Bredbåndsforum - Telefonmøte i arbeidsgruppen for
videreutvikling av kobbernettet – Referat fra møte nr. 13
Deltakere:
Tore Baarstad (Eidsiva), Trond Skjellerud (Eidsiva), Stig Myrmel (Enivest), Frank Kopperud
(TDC), Christian Halgreen (TDC), Kirsti Løvnes (TDC), Olav Urnes (Telenor), Terje Nord
(Telenor), Tore Arnestad (Telenor) Sven Ole Skrivervik (NextGenTel), Jan Petter Tvedt
(NextGenTel), Torgeir Alvestad (Nkom), Einar Meling (Nkom), Kenneth Olsen (Nkom), Eivind
Skaar Briseid (Nkom)
Referent: Nkom
Møtedato: 20. april 2017
Saksnummer: 1506309
Sak 1 Referat fra møtene
Referatene kan inneholde mer sensitiv informasjon i sluttfasen frem mot en enighet i
arbeidsgruppen. Det er viktig at partene ikke begrenser seg unødvendig på bakgrunn av
offentliggjøring av referatene. Gruppen var enig om at referatene som offentliggjøres på Nkoms
hjemmeside gjøres mer aggregerte.
Sak 2 Gjennomgang av aksjonspunkter fra forrige møte
Produktspesifikasjonen
Telenor oppsummerte kort fra møtet med Broadnet som ble avholdt 19. april. Det er fortsatt
forhold knyttet til QoS som er uavklart. Telenor vil etter en intern avklaring ta initiativ til et nytt
møte med Broadnet om dette.
Vula Cu - tilgjengelighet
Telenor skulle vurdere om Vula Cu vil være tilgjengelig i hele nettet. Telenor opplyste at de kun
vil tilby Vula Cu på moderniserte punkter med mikronode og bakenforliggende sentral. Tilgang
til Vula Cu utover det vil bero på kommersielle vurderinger mellom partene. Tilgangskjøperne
tok Telenors svar til etterretning.
Muligheten til å bygge ut punkter for andre enn Telenor
Partene er fortsatt i dialog mht. å få på plass et regime for at tilgangskjøperne skal kunne
påvirke hvor det skal moderniseres. Tilgangskjøperne er mer opptatt av å få på plass et regime
for å bygge selv enn å få inn «egne» punkter som en del av Telenors utbyggingsplaner.
Tilgangskjøperne ønsker primært å modernisere med G.fast mens Telenor ønsker å bruke
VDSL med vektoring. Bruk av ulik teknologi kan skape utfordringer mht. til å overta nett som er
bygget av andre.
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Nkom ga uttrykk for at det er nærliggende at denne utfordringen må løses i dialogen mellom
Telenor/Broadnet/NextGenTel. Arbeidsgruppen sluttet seg til disse vurderingene. Nkom ga
uttrykk for at vi kan, hvis ønskelig, delta på disse møtene.
Aksjonspunkt til neste møte:
Dialogen mellom Telenor, NextGenTel og Broadnet videreføres.
Telenor legger frem et konkret forslag til hvordan tilgangskjøperne skal kunne bygge ut punkter.
Neste møte
23. mai fra kl. 0900 til kl. 1300. Møtet vil finne sted hos NextGenTel, Harbitzalléen 2A, Skøyen.
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