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Deltagere: 

Telia: Kristoffer Larsen, Daniel Brun Jørgensen, Frederik Siegumfeldt og 

Lars Høyrup Jensen 

Telenor: Kenneth Jarnit og Mads Hein 

Concepy: Simon Skals og Nikolai Lamborg 

TDC: Christian Halgreen og Allan Bartroff  

SE/Stofa: Morten Kristiansen 

GlobalConnect: John Runge 

Erhvervsstyrelsen: Helle Bøjen Larsen, Tine Meyer, Ebbe Brigsted og 

Daniel Gonn 

 
Dagsorden: 
 

1. En drøftelse af status på ibrugtagning af VULA (v. AO’er) 
2. Oplæg fra alle selskaber vedr. funktionen af VULA-UC på POI0 såvel 

som test af vectoring i forhold til 2013-vectoringafgørelsens krav (v. 
TDC og AO’er). 

3. En status på leveringstider på POI0 (v. TDC). 
4. En status på leveringen af TDC’s offline-dækningsoplysninger (v. TDC 

og AO’er). 
5. En opfølgning og status på drøftelsen om G.INP (v. ERST). 
6. Evt. 

 
Ad 1. En drøftelse af status på ibrugtagning af VULA (v. AO’er) 
Telenor oplyste indledningsvis, at selskabet har fået en klarmelding på, at 
problemerne er løst og at migreringerne er påbegyndt igen. Selskabet har øget 
migreringstakten og størstedelen af migreringerne er gennemført, og de fejl, der 
måtte være opstået, er ved at blive gennemgået. 
 
Telia bemærkede, at der fortsat er problemer med VULA, da selskabet i visse 
tilfælde får fejlmeddelelsen ”time-out ved visitering”. Dette er sket i 120 
tilfælde siden 1. september 2014. Det er dog ikke sket på samme kredsløb, og 
derved er der reelt tale om færre end 120 ramte kredsløb. I flere tilfælde har 
Telia derfor migreret til eBSA som erstatning. 
 
TDC bemærkede, at selskabet ikke var bekendt med den af Telia fremlagte 
problemstilling, og at fejlmeddelelsen ”time-out” burde føre til manuel 
behandling. TDC ville undersøge sagen nærmere. 
 
Derudover kunne TDC konstatere, at antallet af VULA-ordrer har været 
stigende over en længere periode, men også at Telia har indikeret, at 
konverteringer af visse erhvervskunder stilles i bero i lyset af det foreliggende 
udkast til LRAIC-afgørelse for 2015. 
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TDC har kigget nærmere på de af Telenor rejste problemer på mødet i 
arbejdsgruppen den 4. september 2014. Her oplyste Telenor, at selskabet fortsat 
oplever problemer med migreringer fra BSA til VULA. Problemerne havde 
medført, at der henover sommeren var blevet gennemført 1.500 
migreringsordrer, men at der udestod 15.000. Tilbage i september bemærkede 
Telenor, at 50 pct. af ordrerne blev afvist og sendt til manuel behandling.  
 
TDC anførte i den forbindelse, at Telenor den 2. juni 2014 forsøgte at fremsende 
197 ordrer uden portskifte, hvoraf 25 ordrer blev afvist. Årsagen til afvisningen 
skyldtes hovedsagligt fejl i adressen, og disse blev udtaget til manuel behandling 
hos Telenor. Derudover kræver en validering på kredsløbsnummer en IT-
ændring hos Telenor. På den baggrund kan TDC ikke genkende en 
afvisningsprocent på 50. Såfremt TDC skal kunne gå videre med sagen, kræves 
der indsigt i alle ordrer for at genskabe situationen og finde eventuelle fejl. 
 
Telenor konstaterede igen, at der nu er god fremdrift i migreringerne og 
selskabet vil internt kigge nærmere på de oplyste tal i forhold til det af TDC 
fremlagte. Telenor ønskede ikke at forfølge de tidligere fejl yderligere, men 
ønskede at se fremad. 
 
Erhvervsstyrelsen bemærkede, at der er fokus på, at tingene fremadrettet skal 
fungere og styrelsen havde ikke et selvstændig behov for en detaljeret 
gennemgang. 
 
Ad 2. Oplæg fra alle selskaber vedr. funktionen af VULA-UC på POI0 
såvel som test af vectoring i forhold til 2013-vectoringafgørelsens krav (v. 
TDC og AO’er) 
Telia anførte, at de oprindelige forudsætninger for den tekniske profil for VULA 
UC har ændret sig undervejs i processen, og at Telia indledningsvis blev 
præsenteret for én VULA UC-udgave med en høj grad af transparens. I dag kan 
TDC imidlertid ikke tilbyde ét virtuelt transparent produkt, som kan anvendes i 
alle sammenhænge, men tilbyder i stedet to forskellige varianter: dot1Q-profil 
(erhverv) og Multicast-profil (privat og erhverv). Dot1Q-profilen bruges særligt 
for ”tunnelling”-løsninger med henblik på separation af tjenester/Vlan, fx 
adskillelse af en virksomheds netværk bl.a. på grund af sikkerhedsmæssige 
årsager, video- og bygningsovervågning, intranet, internet, integration til 
eksterne parter mv. Multicast-profilen vælges, såfremt der skal leveres 
Multicast-baseret tv. 
 
Telia havde gerne set, at der var ét virtuelt produkt som erstatning til rå kobber, 
og bemærkede i denne forbindelse, at selskabet således fra sag til sag skal tage 
stilling til, hvilken af disse profiler selskabet vil anvende, og at skift af tekniske 
profiler for de to forskellige varianter af VULA UC i øjeblikket tager mindst 3 
arbejdsdage (TDC har tilkendegivet, at de arbejder på at nedbringe tiden til én 
arbejdsdag).  
 
Ifølge Telia strider dette mod de oprindelige forudsætninger i 
vectoringafgørelsen (s. 51) og er endnu et eksempel på, at implementering af et 
nyt engrosprodukt ikke forløber som lovet. 
 
Telia havde dog svært ved at vurdere omfanget af problemet, men kan 
konstatere, at det alene er et problem for de alternative teleselskaber, idet TDC 
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ikke selv benytter produktet, hvilket medfører en anderledes incitamentsstruktur. 
Telia ønskede en prioritering af løsning af problemerne. 
 
TDC bemærkede, at selskabet har specificeret produktet ud fra leverandørernes 
oplysninger om DSLAM’ernes egenskaber, men det har dog vist sig, at disse 
oplysninger indeholder fejl. TDC forsøger ihærdigt at få leverandørerne til at 
rette op på problemet, og i mellemtiden søger selskabet en løsning, så der 
alligevel kan leveres multicast, indtil der kommer en endelig løsning på 
problemet.  
 
Vedrørende antallet af arbejdsdage for skift af profiler anførte TDC, at selskabet 
er ved at fjerne visse af de manuelle arbejdsgange, som gerne skulle nedbringe 
antallet af arbejdsdage fra 3 til 1. Hvorvidt det kunne blive helt automatisk og 
komme ned på 20 min., som fx ved eBSA, kunne TDC ikke oplyse på 
nuværende tidspunkt.     
 
For så vidt angår overholdelsen af kravene i 2013-vectoringafgørelsen 
bemærkede TDC, at selskabet overholder de i afgørelsen stillede krav, idet a) 
der er blevet gennemført tests i samarbejde med alternative teleselskaber, b) 
ADSL og G.SHDSL fra alternative teleselskaber kan sameksistere med 
vectoring, c) der tilbydes VULA UC på POI0, d) VULA UC er transparent og e) 
samhusning tilbydes i modul af hylde i rack. 
 
Vedrørende testen af Hundige 11, som gennemføres fra november, bemærkede 
TDC, at det er processen og ikke funktionaliteten, der foretages en test af.  
 
Concepy anførte, at selskabet er interesseret i at deltage i testen af Hundige 11 
og ville høre, om der var andre teleselskaber, som havde deltaget i testen af 
Østerbro 5. Telia fik ikke kundetestet Østerbro 5, men Telenor fik testet fem 
kunder og oplevede ingen problemer.  
 
Erhvervsstyrelsen oplyste, at det er muligt at fremsende eventuelle supplerende 
oplysninger vedrørende VULA-UC og test af vectoring til brug for styrelsens 
vurdering af overholdelse af vectoringafgørelsen. Sådanne bemærkninger skal i 
givet fald fremsendes senest den 10. oktober 2014.  
 
Ad 3. Leveringstider på POI0 (v. TDC) 
TDC oplyste, at der siden sidste møde havde været én bestilling, hvorfor der 
ikke var noget at berette. Emnet vil blive taget op igen på et senere tidspunkt, 
når der foreligger et større datagrundlag. 
 
Ad 4. En status på leveringen af offline-dækningsoplysninger (v. TDC og 
AO’er) 
De alternative teleselskaber havde inden mødet afholdt et møde med henblik på 
at opnå enighed om et fælles oplæg til, hvilke yderlige oplysninger der i første 
omgang er behov for at få adgang til. Der var enighed om, at den af TDC 
foreslåede offline-liste, som blev præsenteret på mødet i arbejdsgruppen den 4. 
september 2014, kan fastholdes, dog med enkelte tilføjelser. De alternative 
teleselskaber ønsker, at der ud over ”nærmeste node” også suppleres med 
oplysning om ”hovedcentral” og oplysninger om dæmpning og mulige 
båndbredder ved de forskellige teknologier fra hovedcentralen samt oplysninger 
om, hvilken metode der er gjort brug af til oplysning af dB. Dette havde Telenor 
gjort TDC opmærksom på inden mødet. 
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TDC er indstillet på at imødekomme ovenstående ønske om at få oplyst 
dæmpningsinformationer og eventuelt teknologiafhængig hastighed for linjer, 
der kobles igennem et fremskudt punkt. TDC’s muligheder er dog begrænset, 
hvis selskabet ikke har linjer, der er koblet frem til centralplaceret udstyr, men 
dæmpning kan TDC beregne og oplyse. Disse oplysninger vil blive tilføjet og 
TDC oplyste, at en tilføjelse ikke vil have betydning for tidsplanen for ”release” 
af november-versionen. Det samme gælder oplysninger om, hvorledes de 
enkelte oplysninger er beregnet.  
 
Herefter vil TDC fremover levere offline-oplysningerne på månedlig basis. TDC 
forventer, at oplysninger kan stilles til rådighed første gang medio november. 
 
Derudover er TDC påbegyndt at udarbejde lister over adresser, hvortil der ikke 
er kobberlinjer. Disse lister, som løbende vil blive opdateret, vil blive fremsendt 
til de alternative teleselskaber og vil spare TDC for ressourcer, da de alternative 
teleselskaber således ikke skal igennem Visiteringsservice, der ved en given 
adresseforespørgsel henter relevante informationer i TDC’s tekniske systemer 
og databaser. Disse lister vil på tilsvarende vis blive stillet til rådighed for de 
alternative teleselskaber på TDC Wholesales hjemmeside. 
 
Ad 5. En opfølgning og status på drøftelsen om G.INP (v. ERST) 
Erhvervsstyrelsen havde forinden mødet fremsendt et notat, der skitserer de 
juridiske forhold i relation til prioriteringen og brugen af G.INP. 
 
De alternative teleselskaber udtrykte tilfredshed med konklusionerne i notatet. 
Selskaberne anførte dog også, at der fremadrettet kan opstå problemer, hvis 
TDC ”løber tør” for plads og/eller linjekort, der understøtter G.INP. 
 
TDC bemærkede, at Erhvervsstyrelsen havde undladt at medtage oplysninger i 
styrelsens vurdering af problemstillingen, og at TDC endnu ikke havde stilling 
til, hvorledes selskabet vil forholde sig notatet og dets konklusioner. TDC 
anførte dog, at der kan opstå problemer med levering af visse tjenester, fx tv, 
men at der vil kunne tages hånd om problematikken omkring Pair Bonding. 
 
TDC opfordrede til, at selskaberne om tre uger (den 23. oktober) i fællesskab 
drøfter en fælles proces for tildeling og udnyttelse af linjekort, der understøtter 
G.INP.  
 
Ad 6. Evt. 
Der var på mødet enighed om, at næste møde skal finde sted ultimo november 
2014. Det er på den baggrund efterfølgende blevet besluttet, at næste møde i 
arbejdsgruppen skal finde sted torsdag 26. november 2014 kl. 13.00-15.00 hos 
Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. 
 
Mødet vil dog blive aflyst, såfremt ingen selskaber har ønsker til dagsordenen. 
Fristen for fremsendelse af ønsker til dagsordenen er den 19. november 2014 og 
bedes sendt til dajosc@erst.dk.  


