
VULA: TIDSLINJE OG AFHÆNGIGHEDER

• Fra AO-side savner vi en afklaring/præcisering af rækkefølge og datoer for centrale 
hændelser i processen vedr. POI0 og vectoring

• AO’erne anser det for meget vigtigt at der bliver fastlagt en struktureret proces for 
det videre forløb

• De primære elementer i en sådan tidslinje kan være:

– Udkast til første version af POI0-produktet

– Proces for fastlæggelse af POI0-specifikation v1

– Lancering af POI0 v1

– Udkast til udmøntning af POI0-priser

– Proces for endelig fastlæggelse af POI0-priser

– Udkast til vectoring-afgørelse

– Proces frem til endelig vectoring-afgørelse

– Udkast til POI0 v2 og proces for fastlæggelse

– Lancering af POI0 v2
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CENTRALE TEMAER VEDR. POI0
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# Tema Uddybning

1 Multicast-produkt på 

POI0

AO’erne efterlyser en snarlig drøftelse af hvordan et multicast-produkt på 

POI0 skal specificeres og udmøntes. Ref. TDC’s gennemgang af DSLAM-

arkitektur i maj er det ikke AO’ernes indtryk at en gængs anvendelse af 

multicast kan overskride kapacitetsbegrænsninger i TDC’s DSLAM.

2 Prissætning af porte på 

POI0

AO’erne ønsker som udgangspunkt en prissætning af POI0-porte der ikke er 

afhængig af båndbredden på den enkelte port. Dette under forudsætning af 

at der heller ikke udmøntes priser ift. faktisk kapacitetsudnyttelse. Med 

henvisning til TDC’s gennemgang af DSLAM-arkitektur i maj er der næppe 

praktiske kapacitetsbegrænsninger at tage hensyn til.

3 Omkostninger vedr.

oprettelse af multicast

AO’erne udtrykker en bekymring for at priser for faktisk anvendelse af 

multicast bliver prohibitivt dyre. AO’erne opfordrer til at prissætning af fx 

oprettelse skal være funderet i den konkrete opgave og tekniske kompleksitet.

4 Omkostninger vedr. 

oprettelse og brug af 

øvrig teknologi

AO’erne udtrykker bekymring for at det bliver prohibitivt dyrt fx at oprette og 

anvende QoS og andre features i POI0, selv om konfigurationen er en 

administrativ opgave, og der ikke tæres på knappe ressourcer i DSLAM.

5 Nye samhusnings-

produkter på centraler

AO’erne ønsker at det også på centraler bliver muligt at få produkter 

tilsvarende dem der findes i teknikhuse og –rum, fx mulighed for at leje 

hyldeplads, undgå lange optiske trunks og købe andre strømprodukter.

6 Nye samhusnings-

produkter i gadeskabe

AO’erne ønsker at der kigges på nye produkter til samhusning i gadeskabe, 

hvor AO’erne tilslutter sig TDC’s DSLAM på POI0. Eksempelvis et 2U 

hyldeprodukt til opsætning af optisk udstyr.


