Arbeidsgruppen for videreutvikling av kobbernettet
Telefonkonferanse 23. november – referat 08/2016
Deltakere:
Martin Højriis Kristensen (Broadnet), Stig Myrmel (Enivest), Kirsti Løvnes (TDC/Get), Frank
Kopperud (TDC), Christian Halgreen (TDC), Olav Urnes (Telenor), Tore Arnestad (Telenor),
Sven Ole Skrivervik (NextGenTel), Jan Petter Tvedt (NextGenTel), Torgeir Alvestad (Nkom),
Einar Meling (Nkom), Kenneth Olsen (Nkom), Arne Litleré (Nkom)
Referent: Nkom
Møtedato: 23. november 2016
Saksnummer: 1506309
Sak 1 Innledning fra Nkom
Nkom ønsket velkommen til møtet. Formålet med møtet er få en status for arbeidet med
produktspesifikasjon for VULA kobber.
Nkom gjennomgikk status for aksjonspunktene fra møtet 2. november (sak 4 i møtereferat
07/2016). Nkom opplyste blant annet at Nkom hadde gitt tilbakemelding på spørsmålet om å
være mellomledd mht. å kartlegge om partene står langt fra hverandre prismessig. Nkom mener
det ikke er hensiktsmessig at vi påtar oss slik rolle, men vurderer andre måter vi kan bidra til at
aktørene kan komme til enighet også om pris. Nkom vil snarlig gi arbeidsgruppen en
tilbakemelding på utfallet av denne vurderingen.
I forkant av møtet distribuerte TDC dokumentasjon vedrørende i hvilken grad SHDSL levert fra
HK blir påvirket ved innføring av mikronoder. Nkom spurte om det var hensiktsmessig å
gjennomgå dokumentet i dette møtet. Møtet konkluderte med at det ikke var hensiktsmessig.
Sak 2 Orientering fra Telenor om hvor vi står i prosessen
Telenor viste til den overordnede planen for utarbeidelse av produktspesifikasjon for VULA
kobber som ble lagt frem i møtet 2. november.
Telenor har hatt fokus på det første trinnet i planen som er å ha møter med grossistkundene.
Telenor har avholdt møter med TDC og NextGenTel. Møter med Broadnet og Eidsiva vil
avholdes i uke 48. Møtene med grossistkundene blir dermed én uke etter planen. Ambisjonen
er fortsatt at produktspesifikasjonen ferdigstilles i midten av januar.
Møtene med TDC og NextGenTel har ifølge Telenor vært konstruktive og positive. Tema for
møtene har blant annet vært ulike løsninger knyttet til tilkoblingspunkt og tilgangskjøpernes
behov for å etablere egne konfigurasjoner på Telenors plattform. Telenor avventer nå mer
detaljerte krav fra TDC og NextGenTel.
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TDC og NextGenTel har også opplevd møtene som konstruktive og positive, og er innstilt på å
gi rask tilbakemelding til Telenor om detaljer knyttet til eks. APIer og multicast/TV-distribusjon.
NextGenTel kommenterte at det var viktig å stille med riktig type fagpersoner i møtene med
Telenor for at møtene skal bli så fruktbare som mulig, ref. møtene Telenor skal ha med
Broadnet og Eidsiva i neste uke. Nkom foreslo at Telenor skal sende Broadnet og Eidsiva en
oversikt over temaer for de kommende møtene, slik at forutsetningene for å stille med riktig
personell ble større. Telenor bekreftet at de ville gjøre det.
Når det gjelder prisspørsmålet, kommenterte Telenor at selskapet i varierende grad har fått
innspill fra medlemmene i arbeidsgruppen på forslaget som er lagt frem. Telenor viste til at
møtene med tilgangskjøperne gir gradvis et klarere bilde av hva som blir de tekniske løsningene
til slutt, noe som igjen gir et bedre grunnlag for å beregne kostnadene for løsningen. Telenor tar
gjerne i mot flere innspill på pris fra medlemmene i arbeidsgruppen.
Nkom minnet om at prosess knyttet til prisspørsmålet også måtte inn i tidsplanen for det videre
arbeidet med å komme frem til enighet i arbeidsgruppen.
Sak 3 Veien videre
Nkom oppga at vi har ukentlig statusmøter med Telenor for å følge fremdriften i dialogen. Nkom
uttrykte at deltakerne var velkommen til å kontakte oss dersom de ønsker en bilateral dialog
med oss.
Telenor oversender deltakerne i kobbergruppen en oppsummering fra møtene med TDC,
NextGenTel, Broadnet og Eidsiva.
Frist: 2. desember
Neste møte:
Fysisk møte onsdag 7. desember kl. 1130 til 1500 hos TDC (Nydalen)

2

