og 
velafprøvet teknologi. Samlet set vurderes den som en omkostningstung og teknologisk 
kompliceret løsning i forhold til DVB-C. 

Engrosprodukter, der baserer sig på IP-TV vil således lede til et øget pres på den 
eksisterende kapacitet i DOCSIS-kanalerne, hvilket på længere sigt vil kræve en udvidelse 
af kapaciteten, enten gennem formindskelse af størrelsen på netværksøerne, eller 
fremføring af fiber helt frem til slutbrugeren.. Den øgede kapacitet vil i dette tilfælde især gå 
til at fremføre tv-kanaler, der allerede forefindes i netværket i en række forskellige formater. 

Det er også væsentligt, at såfremt dette scenarie baserer sig på installation af pas-filtre, vil 
udvidelser af DOCSIS-kapaciteten forudsætte udskiftning af de fysiske filtre i netværket, 
hvilket vil være omkostningstungt og ineffektivt.  

 

3.3 Sammenfatning af de eksisterende betingelser 

Den gældende markedsafgørelse opererer med to betingelser for etableringen af 
engrosaftaler mellem TDC og andre distributører af bredbånd via kabel. 

1. At slutbrugeren skal aftage en grundpakke sammen med bredbåndsabonnementet 
pga. filterproblematikken, jf. afsnit 3.1. 

2. At en distributør ikke gives mulighed for at benytte multi-cast til distribution af IP-TV. 

Gartners gennemgang af de eksisterende betingelser, herunder om der har fundet 
teknologiske udviklinger sted, som afgørende ændrer på grundlaget for forbeholdene i den 
gældende markedsafgørelse, har vist følgende: 

1. Der er ikke fundet væsentlige ændringer i mulighederne for at håndtere problemerne 
med adgangen til de analoge tv-signaler gennem filtrering. Gartners gennemgang 
har vist, at anvendelsen af filtre (evt. i forbindelse med kanalomlægninger) vil være 
omkostningstunge og desuden sandsynligvis volde problemer i forbindelse med 
fremtidige frekvensomlægninger. 

2. Anvendelsen af kapaciteten på DOCSIS-kanalerne til multi-cast af IP-TV vurderes at 
ville give en ineffektiv udnyttelse af kapaciteten. Grundet krav til Quality of Service vil 
det være nødvendigt for en distributør at allokere kapacitet i DOCSIS-kanalerne til 
IP-TV, og denne kapacitet vil ikke kunne deles dynamisk mellem TDC og en eller 
flere andre distributører af bredbånd. 

Gennemgangen viser, at forudsætningerne for de eksisterende betingelser er uændrede i 
forhold til tidspunktet for formuleringen af markedsafgørelsen. I det følgende vurderes de 
tekniske muligheder for at give en distributør adgang til gensalg af eksisterende 
bredbåndsprodukter, samt at give adgang til TDC’s DVB-C-platform, for der i gennem at 
etablere et sæt af mere attraktive engrosprodukter. 
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4.0 Mulige produkter i et engrosmarked 

Erhvervsstyrelsen har bedt Gartner om at undersøge nogle mulige produkter til 
engrosmarkedet på kabel, som evt. kan være interessante for distributører og dermed 
bevirke at markedet også i praksis bliver etableret. 

I dag findes to engrosprodukter. De tre nye produkter, som Erhvervsstyrelsen har bedt 
Gartner om at undersøge er: 

 Bredbånd gensalg 

 Gensalg af TDC’s DVB-C tv-pakker 

 Adgang til TDC’s DVB-C signaler  

Det eksisterende produkt, samt de tre potentielle produkter beskrives og vurderes I de 
efterfølgende afsnit. 

Desuden er det Gartners vurdering, at der findes en teknisk mulighed for at udbyde et VoD 
engrosprodukt, der i rapporten gøres til genstand for en indledende vurdering. 

4.1 Bredbånd Layer 3 bitstream 

Produktet er det produkt, som i dag udbydes via det standardtilbud, som TDC har publiceret 
seneste version af 5/10 2012. Produktet har en række karakteristika, som er centrale: 

 Distributøren etablerer selv adgang til Internet og får en Ethernet adgang til trafikken. 
Ethernet-adgangen kan enten etableres på den nærmeste station, hvor CMTS er 
etableret eller på et mere centralt sted i netværket. 

 Distributøren køber en kapacitetsmængde til et segment i netværket (på en CMTS) 
og kan sammensætte den til forskellige slutprodukter (typisk en down- og upstream 
hastighed) 

 Øvrige trafikmæssige serviceniveauer vil i praksis skulle følge TDC’s egne, da der 
ikke er nogen teknisk mulighed for at differentiere på andet end hastigheden. 

 Det er muligt for en distributør at etablere særlige serviceniveauer (f.eks. 
udskiftningstiden på et defekt modem), men de fleste vil være afhængige af de 
serviceniveauer, som fremgår af  engrosaftalen, fordi udførelsen involverer TDC 
(f.eks. opgradering af hastighed) 

 TDC indkøber kabelmodemmer og står for konfigurationen af disse på baggrund af 
input fra distributør. 
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Figur 6 - Bredbånd Layer 3 bitstream 

Det er teknisk muligt og fungerer f.eks. i kobberverdenen, at det er distributøren selv som 
står for indkøb af kabelmodems, så længe det foregår via en såkaldt ‖white-list‖ fra TDC. 
Med andre ord kan man definere en række modems, som lever op til kravene som TDC’s 
kabelnetværk stiller.  

Dette engrosprodukt giver en distributør mulighed for at sælge bredbåndsprodukter uden 
QoS, men efter best-effort. En distributør har således mulighed for at bundle 
bredbåndsadgangen med en række indholdsservices som kører som almindelig ip-trafik. Det 
er bl.a. OTT-tv tjenester og andre streaming-tjenester. Distributøren har med Layer 3 
Ethernet udtrækket mulighed for at etablere indholdsservices på et attraktivt sted i 
netværket, som kan sikre en god performance. 

Et produkt tilsvarende dette, udbydes i Butler, Australien1. Teknologidirektøren i Opticomm, 
som udbyder engrosproduktet bekræfter, at produktet er det samme som Layer 3 bitstream. 
Imidlertid gives distributørerne også her mulighed for at levere både VoD og krypterede 
DVB-C signaler via set-top bokse. I Australien er markedet reguleret sådan, at engros er den 
eneste tilladte måde at sælge kapacitet på for ejeren af kabelinfrastrukturen. I disse kabler 
fremføres udelukkende digitale kanaler. 

4.1.1 Integrationsomkostninger 

Integrationsomkostningerne til produktet er indarbejdet i den gældende LRAIC-model, og 
baseret på Gartners estimater fra 2009. 

Tabellen nedenfor gengiver Gartners oprindelige estimat.   

 

                                                
1
http://www.zdnet.com/opticomm-wholesale-hfc-shows-up-optus-1339332057/ 
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System Ændring 
Min (Mio. 
DKR) 

Max (Mio. 
DKR) 

Billingsystem til 
engroskunder  

TDC’s billing system skal 
tilpasses, så det understøtter 
billing af engroskunder via kabel.  0,5 1 

Tilpasning af 
provisionerings-
system  

Indførsel af vandtætte skotter og 
tilpasning i forbindelse med 
servicering af ISP’er.  3 4 

Kunde- og 
produkthåndterings-
systemer  

Udarbejdelsen af API’er (web 
services) som ISP’er kan benytte 
i forbindelse med salg af 
produkter, samt indførelse af 
vandtætte skotter. (Parallelt til 
Columbine systemet, som 
anvendes i forbindelse med 
bredbånd over kobber)  4 6 

Charging data 
record  

Tilpasning af de data som 
gemmes og rapporteres i 
forbindelse med 
engrosprodukterne  2 3 

Fejlhåndtering  

Tilpasning af 
fejlhåndteringssystemer, så f.eks. 
status kan kommunikeres til 
ISP’er.  1 2 

I alt  10,5 16 

 

4.1.2 Kapacitetsomkostninger 

Der vurderes ikke at være nogen kapacitetsomkostninger knyttet til dette engrosprodukt. 
Hvis en distributør har større succes end TDC med at sælge bredbåndsforbindelser blandt 
homes passed (TDC har kundeforhold i dag hos ca. 75% af homes passed), vil det kræve 
mere kapacitet i netværket. 

Hvis slutbrugernes anvendelsesmønstre ændres, og man i langt højere grad end i dag 
anvender streaming-tjenester (Netflix, Spotify, YouTube, etc), vil det kræve mere kapacitet i 
netværket. 

De eventuelle ekstra kapacitetsbehov kan alene tilskrives ændring af slutbrugeradfærd og 
ikke eksistensen af et engrosmarked. Det må derfor være op til TDC at justere kapaciteten. 
Finansieringen af dette er indregnet i LRAIC modellen. 

4.2 Gensalg Bredbånd 

Engrosproduktet ‖Gensalg Bredbånd‖ er et produkt som adskiller sig på to måder fra Layer 3 
bitstream produktet. For det første er det TDC, som er ansvarlig for adgangen til internet, og 
for det andet er det TDC, som definerer produktet, som udbydes. Det vil sige, at TDC 
fastsætter de upstream/downstram hastigheder, som udbydes i et bestemt segment af 
netværket. 
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Håndteringen af kabelmodems vil være den samme som for Layer 3 bitstream produktet. 
Ligesom for bitstream produktet er der teknisk mulighed for, at det er distributørens modem 
som anvendes på baggrund af en ‖white-list‖ fra TDC. 

Figur 7 - Gensalg bredbånd 

 

 

De hastigheder, som udbydes i dette engrosprodukt, bør være de samme hastigheder, som 
TDC udbyder til et bestemt segment af nettet, så en distributør bliver ligestillet TDC over for 
slutkunden, hvad angår bredbåndsproduktet.. 

Ligesom for bitstream produktet vil det være muligt for en distributør at bundle produktet 
med en række indholdstjenester, som er baseret på almindelig ip-trafik. Til forskel fra 
bitstream produktet vil distributøren ikke umiddelbart have den samme mulighed for at 
etablere serverne på en attraktiv placering i netværket, som kan sikre optimal service til 
slutbrugeren. Distributøren vil dermed på indholdssiden være ligestillet enhver anden 
indholdsleverandør (hvad angår indhold baseret på almindelig ip-trafik). 

Det er muligt for en distributør at etablere særlige serviceniveauer (f.eks. udskiftningstiden 
på et defekt modem), men de fleste vil være afhængige af de serviceniveauer, som fremgår 
af  engrosaftalen, fordi udførelsen involverer TDC (f.eks. opgradering af hastighed). 

Et engrosprodukt tilsvarende dette udbydes på det belgiske marked som en konsekvens af 
markedsafgørelsen. 

4.2.1 Integrationsomkostninger 

TDC’s Integrationsomkostninger for gensalg bredbånd vil være meget små, idet 
integrationerne vil være de samme som understøtter layer 3 bitstream. 

Den integration som skal foregå mellem TDC og distributøren vil være simplere for dette 
produkt end for bitstream. 
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 System Ændring 
Min (Mio 
DKR) 

Max (Mio 
DKR) 

Billingsystem til 
engroskunder  

TDC’s billing system skal 
tilpasses, så det understøtter 
billing af engroskunder via kabel.  

-  

Tilpasning af 
provisioneringssystem  

Indførsel af vandtætte skotter og 
tilpasning i forbindelse med 
servicering af ISP’er.  

-  

Kunde- og 
produkthåndteringssystemer  

Udarbejdelsen af API’er (web 
services) som ISP’er kan benytte 
i forbindelse med salg af 
produkter, samt indførsel af 
vandtætte skotter. (Parallelt til 
Columbine systemet, som 
anvendes i forbindelse med 
bredbånd over kobber)  

0,5 1 

Charging data record  

Tilpasning af de data som 
gemmes og rapporteres i 
forbindelse med 
engrosprodukterne  

-  

Fejlhåndtering  

Tilpasning af 
fejlhåndteringssystemer, så 
f.eks. status kan kommunikeres 
til ISP’er.  

-  

Diverse tilpasninger 

Små tilpasninger på tværs af 
de enkelte administrative 
systemer. 

0,2  0,2 

I alt  
0,7 1,2 

 

  

4.2.2 Kapacitetsudvidelser 

Vurderingen for dette produkt er det samme som for layer 3 bitstream. Der er ikke nogen 
kapacitetsomkostninger, som er knyttet til engrosproduktet. Nødvendige investeringer i 
kapacitet afholdes derfor indenfor LRAIC-modellen. 

4.3 Gensalg af TDC’s DVB-C tv-pakker 

TDC/YouSee leverer i dag en række tv-kanaler over kabelnetværket i DVB-C-format. På 
Figur 4 ses placeringen af DVB-C-kanalerne markeret med gult. Alle DVB-C-kanalerne flyder 
i netværket, hvor de transmitteres i både krypteret og ukrypteret form. Samtidig distribueres 
grundpakkens kanaler også i analog form, jf. afsnit 3.1. 

TDC sælger DVB-C-kanalerne pakket i hhv. grund-, mellem- og fuldpakkerne. Uanset 
hvilken pakke man køber, har man automatisk adgang til grundpakkens kanaler i analog 
form. 



En rapport til Erhvervsstyrelsen 

10-12 2012—Page 22 

 

Gartner is a trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.  
 

Engagement: 330011753—Version 1.0 

Engrosadgang via kabel-tv infrastrukturen 

De ukrypterede kanaler ligger placeret langs hele frekvensbåndet, mens de krypterede 
kanaler er placeret under frekvensen for mellempakkefilteret (kanal 47 i Figur 4). Denne 
måde at disponere kanalerne på, betyder at kundernes adgang til kanalerne kan styres på 
en af to måder: 

1. Gennem dekryptering. Kunden får en set-top-boks, der kan dekryptere DVB-C-
signalerne. Boksen styres med et udskifteligt kort, som rummer en kodenøgle, der 
kan dekryptere et udsnit af kanaler, afhængig af kundens abonnement. 

2. Gennem frekvensfiltrering, hvor de kanaler en kunde ikke skal kunne se, fjernes ved 
at indføre et fysisk filter på den enkelte kundes forbindelse. Såfremt en kunde køber 
adgang til mellempakken indføres der således et filter, der lukker for adgangen til 
frekvenser over mellempakkefilterets placering. De krypterede signaler er til 
rådighed, men kan ikke dekrypteres. 

En slutbruger, der køber en tv-pakke, får således adgang til alle eller et vist udsnit af de 
kanaler, der distribueres gennem netværket. 

DVB-C gensalgs-engrosproduktet indebærer at en distributør får mulighed for at gensælge 
de tv-pakker, som TDC udbyder i dag. Det betyder, at en distributør gives adgang til at 
gensælge de ukrypterede DVB-C signaler, samt de krypterede DVB-C signaler, som kræver 
en set-top boks, og til de analoge kanaler. En distributør vil således kunne tilbyde en kunde 
den samme adgang til tv-pakkerne, som TDC tilbyder, styret efter de samme mekanismer. 
Håndteringen af adgangen styres af TDC. Det er således TDC, der leverer signalerne og 
bestemmer sammensætningen af pakkerne, men kundeforholdet er mellem slutbrugeren og 
distributøren. 

 

De engros tv-produkter som leveres, tænkes altså at være de samme som TDC selv 
udbyder til slutkunder og antenneforeninger. 

 

Dette engrosprodukt kan dermed give en distributør muligheden for at bundle tv og 
bredbånd i én pakke. 
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Figur 8 - DVB-C gensalg 

 

Rent teknisk administreres set-top boxen på samme måde som et kabelmodem for 
bredbåndsprodukterne. Ligesom med modems vil det være TDC, som står for opsætning og 
styring af set-top bokse. Selve boksen kan enten distribueres fra TDC eller af distributøren 
med udgangspunkt i en white-list.  

En distributør vil med dette engros-produkt have mulighed for at udbyde bredbånd og 
adgang til DVB-C baseret tv i en pakke. Desuden er der mulighed for at tilbyde streaming 
tjenester, baseret på almindelig ip-trafik (a lá Netflix). 

 

4.3.1 Integrationsomkostninger 

Med tilføjelsen af dette gensalgsprodukt udestår en række integrationsomkostninger. 
Integrationsomkostningerne centrerer sig om tilpasning af kunde- og 
produkthåndteringssystemer, så ISP’er har adgang. Gartner vurderer, at der vil være mindre 
integrationsomkostninger knyttet til at tilføje dette gensalgsprodukt, idet integrationer til 
TDC’s administrative systemer i vidt omfang vil kunne genbruges. 
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System Ændring 
Min (Mio 
DKR.) 

Max (Mio 
DKR.) 

Billingsystem til 
engroskunder  

TDC’s billing system skal tilpasses, så 
det understøtter billing af engroskunder 
via kabel.  

-  

Kunde- og 
produkthåndterings-
systemer  

Udarbejdelsen af API’er (web services) 
som ISP’er kan benytte i forbindelse 
med salg af produkter, samt indførsel af 
vandtætte skotter. (Parallelt til 
Columbine systemet, som anvendes i 
forbindelse med bredbånd over kobber)  

0,5  1 

Fejlhåndtering  
Tilpasning af fejlhåndteringssystemer, 
så f.eks. status kan kommunikeres til 
ISP’er.  

-  

Diverse tilpasninger 
Små tilpasninger på tværs af de 
enkelte administrative systemer. 

0,2 0,2 

I alt  
0,7  1,2 

  

4.3.2 Kapacitetsudvidelser 

DVB-C gensalg produktet, leveres med de samme signaler som TDC’s egne tilbud til 
slutkunder, og de giver derfor ikke behov for yderligere kapacitet. 

Hvis en distributør skulle have større succes end TDC med at levere tv til flere homes-
passed, vil det ikke have nogen kapacitetsmæssige konsekvenser, da signalerne i kablerne 
er de samme. Kablet har ikke behov for mere kapacitet, fordi det samme antal kanaler 
distribueres til flere husstande på øen. 

4.4 Adgang til TDC’s DVB-C signaler 

Eftersom adgangen til de kanaler der distribueres krypteret styres, digitalt, er det muligt at 
håndtere kundernes adgang mere fleksibelt end gennem frekvensfiltrering. I praksis er en 
kundes adgang til de krypterede kanaler bestemt af, hvilke kanaler der kan dekrypteres af 
det kort, der sidder i set-top-boksen. Dette betyder, at det er muligt at lave en løsning, hvor 
flere distributører deles om de krypterede kanaler ved at distributørerne udsender kort til 
deres respektive kunders set-top-bokse, som gør det muligt for dem at afkode et udvalg af 
de krypterede kanaler. Distributøren kan således selv få adgang til at udsende kort til sine 
kunder, som så vil kunne afkode et antal af de krypterede kanaler. 

Med dette produkt gives en distributør adgang til de tv-signaler, som TDC sender ud i nettet, 
ligesom distributøren får mulighed for at sammensætte kanalerne til unikke produktpakker. 
Eftersom afkodningen af kanaler er bestemt af kortet i set-top-boksen, kan en distributør i 
princippet også sammensætte tv-pakker, men vil altid skulle tilbyde grundpakkens kanaler, 
på grund af filterproblematikken. 1 

                                                
1
 Det skal bemærkes at Gartner ikke her tager stilling til spørgsmål vedrørende indholdrettigheder, der 

knytter sig til forhandlingerne om sammensætningen af tv-pakker 
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Princippet i denne model er overtaget fra satellitverdenen, hvor leverandører af tv-pakker via 
satellit samarbejder om at dele kapaciteten på satellitten, så en givet tv-kanal kun 
distribueres én gang i stedet for én gang pr. tv-udbyder. Produktet indgår i den belgiske 
markedsafgørelse. 

Produktet kan desuden indeholde mulighed for at distributøren selv kan føde krypterede 
DVB-C signaler ind i netværket. Det giver mulighed for at forhandle indholdsaftaler om 
særlige kanaler, som ikke allerede findes i TDC’s udbud. Såfremt dette skal ske, skal der 
frigøres kapacitet i netværket til det, jf. nedenfor. 

Figur 9 - DVB-C-adgang via satellitmodel 

Teknisk realiseres produktet ved, at enten TDC eller distributøren leverer en set-top box. 
Hvis det er distributøren, må den vælges fra en ‖white-list‖ af godkende set-top boxe. 
Distributøren leverer et krypteringskort, som via en integration mellem TDC og distributørens 
sikkerhedssystem sikrer, at slutbrugeren får adgang til de rigtige kanaler i forhold til det 
produkt som er købt. 

Så længe der flyder analoge og ukrypterede DVB-C signaler i nettet, vil de produkter, som 
distributøren aftager og sælger til slutbrugeren indeholde de samme kanaler som TDC 
udbyder. Det skyldes udfordringen med de fysiske filtre, som er behandlet tidligere i 
rapporten. I et scenarie, hvor der ikke er analoge eller ukrypterede digitale signaler, ophører 
problematikken med at eksistere. 

4.4.1 Integrationsomkostninger 

Integrationsomkostningerne er tilføjet et element i forhold til DVB-C gensalg. Det drejer sig 
om integrationen af Distributørens og TDC’s krypteringssystemer, som styrer adgangen til 
DVB-C signalerne.  
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System Ændring 
Min (Mio 
DKR) 

Max (Mio 
DKR) 

Billingsystem til 
engroskunder  

TDC’s billing system skal 
tilpasses, så det 
understøtter billing af 
engroskunder via kabel.  

-  

Kunde- og 
produkthåndteringssystemer  

Udarbejdelsen af API’er 
(web services) som ISP’er 
kan benytte i forbindelse 
med salg af produkter, samt 
indførsel af vandtætte 
skotter. (Parallelt til 
Columbine systemet, som 
anvendes i forbindelse med 
bredbånd over kobber)  

0,5 

 

 

 1 

 

 

Fejlhåndtering  

Tilpasning af 
fejlhåndteringssystemer, så 
f.eks. status kan 
kommunikeres til ISP’er.  

-  

Simulcrypt  

Integration af distributørs og 
TDC’s krypteringssystem til 
styring af adgang til DVB-C 
kanaler.  0,5 1 

DVB-C Headend.  
Adgang så distributør kan 
føde DVB-C signaler ind i 
TDC’s headend.  0,5 1 

Diverse tilpasninger 

Små tilpasninger på 
tværs af de enkelte 
administrative systemer. 

0,2 0,2 

I alt  
1,7  3,2 

 

4.4.2 Kapacitetsudvidelser 

I det omfang en distributør ønsker at sælge unikke kanaler, som ikke findes i TDC’s 
produktudbud, vil det betyde, at der skal reserveres kapacitet i netværket. Den kapacitet 
som allokeres til distributørens kanaler vil ikke kunne omallokeres dynamisk, som i tilfældet 
med ip-trafik på bredbåndsprodukterne. 

For at give et indtryk af konsekvenserne, vil man som eksempel kunne nedlægge en af de 
32 analoge kanaler og på den måde give en eller flere distributører mulighed for at sende 6 
HDTV eller 24 SDTV strømme.  

Det vil sige, at i det omfang distributøren udbyder unikke DVB-C strømme vil det principielt 
påvirke udnyttelsen af kapacitet i nettet. Set i relation til de ændringer som i de seneste år er 
sket i udnyttelsen af kapaciteten i TDC´s net, må det betegnes som en meget beskeden 
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ændring. Således har TDC siden Gartners rapport i 2009 nedlagt otte analoge kanaler og 
taget 17 nye kanaler i brug til at levere digitale tv-strømme1. 

4.5 Tre nye engrosprodukter 

Erhvervsstyrelsen har bedt Gartner om at undersøge muligheden for at etablere tre 
produkter, som kan supplere det eksisterende Layer 3 bitstream produkt. 

Gensalg bredbånd og DVB-C gensalg udgør begge muligheder, som kan gennemføres 
teknisk. I vidt omfang kan de investeringer, som er foretaget i integration fra TDC’s side, 
genbruges til at levere de to ny produkter. Det vil sige at integrationsomkostningerne er 
særdeles lave (beløb). Ingen af produkterne betyder, at TDC’s muligheder for at udnytte 
kapaciteten ændres væsentligt. 

Produktet ‖Adgang til TDC’s DVB-C signaler‖ giver en integrationsomkostning, som er 
knyttet til integrationen af TDC’s og distributørens krypteringsløsning. Desuden kræver den 
kapacitet i nettet til at fremføre eventuelle unikke kanaler, som distributøren ønsker at 
tilbyde. 

Gartner kan således ikke pege på nogen væsentlige teknisk/økonomiske problematikker i 
etableringen af de tre engrosprodukter. De tre produkter indgår i den markedsregulering, 
som er foretaget i Belgien. Det udestår dog stadigt at se markedet komme til at fungere her, 
da afgørelsen er truffet i 2012. I Butler, Australien leverer Opticomm lignende 
engrosprodukter men i et miljø, som udelukkende har digitale kanaler. 

De to muligheder for at gensælge DVB-C signaler udgør ifølge Gartners vurdering teknisk 
fornuftige og de mest omkostningseffektive løsninger på problematikken knyttet til, at en 
slutkunde tvinges til at aftage en tv-grundpakke. DVB-C signaler udgør desuden en teknisk 
bedre og mere omkostningseffektiv løsning end at give en distributør mulighed for at levere 
IP-TV. 

 

4.6 VoD som engrosprodukt 

Det er også teknisk muligt at dele kapacitet dynamisk på VoD-platformen på en måde, som 
fungerer parallelt til DVB-C signaler. Det betyder, at det er teknisk muligt, at en distributør 
kan levere VoD tjenester ved at udnytte TDC’s VoD systemer. 

Løsningen indebærer, at distributøren etablerer et indholdskatalog med film, som via en 
integration til TDC’s indholdsserver stilles til rådighed for distributørens slutkunde. 
Slutkunden kan bestille produkter via en applikation som kører på distributørens set-top box. 
På samme måde som for DVB-C engrosprodukterne, kan det enten være TDC’s set-top box 
eller en set-top box, som distributøren køber fra en ‖white-list‖. 

Løsningen indebærer, at distributøren leverer indholdet i et format specificeret af TDC. 

Applikationen på slutkundens set-top box skal desuden integreres med TDC’s resource 
manager system. Ressource manageren er det system, som styrer tildelingen af kapacitet i 
form af sessioner, som giver mulighed for at indholdet kan distribueres til slutkunden. 

Tildelingen af sessioner i VoD systemer sikrer, at der er kapacitet til at streame den ønskede 
film. Det betyder også, at hvis antallet af sessioner er opbrugt, vil slutbrugeren blive afvist.  

Løsningen kræver, at distributøren har en dedikeret returkanal, som tillader applikationen på 
slutkundens set-top boks at kommunikere med indholdsserver og resource manager. Det 
betyder dermed, at man for hver distributør med VoD løsning har behov for en dedikeret 
returkanal, som skal tages fra den nuværende upstream kapacitet. 

                                                
1
Kilde: TDC’s svar på anmodning om oplysninger fra Erhvervsstyrelsen dateret 12/10 2012. 
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VoD udgør en teknisk mulighed, men indebærer en vis kompleksitet i form af integration 
mellem systemer og konfiguration af set-top boxen, som skal køre en applikation, som er 
leveret af distributøren. 

VoD udgør sammenlignet med OTT streaming tjenester, som i forhold til kapaciteten i 
kablerne kan give en bedre QoS end almindelig ip-trafik. OTT giver til sammenligning en 
langt simplere integration og mere effektiv udnyttelse af kapaciteten i netværket. 

5.0 Udviklingen i teknologi og markedsmodeller 

En af de faktorer, der forventes at påvirke markedet for bredbånd over kabel i de kommende 
år, er det øgede udbud af OTT-tv, dvs. streaming af tv over DOCSIS-baserede 
netforbindelser. Det drejer sig f.eks. om Viaplay og de nyligt lancerede Netflix og HBO-
tjenester. OTT-løsninger kræver stor båndbredde,1 og er i modsætning til VoD-løsninger ikke 
garanteret plads i netværket. 

I HFC-netværk deler brugerne på de enkelte netværksøer i kabelnettet den up- og 
downstreamkapacitet der leveres af den enkelte CMTS. Dermed bliver ø-størrelsen (dvs. 
antallet af potentielle brugere) væsentlig for, hvor meget kapacitet, der er til rådighed. 

Såfremt OTT vinder større udbredelse, vil den nuværende kapacitet over DOCSIS-
frekvenserne i netværket hurtigt komme under pres. Dels vil OTT lægge beslag på en stor 
del af kapaciteten, dels vinder andre streamingtjenester, der også benytter DOCSIS-
kapaciteten frem. Det gælder f.eks. musikstreaming som Telenors WiMP-tjeneste og Spotify, 
samt andre online-videotjenester som f.eks. Youtube. 

En DOCSIS-forbindelse kan levere 38 Mbit/s pr. 8MHz kanal. I TDC’s frekvensdisponering 
(angivet i Figur 4) er der afsat 10 8MHz kanaler til DOCSIS downstream, hvilket giver en 
samlet downstream kapacitet på 380Mbit/s pr. netværksø, hvilket altså er den kapacitet som 
brugerne på en given ø deles om.  

Tager man udgangspunkt i Netflix’s tal på 4,5 Mbit/s for deres HD-streams, så vil de 
380Mbit/s på en given netværks-ø være brugt, hvis 84 eller flere brugere prøver at se en 
HD-stream samtidig.  

Tabel 1 - andel der kan se HD-stream samtidig 

Ø-
størrelse 

Maksimal andel af samtidige HD-
streams* 

Andel af homes passed på pågældende 
ø-størrelse** 

<100 84% 5% 

100‐199  42% 6% 

200‐299 28% 7% 

300‐399 21% 12% 

400‐499 17% 17% 

500‐599 14% 14% 

600‐999 8% 39% 

* Andelen er beregnet udfra den øvre grænse for ø-størrelsen 

** Beregnet ud fra det største antal husstande i intervallet for den pågældende ø-størrelse. 

 

TDC har oplyst at ø-størrelserne varierer betydeligt, men som det ses af tabel XX, så 
befinder omtrent 40% af homes passed sig på øer med mellem 600 og 1000 potentielle 

                                                
1
Netflix har tidligere oplyst at streams i HD-kvalitet bruger omkring 4,5Mbit/s 

(http://techblog.netflix.com/2011/01/netflix-performance-on-top-isp-networks.html) 
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brugere.1 På disse øer deles de 380 Mbit/s altså potentielt af op til 1000 brugere, og som det 
også ses af tabellen skal blot 8% af homes passed på de største øer bruge HD-streams 
samtidig for at opbruge den tilgængelige båndbredde. Eksemplet indregner således ikke 
anden brug af internettet, som imidlertid må vurderes at være betydelig. Man kan desuden 
notere sig, at såfremt man antager, at flertallet af kunder har en aftale, der tillader 10Mbit/s 
download, så vil det i den enkelte husstand være muligt at køre to, parallelle HD-streams af 
den pågældende kvalitet. Selvom beregningen altså tager udgangspunkt i homes passed og 
ikke faktiske abonnenter, så vil det potentielle antal brugere på de pågældende øer altså 
være større end antallet af abonnerende husstande, da den enkelte husstand vil være i 
stand til at bruge mere end en HD-stream ad gangen. 

I modsætning til tidligere kan hensynet til downstream-kapacitet således forventes at 
indtræde som en væsentlig faktor, der kommer til at drive behovet for kapacitetsudvidelse , 
som hidtil har været bestemt af CMTS-controllernes upstream-kapaticitet. 

Eksemplet indikerer, at det inden for en relativt kort tidshorisont kan blive nødvendigt at 
udvide DOCSIS-kapaciteten ganske betragteligt for at imødekomme et forventeligt stigende 
forbrug af OTT-tv, uafhængigt af etableringen af et engrosmarked på bredbånd via kabel.  

TDC kan foretage en række forskellige greb for at udvide kapaciteten: 

Omlægning af frekvensudnyttelsen 

Den udnyttelse af frekvenserne som TDC benytter i dag afsætter ca. 35 kanaler til analoge 
signaler. Hver af disse kanaler kan omsættes til f.eks. 38 Mbit/s DOCSIS downstream eller 6 
HDTV kanaler. TDC har allerede i flere omgang benyttet sig af en sådan omlægning. 

Fiber node split 

TDC har mulighed for på forskellige måder at øge kapaciteten til den enkelte husstand ved 
at gøre øerne mindre. Det vil sige nedbringe det antal husstande, som skal deles om 
kapaciteten. Den simpleste og billigste måde, er at gennemføre et virtuelt split. Som 
eksempel har man i Australien arbejdet med 500 homes passed pr. ø, som er opsplittet i fire 
virtuelt og altså giver 125 homes passed. Formindskelsen af ø-størrelsen giver både 
kapacitetsudvidelse upstream og downstream, fordi den mindsker antallet af husstande som 
skal dele den samlede kapacitet. Den udgør derfor en nøglemetode, når det handler om at 
øge upstream. 

Inddrage FM båndet 

I dag leverer TDC analoge radiosignaler igennem kablerne. Det er muligt at udvide de bånd 
som anvendes til DOCSIS upstream fra 5 – 65 MHZ til 5 – 85 MHZ. På grund af inferens vil 
det forhindre, at man samtidigt sender analog FM radio. Man har dermed mulighed for en 
væsentlig udvidelse af upstream kapaciteten uden at justere ø-størrelsen. Prisen er, at man 
ikke længere kan sende det analoge radiosignal. 

Udnytte frekvenser op til 1 GHZ 

Det er muligt at udnytte frekvenserne mellem 850 MHZ og 1 GHZ til både upstream og 
downstream trafik. Denne udvidelse kræver imidlertid investeringer i udstyr både i head-end, 
CMTS  og hos slutbrugeren. 

DVB-C2 implementering 

Der er udviklet en DVB-C2 standard til afløsning af den nuværende DVB-C standard, som 
tillader mere effektiv udnyttelse af kanalspektret ved at kunne pakke mere information i de 
bølger som transporteres i netværket. Målinger fra bl.a. forskningsprojektet ReDesign2 viser, 
                                                
1
Af tallene fra TDC fremgår en del øer med endnu flere brugere, men TDC oplyser selv at dette tal 

næppe er sikkert, hvorfor der ses bort fra det i analysen. 

2
www.ict-redesign.eu 
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at det er muligt at opnå mere end en fordobling af downstream kapaciteten fra de ca. 3 - 4 
Gbit, som er kapaciteten i dag med en kombination af DVB-C og DOCSIS til ca 7 Gbit1. 
Implementeringen af DVB-C2 kræver både nyt udstyr i head-end, samt nye set-top bokse. 

TDC benytter sig allerede i dag af fiber node split og ændring i frekvensudnyttelsen, og 
mulighederne er langt fra udtømte. 

5.1 Udviklingen i antal analoge fjernsyn 

Det er relevant at se på udviklingen i antallet af analoge tv-apparater, der reelt er i brug, da 
de udgør en væsentlig begrundelse for fortsat at bruge netværkskapacitet på at distribuere 
de analoge kanaler i grundpakken. 

Siden 2007 er der ikke blevet solgt analoge fjernsyn i Danmark, og markedet for tv-apparater 
er reelt overgået til salg af digitale apparater. 

I dag findes der et fladskærms-tv i 87% af alle danske husstande (jf. Tabel 2). Eftersom der 
er ca. 2,9 mio. husstande i Danmark,2 udgør de 13% af husstandene uden fladskærms-tv 
ca. 380.000. Da der pt. er ca. 1,7 mio. analoge tv-apparater i brug, så fremgår det, at en 
betragtelig del af de tilbageværende analoge apparater må findes i husstande, der allerede 
har et fladskærmsfjernsyn, og derfor formentlig fungerer som sekundære apparater i 
husholdningerne. En del af de analoge apparater, der fortsat fungerer som primære tv-
apparater i husholdningerne er formentlig high-end-produkter, som ejerne har vurderet som 
for værdifulde til at skifte ud, men i stedet har forsynet med en set-top box. 

Det er imidlertid ikke blot brugsmønsteret af de analoge apparater, der er under 
forandring.Også antallet af analoge tv-apparater i brug i husholdningerne forandrer sig 
hurtigt. Mens der i 2007 var 4,3 mio. analoge apparater i brug er antallet faldet med 2,8 mio. 
i den mellemliggende periode. Udviklingen siden 2007 fremgår af Tabel 2 nedenfor: 

 

 2007 2009 2011 2012 (skøn) 

Fladskærme 1.400.000 2.600.000 4.100.000 4.500.000 

Analoge fjernsyn 4.300.000 2.900.000 2.145.118 1.700.000 

Husstandsudbredelse, 
fladskærme 41% 65% 83% 87% 

Tabel 2: Udviklingen i antal analoge tv-apparater og fladskærms-tv
3
 

Som det fremgår af tabellen falder bestanden af analoge tv-apparater hastigt (med ca. 
517.000 apparater pr. år). Fortsætter udfasningen af de analoge apparater med det 
nuværende tempo, forsvinder det sidste analoge apparat i løbet af 2015, eller om ca. 2,5 år, 
jf. fremskrivningen i Figur 10: 

Figur 10: Antallet af analoge og digitale fjernsynsapparater i brug i Danmark. 

                                                
1
 ―Performance evaluation of next generation HFC physical layer system‖ ReDesign rapport 2010. 

2
Kilde: Danmarks Statistik, tabel FAM44N. 

3
Kilde: BFE – Branchen Forbruger Elektronik. Årsberetning 2011-2012. Skønnet over bestanden i 

2012 er BFEs og fremgår af årsberetningen s.3. 
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Det skal bemærkes, at den lineære fremskrivning af antallet af analoge apparater i figuren 
ikke indregner det accelererende bortfald, der må antages at følge af de eksisterende 
analoge apparaters stigende gennemsnitsalder: Eftersom der ikke sælges nye analoge 
apparater, bliver bestanden af analoge apparater støt ældre. Derfor må bortfaldsraten 
antages at vokse, efterhånden som apparatbestanden nærmer sig apparaternes maksimale 
levetid.  

Det hastige bortfald af de analoge apparater indikerer, at behovet for fortsat at distribuere de 
analoge kanaler, der ligger blandet sammen med DOCSIS-kanalerne i bunden af 
frekvensspektret, vil aftage i samme takt. 

Bortfaldet af de analoge kanaler indebærer ikke umiddelbart, at forbeholdene i den 
gældende regulering mister relevans. Selv om de analoge kanaler skulle blive udfaset og 
DOCSIS-kanalerne gennem en frekvensomlægning kunne samles i bunden af 
frekvensbåndet, ville det fortsat være nødvendigt at filtrere de åbne DVB-C-kanaler i 
grundpakken fra fysisk, med de uhensigtsmæssige konsekvenser, såsom dyre 
filteropsætninger og/eller ineffektiv udnyttelse af infrastrukturen, til følge. Såfremt man 
ønsker at gøre det attraktivt for distributører at indtræde på markedet for bredbånd via kabel, 
vil det være nødvendigt at give distributører adgang til at levere tv over DVB-C-platformen, 
og at gøre dette på en måde, så det ikke vil være nødvendigt for slutbrugeren at have 
kundeforhold til mere end én leverandør. 

 

5.2 Betydningen for investeringer og regulering af kabel 

Gartner har i forbindelse med undersøgelserne for Erhvervsstyrelsen identificeret en række 
udviklinger, som vil komme til at ændre betingelserne for engrosmarkedet: 

 Datoen for slukningen af de sidste analoge fjernsyn nærmer sig hastigt. Gartner har 
baseret på branchestatistikker og Danmarks Statistik estimeret at det sker i løbet af 
2015, hvis afviklingen fortsætter den nuværende trend. 

 Danskernes tv-forbrug vil sandsynligvis udvikle sig væk fra at se programsatte 
udsendelser hen i mod individuelt styret forbrug. 
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 Introduktionen af OTT streaming tjenester på det danske marked vil sandsynligvis 
betyde en væsentlig forøgelse af den ip-baserede streaming trafik, som i dag 
allerede udgør den største trafikgruppe i kablerne. 

Disse udviklinger gør til sammen, at ejeren af kabel-tv infrastrukturen står overfor meget 
væsentlige ændringer i kanaludnyttelsen og investeringer i at øge kapaciteten. Samtidigt er 
det relevant at se på slutdatoen for investeringer i kabel-tv infrastrukturen og dermed 
afskrivningshorisonten. 

Der er derfor en række spørgsmål som bør besvares for at kunne etablere et optimalt 
marked for engros bredbånd via kabel: 

 Hvordan reguleres kabel-tv infrastrukturen i en situation hvor alle signaler er digitale? 

 Hvordan etableres betingelser for engrosprodukter så man tilstrækkeligt fleksibelt 
kan understøtte en hastig udvikling i forbruget? 

 Hvordan kan TDC omlægge kapaciteten i sin kabel-tv infrastruktur? 

 Hvilke teknologiske muligheder findes der for at optimere kapacitetsudnyttelsen i 
kabel-tv-infrastrukturen? 
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Centrale kilder: 

 
BELGISH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE 2011. 

Ontwerpbesluit van de raad van het bipt met betrekking tot de analyse van de markt 
voor televisieomroep. 
(http://www.bipt.be/GetDocument.aspx?forObjectID=3385&lang=nl) 
 

BFE - BRANCHEN FORBRUGERELEKTRONIK 2012. Årsberetning 2011-2012. 
(http://www.forbrugerelektronik.dk/fileadmin/user_upload/Organisation/Dokumenter/BFE_ber
etning_2011_2012_FINAL.pdf)  
 

REDESIGN 2010. Access Architecture Definition Document. (http://www.ict-
redesign.eu/fileadmin/documents/ReDeSign-D22_AccessArchitectureDefinition.pdf) 

 
REDESIGN 2010. Performance evaluation of next generation HFC physical layer systems. 

(http://www.ict-redesign.eu/fileadmin/documents/ReDeSign-
D21_Performance_evaluation_of_next_generation_HFC_physical_layer_systems.pd
f) 
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