
 

 

Hovedpunktsreferat fra mødet den 2. december 2016 i VULA-

videreudvikling 

 
 
 
 
 
  
Deltagere: 

Fiberby: Per Marker Mortensen 

Gigabit: Baldur Norddahl og Mads Bennedbæk 

Hiper: Simon Skals og Nicolai Lamborg 

SE/Stofa: Morten Kristiansen og Niclas Renberg Gregersen 

TDC: Allan Bartroff, Christian Halgreen, Erik Bisgaard, Per Wittendorf 

og Mads Øbro 

Telenor: Kenneth Jarnit og Kim Stuhr Jakobsen 

Telia: Frederik Siegumfeldt (formand) og Daniel Brun Jørgensen 

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

Mette Merkel Brandt 

 

Dagsorden: 

 

1. Foreløbig konklusion på Brancheseminariet (v/ TDC), herunder: 

• Status for samhusningsscenarier 

• Status for GDS-løsninger 

2. Status i forhold til udkast til markedsafgørelser på marked 3a og 3b (v/ 

Erhvervsstyrelsen) 

3. Eventuelt, herunder næste møde i arbejdsgruppen. 

  

 
 
Mødet startede med en bordrunde blandt deltagerne, da Fiberby deltog på mødet 
for første gang. 

 

Ad 1. Foreløbig konklusion på Brancheseminaret (afholdt den 30. 

september) (oplæg v/ TDC) 
 

Migrering til L3 opsamlingsnet 

TDC gav en kort status i forhold til migrering til L3-opsamlingsnet.  

 

På et møde i VULA-arbejdsgruppen den 23. maj 2013 blev transparens drøftet, 

og TDC fortalte, at migrering fra L2- til L3-opsamlingsnet vil skabe højere 

transparens, fjerne begrænsninger på V-LAN og på MAC-adresser. TDC angav 

på daværende tidspunkt migreringsstart i 2014 med en estimeret 

migreringsperiode på 6-8 år. 

 

19. december 2016 
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Status er, at migreringen til L3 går langsommere end forventet. Adspurgt anførte 

TDC, at de forventer, at migreringen til L3 vil tage op mod 10 år, da den er 

efterspørgselsdrevet. TDC har således ingen planer eller lignende for den 

konkrete udbygning. 

 

For yderligere information henvises til de vedlagte slides til nærværende punkt. 
 

Branchemøde den 14. december 2016 

TDC oplyste, at engroskunder på kobberplatformen er blevet inviteret til et 

branchemøde den 14. december 2016. 

 

På mødet vil TDC invitere til at drøfte aftaler og processer for frivillig 

oprydning af linjer gennem fremskudte DSLAM, således at alle kan tilbyde 

slutbrugerne højere båndbredder og udvide dækningsområder ved at fjerne 

shaping og muliggøre ADSL fra fremskudte punkter.  

 

Der vil være tale om en frivillig aftale og således ikke et regulatorisk tiltag. 

 

Opsummering fra branchemødet vedrørende samhusning og GDS på GPON, 

fiber BSA 

TDC præsenterede selskabets opfattelse af de alternative selskabers 

tilkendegivelser/ønsker, som blev frembragt på branchemødet den 30. 

september, hvor TDC præsenterede en række samhusningsscenarier for 

branchen. 

 

Det var TDC’s opfattelse, at de alternative selskaber ønsker så lidt som muligt 

leveret af TDC, og at selskaberne skal have mulighed for at levere/indkøbe så 

meget som muligt selv.  

 

TDC refererede yderligere til Gigabits erfaringer og egne værktøjer, og at TDC 

på branchemødet var blevet opfordret til at genoverveje selskabets holdning til 

GDS- bestillinger i lyset af Gigabits erfaringer. 

 

TDC bemærkede, at Gigabit var blevet stillet en række spørgsmål i forhold til 

Alien ONT, men at TDC på daværende tidspunkt ikke havde modtaget et svar. 

  

Nedenfor skitseres TDC løsningsforslag i forhold til samhusningsscenarier og 

GDS løsninger på GPON, fiber BSA. 

 

Løsningsforslag i forhold til samhusning 

TDC præsenterede et udkast til specifikation af ODF-boks til samhusning med 

henblik på branchens bemærkninger. TDC bemærkede yderligere, at boksen 

skal kunne anvendes både i teknikhuse såvel som i gadeskabe. 

 

Gigabit nævnte i den forbindelse, at det var af stor betydning, hvor ”ørerne” er 

monteret i boksen, da det vil have en betydning i forhold til størrelsen/højden. 

TDC nævnte, at de ville tage højde for dette. 
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De alternative selskaber blev spurgt til deres bemærkninger til dette forslag, og 

Hiper bemærkede, at det var et godt forslag. 

 

TDC konkluderede derefter, at de vil arbejde videre med denne løsning. 

 

For yderligere information henvises til de vedlagte slides til nærværende punkt. 

 

GDS på GPON, fiber BSA vs Alien ONT 

TDC bemærkede, at selskabet har fået følgende nye værktøjer fra Nokia: 

• Test PON for Alien ONT. 

• Ranging mode ”Alien Tolerant”. 

 

Det har til gengæld ikke være muligt at få følgende funktionalitet: 

• Afgivelse af alarm ved Alien ONT (kun i forbindelse med test). 

 

Der henvises til de vedlagte slides. 

 

Forbedringer på fiber KAP-stik 

TDC oplyste kort, at KAP-stikkene ændres, så det er nemmere at tage stikkene 

ud. Aftalen er på plads med TDC’s leverandør, og teknikerinstruks udsendes 

omkring jul. 

 

For yderligere information henvises til de vedlagte præsentationer til 

nærværende punkt. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Efter TDC’s præsentationer var der en erfaringsudveksling mellem Gigabit og 

TDC i forhold til Alien ONT, og hvordan man finder den. 

 

Erhvervsstyrelsen spurgte efterfølgende TDC om en tidsplan i forhold til GDS. 

TDC bemærkede hertil, at piloten etableres nu, og at næste skridt kommer an på, 

hvordan det går med piloten. Herefter vil der skulle foretages en software-

opgradering af platformen. TDC har ingen tidsplan herfor pt., men lovede på 

mødet at vende tilbage med en tidsplan.  

 

Yderligere lovede TDC at vende tilbage med en tidsplan i forhold til 

samhusning og ODF-boksen. 

 

TDC har efterfølgende oplyst, at begge projekter forventes gennemført i juli 

2017. 
 

Ad 2. Status i forhold til udkast til markedsafgørelser på marked 3a og 3b 

(v/ Erhvervsstyrelsen) 
Erhvervsstyrelsen oplyste, at styrelsen har modtaget mange gode høringssvar fra 
branchen i forbindelse med styrelsens høring over de to udkast til 
markedsafgørelser på marked 3a og 3b, der har været i høring henover sommer.  
 
På baggrund af de indkomne høringssvar har styrelsen foretaget en række 
præciseringer i de to afgørelsesudkast, og styrelsen har ligeledes opdateret data i 
afgørelserne, hvilket har været en større udfordring. 
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Erhvervsstyrelsen oplyste videre, at EU-Kommissionen den 16. november 2016 
lukkede for notificeringer fra medlemslandene i dette år. Notificeringen af de to 
afgørelsesudkast vil således først ske i det nye år. Erhvervsstyrelsen vil give 
branchen besked, når de to afgørelsesudkast er notificeret til Kommissionen. 
 
Det blev ligeledes bemærket, at høringssvarene er offentliggjort på styrelsens 
hjemmeside.  
 
Adspurgt oplyste styrelsen, at der ikke var foretaget de store ændringer i de to 
afgørelsesudkast.  
 
Den videre proces er nu, at styrelsen vil notificere de to afgørelsesudkast til 
Kommissionen i januar 2017. Kommissionen vil herefter have én måned til at 
komme med deres anbefalinger/bemærkninger til notificeringen. Afhængig af 
Kommissionens bemærkninger vil styrelsen herefter kunne træffe endelige 
afgørelser, som træder i kraft 3 måneder efter afgørelserne er truffet (enkelte 
forhold dog tidligere). 
 
I forhold til det videre arbejde med LRAIC-afgørelse og geografi vil styrelsen 
vende tilbage senere med yderligere oplysninger. 
 
Afslutningsvist fortalte Erhvervsstyrelsen, at et afgørelsesudkast på marked 1 
(fastnetterminering) sendes i høring inden jul.  
 

Ad 3. Eventuelt, herunder næste møde i arbejdsgruppen 
Der var ikke nogen punkter under eventuelt. 
 
Næste møde i VULA-videreudvikling vil være tirsdag den 28. februar 2017 
kl. 10-12. 

 
Da formanden for gruppen, Frederik Siegumfeldt (Telia), er på orlov, når det 
næste møde i VULA-videreudvikling afholdes, blev det aftalt på mødet, at 
Kenneth Jarnit (Telenor), formand for VULA-fiberarbejdsgruppen, vikarierer 
for formanden på det næste møde.  
 
 


