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Opfølgning på
transperens ifm. 

VULA
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Spørgsmål og svar efter mødet 23. maj

• Spørgsmål til TDC og TDC svar:
� Spm: Er TDC’s net transparent for protokollerne L2TP og/eller PPPoE? L2TP sendes 

via UDP?

� Svar: PPPoE (Ethertype 0x8863 & 0x8864) er allerede i nuværende ”white-liste”
og dermed transparent igennem. L2TP er en header, som er en del IP Payloaden, 
så det vil se ud som en almindelig IPv4 pakke (Ethertype 0x0800), som også er 
med i White-listen. Begge protokoller bør derfor komme transparent igennem 
uden problemer.

� Spm: …betyder dette, at vi kan køre IPv6 over VULA uden at ændre i vores setup i 
forhold til, hvad vi gør i dag på rå kobber (og uden at skulle tilkøbe tillægsprodukter 
til VULA)?

� Svar: Ja

� Spm: Er multicast af eget TV signal muligt på POI0 uden tilkøb af TDC´s multicast-
WS produkt? (forkortet)

� Svar: Flere muligheder på POI0: 1: MC kan sendes ind i hver enkelt s-vlan som 
termineres på POI0 punktet. 2: MC kan sendes ind i et MC Vlan, og så benytte MC 

Cross-Connect funktionen i DSLAM. Så umiddelbart vil man kunne få MC igennem 
som via egen DSLAM på rå kobber (forkortet)

I LRAIC omkostningsmodellering er  en del af DSLAM omkostninger drevet af 
trafik – ikke af brugere. Dækning heraf kan kræve særskilt MC betaling – også ved 
POI0.

Tilføj titel i sidehoved / sidefod

4

25. juni 2013



MTU størrelse

Ændring af VULA standardtilbud:

• Layer 2 MTU størrelse ændres til 1600 bytes

• Muligt forbehold for radiokæder har vist sig unødvendigt. Ny 
undersøgelse har vist, at alle radiokædeforbindelser til de 17 aktuelle 
DSLAM positioner understøtter mindst 1600 bytes.

Ændres i førstkommende revision af standardtilbud.
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Spørgsmål efter VULA møde 10/6

• Der er vist nok nogle ekstra fordele eller andre nye muligheder ved en L3-
opgradering af TDC’s net i forhold til MPLS-løsningen. Det er stadig lidt uklart for 
mig (Telia), hvori disse består. Vil TDC uddybe det på mødet på mandag?

• TDC anfører i afrapporteringen, at ”TDC’s L2-L3-opgradering vil i forhold til MPLS-
løsningen give en fremadrettet omkostningsefficient udvikling af nettet”. Vil TDC 
på mødet på mandag uddybe, hvorfor L3-opgraderingen er en 
omkostningsefficient løsning?

• Det er stadig uklart for Telia, hvad ”kapacitets- og efterspørgselsdrevet”
opgradering til L3-aggregeringsnet betyder. 

• Hvilke ringe opgraderes først? 

• Hvilken indflydelse har AO’erne på, hvor der opgraderes først? 

• Hvilke geografiske områder? 

• Er det tyndt eller tæt befolkede områder, der opgraderes først? 

• Opgraderes en hel ring ad gangen? 

• Hvor lang tid tager det at opgradere en ring? 

• Besvares på flg. slides
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Ombygning af TDCs 
opsamlingsnet

TAG projektet
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Ombygning af TDCs opsamlingsnet 
– TAG projekt

• Projektets formål:
• Løse problem med knappe ressourcer som båndbredde, VLAN, 

MAC adresser i L2 ringe

• Skabe bedre skalerbarhed

• Udfase udstyr i end-of-life fase

• Reducerede driftsomkostninger

• Faseopdeling:
• Fase 1: Flytte fiberkunder til nyt router baseret opsamlingsnet 

(erhverv og basisstationer) – pågår

• Fase 2: Flytte DSLAM til nyt opsamlingsnet. IT udvikling pågår og 
forventes på plads i Q2 14. Herefter går flytning i gang

• TAG projektet har mange andre elementer end udskiftning af Cisco
4500 switche med routere – samlet set bringer det opsamlingsnettet 
ind i næste generation mht. kapacitet og teknologi
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Ombygning af opsamlingsnettet 
– TAG projekt

• Konsekvenser for POI 1-2-3:
• Fysisk og logisk grænseflade i POI punkterne ændres ikke

• TDC vender tilbage med detaljer når tidspunktet for flytning af de 
første DSLAM nærmer sig

• Hvorfor alene kapacitetsdrevet udbygning?
• Opgraderingen giver ikke TDC mulighed for at levere nye 

produkttyper, og giver heller ikke et positivt bidrag på indtægtssiden 
som kunne begrunde hurtigere gennemførelse

• Besparelser i driftsomkostninger kan ikke retfærdiggøre forcering

• Investeringen foretages i takt med at behovet opstår – effektiv brug 
af kapital og begrænsede ressourcer i øvrigt 
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Centraler hvor opsamlingsnettet 
er/bliver opgraderet i 2013
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Bemærk, at i 2013 er 
der alene tale om 
Fase 1 opgradering. 
DSLAM tilslutninger 
følger først i Fase 2
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Lag 2 / Lag 3 Kunde 
terminerings udstyr 

• Lag 2 Switche & muligheder

• Lag 3 Routere & muligheder

• Tunnel Overhead
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Lag 2 / Lag 3 Kunde udstyr

• Lag 2 Udstyr.

• Ingen intelligens i kunde udstyr.

• Afhængig af hvad der er leveret af MTU etc. 
Fra provider.

• Vil af sikkerheds mæssige grunde være 
begrænset til et antal MAC adresser.

• Kun den transparens der er givet af provider.

• Skalerings Issues, da det er et broadcast 
domaine

• L2 QOS Kan være problemetisk (Mange tags)

• Lag 3 udstyr.

• Intelligens i kundeudstyr.

• Benytter kun en MAC adresse.

• Kan lave tunnel tjenester der er fuld 
transparente.

• Support for IP fragmentering.

• TDC benytter selv L3 udstyr som kunde 
terminering.

• L3 QOS opmærkning transparent igennem

12
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L2 Kunde terminerings udstyr (Switch)
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• Ingen kontrol af L2 Broadcast og L2 Kontrol multicast.

• Broadcast og kontrol multicast vil blive sendt på kryds og tværs mellem de tilsluttede noder, og vil dermed optage 
båndbredde på transmissions forbindelsen.

• Jo flere enheder (Mac adresser) jo mere broadcast og kontrol multicast, og dermed mere båndbredde.

• STP, LACP, ARP, IPv6 ND, UPnP, CDP, LLDP, WINS, NETBEUI , etc. Er blot noget af det trafik der unødvendigt vil 
flyde mellem de 2 lokationer, og vil bruge båndbredde.

• Der vil dermed være et vist Broadcast og Kontrol multicast Overhead.

POI 1-3eBSA
VULA

DSLAM

Globalt Broadcast domain

STP eller LACP nødvendig for redundans

CPE

CPE CPE

CPE

TDC NET/UDSTYR

Kunde lokation Kunde lokation

AO
UDSTYR
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L3 Kunde terminerings udstyr (Router)
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• L3 separerede broadcast domains

• Broadcast og kontrol multicast vil kun ses lokalt, og vil dermed ikke optage båndbredde på transmissions 
forbindelsen.

• Tansmissions hastigheden vil dermed ikke belastes af Broadcast og Kontrol multicast Overhead.

• Langt de fleste benyttede protokoller kan routes

• Ikke routbare protokoller kan pakkes ind i en L3 tunnel og dermed være fuldt transparent.

• TDC Benytter udelukkende routere som CPE, og merprisen er begrænset.  (Afhænger af udstyr)

POI 1-3eBSA
VULA

DSLAM

Lokalt
Broadcast
domain

Fuld redundans og loadbalancering
gives automatisk af L3 routning

CPE

CPE

CPE

CPE

TDC NET/UDSTYR

Lokalt
Broadcast
domain

Kunde lokation Kunde lokation

AO
UDSTYR
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Tunnel Overhead

Codec

Sample
Size

(Bytes)

Sample
Interval
(ms)

Voice
Payload Size

(ms)

Voice
Payload Size

(Bytes)

Packets
Per Second

(PPS)

Layer 2
MAC Size
(Bytes)

IP/UDP/RTP
Header Size
(Bytes)

Total
Packet Size
(Bytes)

Ethernet
BandWidth
(Kbps)

G.711
(64 
kbps)

80 10 ms 20 ms 160 50 18 40 218 87,2

G.729
(8 Kbps) 10 10 ms 20 ms 20 50 18 40 78 31,2
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Ethernet Båndbredde for en Voice samtale

Ethernet Båndbredde for en Voice samtale via L2TPv3 tunnel

Codec

Eth Voice
Packet Size
(Bytes)

IP/L2TPv3
Header Size
(Bytes)

Total
Packet Size
(Bytes)

Ethernet
BandWidth
(Kbps)

Extra
L2TPv3 BW
(Kbps)

Extra
L2TPv3 BW

(%)

G.711
(64 kbps) 218 32 250 100,0 12,8 12,80

G.729
(8 Kbps) 78 32 110 44,0 12,8 29,09

• Voice pakker er små men mange, og må derfor anses som ”Worst-Case”

• Overhead bliver derfor procentvis noget mindre ved større pakker.

• Ex. Ved 512 bytes pakker + alt overheadet vil L2TPv3 overheaded være 5% extra.
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Telia Opfølgning på MPLS Tuneller fra CPE

• MPLS helt ud til CPE er en sikkerheds risiko

• Enig, dette er ikke ønskværdigt, derfor bør ex. L2TPv3 
anvendes til PWE.

• Nye L3 routere (200.000 kkr)

• Kan eksisterende udstyr ikke terminere disse tuneller ??

• Evt. nye L3 CPE’ere

• Har måske allerede nogle i dag, ellers begrænset merpris

• Overhead 50%

• Beregninger viser at fakta er noget mindre. L2 tomgangs 
trafik (ved brug af L2 CPE) skal yderlige modregnes.

• Uafklaret om Telia skal benytte flere POI’er

• Burde ikke være nødvendigt !! L3 router kan kobles til ex. 
eksisterende L2 switch, og dermed blot terminere visse 
kunder der benytter routed CPE og L2TPv3 tuneller.
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Telia Opfølgning på MPLS Tuneller fra CPE

• Kan ikke gøre det samme som TDC

• TDC benytter ikke noget som AO ikke er i stand til at benytte.

• eBSA/VULA beskriver brugen af extra kanaler (ex. i stedet for QinQinQ)

• Hvad er overhovedet behovet for at få L2CP tunlet ??

EPL Point to Point EVP-LAN Multipoint-to-Multipoint

Metro Ethernet Forum MEF 6.1 & 6.1.1

EPL & EVPL Point to Point



Idriftsættelse af 
VULA

Status fredag . 22. juni
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Status for VULA idriftsættelse
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• IT-release leveret og installeret d. 26/5

• Operatører med VULA aftale er oprettet/konfigureret i systemer

• User accept test (UAT) på IT-release er gennemført og afsluttet pr. 19/6

• Problematisk at få Linjer til UAT- begrænset grundlag (5 linjer) som er vendt 
og drejet et antal gange

• En række fejl er identificeret og rettet, specielt har visiteringen været 
fejlbehæftet

• Ramp-up er påbegyndt d. 19/6 (Tre operatører)

• Vula produktion i uge 25: 40-50 migreringer fra eBSA til Vula

• Ramp-up fasen har afsløret yderligere fejl

• Fejl i visitering (rettet d. 20/6)

• Minimize downtime er midlertidig deaktiveret grundet designfejl

• Der analyseres på andre observationer

• Target er at få tre operatører i produktion på VULA inden sommerferien med et 
samlet loft på 750 migreringer om dagen. 

• Målopfyldelsen afhænger af:

• Om der identificeres yderligere fejl

• At ISP’er er i Ramp-up senest 24/6, og at den målsatte produktion opnås 
med godt resultat
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TDC’s 
netudbygningsplaner 

Status og planer for udbygning 

med fremskudte DSLAM
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Over 2500 lokationer med DSLAM
juni 2013

21

Fordelt på
1187 centraler og
1314 fremskudte i teknikhuse/skabe/rum

676 fremskudte centraler (ingen shaping)
638 fremskudte indkoblingspunkter (shaping) 
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Områder med fremskudte DSLAM
~ VULA-område

22

De 1314 fremskudte i teknikhuse/skabe/rum
er fordelt på 404 centralområder*) (34 % af samtlige), 
og har 64 % af samtlige adresser i Danmark. 

Område med fremskudt ~ NGA-område ~ VULA-område

*) 15 mindre centraler har pt. ikke Alcatel-DSLAM, selvom der findes 
fremskudte i området. Der er plan for opsætning senest udgangen af 
2014.
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204 nye varslet til idriftsættelse i 2013

23

Pt. er varslet 204 nye fremskudte DSLAM’er og yderligere 
ca. 100 vil blive varslet til idriftsættelse i 2013, primært i 
centralområder hvor der allerede findes mindst en 
fremskudt. 

Ultimo 2013 vil antallet af centralområder med fremskudte 
være forøget fra 404 til ca. 436 (37 % af central-
områderne, 68 % af adresserne i Danmark)
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Forventninger til de kommende år

• TDC forventer fortsat, at opsætte ca. 600 fremskudte DSLAM’er hvert 
af årene 2014 og 2015

• Der findes ingen konkret plan for hvor opsætningen vil ske, men ud 
fra erfaringerne indtil nu vil der 

• ultimo 2014 være fremskudte DSLAM i omkring 500 
centralområder (75 % af adresserne)

• og omkring 650 centralområder (85 % af adresserne) ultimo 2015

• Da de resterende ca. 535 centralområder vil kundemæssigt være 
meget små og ikke velegnede til opsætning af fremskudte 
DSLAM’er. Stort set alle blev i Vectoring-arbejdsgruppen 
klassificeret som små centraler (dvs. under 400 kunder < 10 dB fra 
centralen). Hvis der opsættes vectoring-kort her, bliver områderne 
pr. definition til VULA-område og VULA vil så reelt skulle tilbydes i 
hele landet. 
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Proces for fremskudte DSLAM

• Udpegning af potentielle områder

• model, kundehenvendelser el.lign.

• Business-Case

• antal kunder, adresser, 
konkurrencesituation…

• Forundersøgelse

• tilladelser fra kommuner…

• Varsling

• offentliggørelse

• Detailprojektering

• Etablering 

• opsætning, gravning til fiber, evt. også
kobber, el…

• Idriftsættelse 

25

evt. 
returløb
eller
annullering
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Fra kobber til fiber

• I løbet af det kommende års tid vil TDC gradvis som 
udgangspunkt kable med fiber i nyudstykninger og ved 
nybyggeri/totalrenoveringer

• Der vil altid være opsat krydsfelter (ODF) i forbindelse med 
byggerierne 

• Byggerierne vil være bundet op på det bagvedliggende net 
vha. fremskudt DSLAM, backhole til centralen (og DSLAM 
her) eller senere vha. PON

• Rekabling af eksisterende byggeri med fiber vil kun ske i 
meget begrænset omfang 

26



DSL teknologier

Teknik og TDC forventninger
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G.SHDSL

• TDC forventer ingen videreudvikling af G.SHDSL* på Alcatel DSLAM kort – det 
forventes at VDSL2 evt. m. pair bonding vil være udviklingssporet

• Der benyttes i dag på RK en del ikke-standard G.SHDSL udstyr (jf. flere særregler 
indført i CMP over de senere år)

• Disse ikke-standard transmissionsformer kan ikke leveres på DSLAM kort

• På den baggrund blev der i VULA standardtilbuddet indført en klausul om, at RK 
linjer som benyttes til G.SHDSL ikke vil blive tvangsmigreret

• G.SHDSL kan ikke anvendes i punkter med shaping. Dvs. de fleste fremskudte 
punkter er teknisk set udelukkede 

• Meget ringe aktuel brug af G.SHDSL fra fremskudte centraler og fra små centraler 

• TDC ser ikke G.SHDSL som relevant eller i praksis brugbart i VULA regi fordi:

• G.SHDSL er teknisk umulig fra de fleste fremskudte DSLAM positioner

• Teknologisk inhomogen teknik: Forskelligt ikke-standard udstyr i spil som 
ikke kan understøttes på DSLAM

• Ingen standardiseret videreudvikling i sigte* – der satses nu på bonded 
VDSL/ADSL 
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* Note. ITU standarden blev sidst opdateret i 2005



G.INP

• Standardiseret for VDSL2 og ADSL2+ (ADSL2+ dog kun i DS retning

• Erfaringer viser, at G.INP i de fleste tilfælde givet flg. fordele:

• Bedre stabilitet, færre transmissionsfejl

• Lavt delay – bedre brugeroplevelse

• (lidt) højere bitrater

• På Alcatel ISAM DSLAM er G.INP understøttelsen:

• ADSL2+: Alle porte

• VDSL2: Linjekort NVLT-C (Ikanos) understøtter IKKE G.INP.

• VDSL2: Linjekort  NVLT-P (Broadcom) understøtter G.INP

• Nyere Broadcom baserede CPE understøtter G.INP. For CPE med andre 
chipsæt typer er understøttelse usikker 

• TDC forbereder implementering af G.INP. IT udvikling forventes at 
kunne være klar 2H 14 (betinget af IT ressourcer) 
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G.INP

• Påtænkte muligheder i VULA:

• G.INP er som udgangspunkt enablet. Det indebærer, at hvis CPE 
og porttype begge understøtter G.INP, er G.INP aktiv. (Default)

• G.INP kan disables på ordreniveau og i tekniske værktøjer. 
Relevant hvis operatør har bestand af CPE type som fungerer 
dårligt med G.INP og ifm. fejlsøgning/afhjælpning

• Mulighed for aktivt tilvalg af G.INP. Indebærer portflytning hvis 
linjen aktuelt er koblet til port som ikke understøtter G.INP

• Monitorering i driftsværktøjer udvides med relevante nye parametre

Tilføj titel i sidehoved / sidefod

30

25. juni 2013



Vectoring

• Vectoring forudsættes anvendt i det omfang der er opridset i 
scenriebeskrivelsen behandelt i Vectoring WG – med de begrænsninger 
som tillægsafgørelsen teknisk og økonomisk giver

• Ydelse, sameksistens med andre teknikker og tekniske begrænsninger 
mv. er ret detaljeret behandlet i Vectoring WG dokumenterne

• TDC arbejder pt. efter IT udvikling som gør det muligt at starte 
udrulning i H2 14 (forbehold for ressourcer)

• TDC arbejder løbende på at gøre flest mulige eksisterende CPE enheder 
Vectoring egnede, fuldt eller som ”friendly” ved SW opdateringer

• Sigter efter at undgå ”Zero Touch Vectoring” (eller tekniske tilsvarende 
metoder) da ulemperne er markante – specielt at US ydelsen ikke 
forbedres, men endelig implementering er ikke fastlagt

• Der vil i den kommende tid, når Markedsafgørelsens indhold er kendt,  
blive behov for mere detaljeret dialog mellem AO og TDC om tekniske 
detaljer og processer 
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Pair Bonding på VULA

• TDC arbejder efter at pairbonding på to ADSL2+ eller to VDSL2 par er 
med i IT VULA release ultimo 2013

• Standartilbud opdateres når der er sikkerhed om tidspunktet for 
hvornår idriftsættelse kan ske (opdateret plan efter sommerferien)

• Nye hastighedsprodukter som kun er mulige med PB

• Driftsværktøjer bliver opdateret til at håndtere pairbonding

• Utvivlsomt behov for dialogmøder mellem AO og TDC. Den største 
trussel som pairbonding rummer, er den misforståelse, at det er 
simpelt! I virkeligheden er at utal af processer og IT systemer berørt –
og Djævelen bor i detaljen!

• Teknikken er PT ikke helt på plads. Broadcom arbejder pt. med 
opgradering af chipsæt SW efter ugers arbejde med at reproducere fejl 
med ustabile linjer (delvist i TDCs lab). 

• KPN, som startede tidligere, har oplevet mange fejl og udrulning sker 
her langsomt – TDC forventer også lang ramp up med mange 
korrektioner undervejs 

Tilføj titel i sidehoved / sidefod

32

25. juni 2013



G.Fast

• Black Horse i strategiarbejdet

• Ingen TDC planer 

• TDC ser pt. primært G.FAST som et element der nogle steder kan 
anvendes ifm. GPON udbygning - på steder hvor der er brugbar 
kobberkabling i bygning/meget afgrænset område, og hvor 
eftermontering af fiber er kostbar

• G.FAST kan sådanne steder måske anvendes som ”active GPON splitter”

• Men vi har jo ikke set noget udstyr endnu, og ITU standarden er først 
nu ved at tage fast form..
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