
 

 
Hovedpunktsreferat fra møde den 3. september 2013 i VULA-
videreudvikling 
 
 
 
 
 
 
Deltagere: 
Telia: Lars H. Jensen, Marie Skouenborg og Claus Birkmose 
Concepy: Nicolai Lamborg og Simon Skals 
GlobalConnect: Kim Harder 
TDC: Christian Halgreen, Allan Bartroff, Peer Ulf J acobsen og Keld 
Allan Skov 
Telenor: Mads Hein og Kenneth Jarnit 
Erhvervsstyrelsen: Helle B. Larsen, Ebbe Brigsted, Theis D. 
Gjedsted, Jonas Bo Østrup, Tine Meyer og Rasmus Grønborg 
Jakobsen 
 
Dagsorden: 
 

1. Opdateret status på idriftsættelse af VULA 
2. Mulige løsninger på transparensudfordringer i det eksisterende 

VULA-produkt: Hvordan tilfredsstilles slutkundebehov? 
3. Tidslinje for videre arbejde med POI0 samt AO’ers primære 

ønsker/bekymringer ift. POI0 
4. Dækningsoplysninger i TDC's net, herunder AO'ers adgang til 

slutbrugeradresser, polygoner 
5. Bestilling/aftaleforhold 
6. Drift + målinger/overvågning 
7. Arbejdsgruppens kommende møder 
8. Eventuelt 

 
Ad. 1. Opdateret status på idriftsættelse af VULA 
TDC, Telenor og Telia fremlagde hver deres opfattelse af forløbet med 
idriftsættelsen af VULA. 
 
TDC’s statusopdatering 
TDC gav en statusopdatering, hver selskabet erkendte, at ibrugtagningen 
af VULA-produktet har afsløret en række fejl i TDC’s systemer. En stor 
del af fejlene blev fundet i TDC’s almindelige systemer og er dermed fejl, 
som har eksisteret tidligere for andre produkter end VULA, men som 
kunderne har lært at leve med. Derfor har man ikke haft øje for dem 
tidligere. TDC’s slides er vedlagt dette referat. 
 
Når der bliver konstateret en fejl i et system, er denne som regel blevet 
udbedret efter 1-2 dage. Den eneste undtagelse til denne hurtige 
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fejlretning er efter TDC’s opfattelse en fejl i ordresystemerne, der gør at 
man hidtil ikke har kunnet modtage ordrer med eksempelvis apostroffer 
som en del af teksten. Denne fejl er imidlertid rettet nu. 
 
WAP-aktivering var desuden planlagt at skulle fungere sammen med 
VULA. Denne løsning har dog været fejlramt, og man har derfor 
udarbejdet en alternativ, manuel proces. Denne proces blev 
implementeret i august, og ordrerne med portskifte bliver håndteret ved 
hjælp af denne i dag. 
 
Pr. 30. august har TDC idriftsat 6.153 ordrer uden portskifte og 234 med 
portskifte. 
 
Telenors erfaringer 
Telenor gennemgik herefter selskabets erfaringer med overgangen til 
VULA. De af Telenor anvendte slides er vedlagt dette referat. 
  
Overordnet set anførte Telenor, at blandt andet skiftende udmeldinger fra 
TDC og mangelfuld netværksimplementering har medført, at Telenor er 
blevet påført et nettotab i millionklassen. Telenor forventer at være 
færdig med at migrere de berørte kunder ultimo oktober. 
 
Telenor gjorde desuden opmærksom på, at TDC ikke på samme måde har 
skullet migrere kunder til VULA, hvilket betyder, at TDC ikke har været 
udsat for samme problemer som de alternative teleselskaber. 
 
Telias erfaringer 
Telia oplever, at migreringerne fra BSA til VULA nu forløber fornuftigt, 
men selskabet havde en række kommentarer til den forløbne proces. 
Disse fremgår af selskabets slides, der er vedlagt dette referat. 
 
Telia har oplevet, at det har været vanskeligt at planlægge migreringerne 
løbende, idet antallet af mulige migreringer har varieret. At WAP ikke 
har virket har desuden medført, at proceduren vedrørende migrering med 
portskifte har været vanskelig at fastlægge. Det har gjort det besværligt at 
migrere især erhvervskunder. Telia oplyste, at selskabet ligesom Telenor 
forventer at være færdig med at migrere de berørte kunder ultimo 
oktober. 
 
Telia er af den opfattelse, at selskabet er blevet brugt som testpart i 
produktionssystemerne. Ligesom Telenor er Telia af den opfattelse, at 
TDC ikke har haft incitament til at sikre effektiv migrering. De heraf 
følgende forsinkelser og ressourcer allokeret til løbende fejlretning har 
medført en række ekstraomkostninger. Alene tests og fejlretning vurderer 
Telia har kostet selskabet omkring 250.000 kr. 
 
Yderligere kommentarer 
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De alternative teleselskaber oplyste, at det ikke er lykkedes at lave aftale 
med TDC om omkostningsfordelingen i forbindelse med de oplevede 
problemer med implementeringen af VULA. 
 
Erhvervsstyrelsen oplyste herefter om det forløb, som styrelsen 
gennemgik sammen med hovedsageligt TDC og Telia primo juni. 
Styrelsens tilsyn sigtede på at klarlægge, om TDC overholdt selskabets 
VULA-forpligtelse. I modsat fald kunne det komme på tale at pålægge 
TDC tvangsbøder. Erhvervsstyrelsen gennemgik processerne, inddragede 
de implicerede parter og konstaterede efter oplysning af sagsforløbet, at 
der blev foretaget migreringer, og at TDC derfor efter styrelsens 
opfattelse efterlever de pålagte forpligtelser.  
 
Telenor oplyste, at selskabet havde oplevet TDC’s kommercielle tilbud til 
omkostningsfordeling som helt uacceptabelt på grund af de forbehold, der 
fremgik heraf. Det er desuden Telenors opfattelse, at TDC ikke leverer 
produkter i overensstemmelse med selskabets standardtilbud, idet de 
automatiserede processer er en del af disse. 
 
Concepy oplyste, at selskabet kunne være interesseret i at se sagsforløbet. 
Erhvervsstyrelsen oplyste i denne forbindelse, at mødedeltagerne har 
mulighed for at søge aktindsigt. Erhvervsstyrelsen vil selvfølgelig være 
opmærksom på, at det indsamlede materiale indeholder kundetal, 
økonomiske forhold og andre oplysninger, der kan være undtaget fra 
retten til aktindsigt. 
 
Formanden afsluttede punktet ved at konkludere, at mødedeltagerne i 
arbejdsgruppen nu har haft muligheden for at give deres forskellige 
opfattelser af idriftsættelsen til kende. 
 
Ad. 2. Mulige løsninger på transparensudfordringer i det 
eksisterende VULA-produkt: Hvordan tilfredsstilles 
slutkundebehov? 
Telia orienterede om status på selskabets tunnel-løsning. Telia anvendte 
slides, der er vedlagt dette referat. Telias udfordring består i, at selskabet 
ikke kan levere Ethernet Nordic på VULA, idet dette vil kræve mere 
transparens. Det er i den forbindelse Telias opfattelse, at TDC efter 
marked 4-afgørelsen er forpligtet til at levere et produkt, der giver samme 
muligheder som rå kobber, men Telia er indstillet på at finde en anden 
løsning, indtil VULA er tilstrækkelig transparent til at kunne danne 
baggrund for produktet. 
 
TDC konkluderede, at divergensen mellem Telia og TDC tilsyneladende 
findes i læsningen af marked 4-afgørelsen. 
 
Ad. 3. Tidslinje for videre arbejde med POI0 samt AO’ers primære 
ønsker/bekymringer ift. POI0 



 4/8 
 
 

De alternative teleselskaber præsenterede, hvad de opfatter som 
væsentlige forudsætninger for et velfungerende POI0-produkt. Concepy 
anvendte de vedlagte slides i forbindelse med denne præsentation. 
 
De alternative teleselskaber efterspurgte en grafisk fremstilling (tidslinje) 
over hhv. vectoringsafgørelse, POI0-ibrugtagning og POI0-prisafgørelse, 
som kunne anvendes ved næste afrapportering til VULA forum. Concepy 
fremlagde en række punkter, der naturligt kunne indgå i en sådan. 
Herefter blev TDC bedt om at supplere med selskabets forventninger. 
 
Erhvervsstyrelsen oplyste, at styrelsen vil udarbejde en tidslinje, hvor de 
vigtigste datoer, som vedrører denne arbejdsgruppe, oplistes. Dette vil 
eksempelvis sige i relation til vectoringafgørelsen. 
 
TDC oplyste, at selskabet har forpligtet sig til at have POI0 klar d. 1. 
december 2013. Udformningen af produktet og processen med at udvikle 
dette baserer sig på de arbejdsgruppemøder, hvor karakteristika for POI0 
er blevet fastsat. 
 
Erhvervsstyrelsen oplyste, at styrelsen er ved at lægge sidste hånd på 
vectoringafgørelsen. Processen herefter vil være, at denne vil blive sendt i 
høring med 8 ugers høringsfrist. Herefter følger en måneds notificering 
hos EU-kommissionen.  
 
Vectoringafgørelsen blev sendt i høring den efterfølgende dag, d. 4. 
september 2013. Høringsfristen er den 30. oktober 2013.  
 
Erhvervsstyrelsen oplyste desuden, at styrelsen parallelt arbejder med 
POI0-prisafgørelsen, der forventes at komme i høring inden udgangen af 
september. Overvejelserne omkring POI0 er ikke inkluderet i LRAIC-
prisafgørelsen for 2014, så i denne periode vil POI0 have sin egen 
separate prisafgørelse. Senere vil der ske en samkøring. 
 
Concepy oplyste, at selv om POI0-diskussionen ikke er direkte 
sammenhængende med vectoringafgørelsen, vil POI0-prissætningen og 
produktudformningen betyde meget i forhold til de alternative 
teleselskabers anvendelse af vectoring. Oplysninger om 
produktspecifikationerne for POI0-produktet er derfor meget interessante 
for de alternative teleselskaber. 
 
TDC oplyste, at selskabet kan videregive en del oplysninger herom. TDC 
foreslog en gentagelse af teknikermødet fra februar, hvor medarbejdere 
fra TDC Wholesale gennemgår forskellige muligheder og drøfter 
detaljerne med de alternative teleselskaber, ligesom der vil være 
mulighed for at stille spørgsmål. 
 
TDC oplyste, at selskabet vil arrangere et sådant møde ultimo september. 
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Concepy bad om, at en evt. produktspecifikation rundsendes inden 
mødet, idet dette vil øge mødets kvalitet. TDC vil undersøge, om dette er 
muligt. 
 
Erhvervsstyrelsen oplyste, at når TDC d. 1. december 2013 offentliggør 
et standardtilbud på POI0-produktet, er det en forudsætning, at det 
underliggende produkt kan aftages. 
 
Concepy havde på deres slides oplistet en række centrale temaer 
vedrørende POI0. Der henvises til de vedlagte slides for yderligere 
detaljer. Concepy forventer, at vectoringafgørelsen kommer til at medføre 
nye ønsker fra de alternative teleselskaber, hvilket betyder, at det allerede 
nu giver mening at regne med en POI0 version 2.0 i tidsplanen. 
 
Concepy ønskede desuden en drøftelse af metoderne anvendt ved 
omkostningsfordeling. En stærkt kapacitetsafhængig pris forekommer 
ikke naturlig, idet der tilsyneladende ikke er kapacitetsbegrænsninger fra 
DSLAM’en og bagud i nettet. 
 
TDC oplyste hertil, at anvender man forskellige fordelingsnøgler på 
forskellige produkter, kan dette medføre uhensigtsmæssigheder. Desuden  
vil TDC ikke udelukke, at der vil kunne opstå begrænsninger i 
kapaciteten fra POI0 og bagud i nettet. 
 
Erhvervsstyrelsen rundede punktet af med at gøre opmærksom på, at alle 
mødedeltagerne naturligvis er velkomne til at komme med synspunkter 
eller uddybe disse i forbindelse med høringen over POI0-prisafgørelsen. 
 
Ad. 4. Dækningsoplysninger i TDC's net, herunder AO'ers adgang til 
slutbrugeradresser, polygoner 
TDC redegjorde for dækningsoplysninger om TDC's net, herunder de 
alternative teleselskabers adgang til slutbrugeradresser og polygoner m.v. 
TDC anvendte hertil de vedlagte slides. 
 
I forhold til adresseangivelserne i TDC’s systemer oplyste TDC, at alle 
de adresser, der er placeret i en angiven polygon, bliver inkluderet i de 
udleverede filer. Dette betyder imidlertid ikke, at alle disse adresser er 
bebyggede eller beboede. 
 
TDC oplyste, at når man taler dæmpningsforhold, bliver man nødt til at 
evaluere den enkelte linje. Skal der inkluderes flere oplysninger i TDC’s 
udleverede filer, vil disse blive større og kan indeholde mere entydige 
oplysninger, hvilket kan være en fordel. Lige nu er TDC’s systemer 
imidlertid ikke designet hertil, men det er en mulighed at udvikle dem i 
denne retning. 
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Telia oplyste, at selskabet gerne indgår i en dialog med TDC om denne 
udvikling af systemerne. Blandt andet dæmpningsforhold på den enkelte 
adresse vil være interessant at inkludere i de udleverede filer. 
 
Telenor pointerede, at den nuværende situation medfører den uproduktive 
tendens, at alle danske teleselskaber laver parallelle databaser med 
sammenlignelig information. Her er mulighed for at optimere og denne 
proces omkring udvikling af databaser bør ikke parkeres på baggrund af 
en bilateral proces mellem Telia og TDC.  
 
TDC var enig i denne betragtning, men pointerede samtidig, at 
problemstillingen ikke efter selskabets opfattelse er en VULA-
problemstilling, og at den bør behandles i et andet regi. 
 
TDC oplyste, at selskabet er indstillet på at fortsætte bilaterale drøftelser 
med Telia i forhold til Netinfo. Systemet er designet til at trække en 
række data fra andre systemer, så hvis der skal ændres i dette/disse er det 
først og fremmest nødvendigt med en behovsafklaring. TDC har oplevet, 
at offline datainformation i høj grad bliver efterspurgt, idet 
onlinesystemerne i dag opleves som langsomme. TDC er derfor af den 
opfattelse, at online-svartider kunne være et første skridt. 
 
Concepy og Telenor udtrykte, at selskaberne gerne vil deltage i den 
igangværende dialog mellem Telia og TDC. Concepy anerkendte 
desuden, at TDC’s systemer i dag er mere anvendelige end for et år siden. 
 
TDC vil invitere de interesserede parter til et møde, hvor ovenstående 
kan drøftes. TDC forventer, at der bliver tale om et temmelig teknisk 
møde, hvor tekniske løsninger på dagligdags problemer vil være 
omdrejningspunktet. 
 
Ad. 5. Bestilling/aftaleforhold 
TDC svarede på den uddybning, Telia gav i mail af 27. juni 2013. TDC 
forholdt sig i denne sammenhæng til følgende spørgsmål: 
 

a) er der altid 6 måneders varsel ved nye punkter?  
b) hvordan identificeres linjer, der skal/kan tvangsmigreres? 

 
TDC’s slides redegør på detaljeret vis for selskabets stillingtagen til de 
stillede spørgsmål. Der henvises derfor til disse. 
 
Ad. a) Varsel ved etablering af nye punkter 
TDC oplyste, at selskabet i dag har den praksis, at der varsles med 6 
måneder – hverken mere eller mindre. Processen før varslingen kan dog 
være lang, idet denne blandt andet er afhængig af den enkelte kommunes 
sagsbehandlingstid. 
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TDC oplyste desuden, at selskabet i forbindelse med nyudstykninger er 
begyndt at etablere FTTH hele vejen til de nye boliger. 
 
TDC redegjorde herefter for problemerne relateret til varslingsbølge 66, 
hvor varslet ikke var blevet afsendt til tiden. Dette medførte, at der ikke 
blev varslet på den korrekte måde i en række tilfælde. TDC har 
efterfølgende strammet op på de interne procedurer for at undgå sådanne 
fejl. 
 
Ad. b) identifikation af linjer, der skal/kan tvangsmigreres 
TDC oplyste, at de alternative teleselskaber modtager oplysninger herom, 
hvis selskabets linjer falder i en af de følgende tre kasser: 
 

1. FIP etableres med VDSL i beskyttelseszone. 
o TDC sender her en række EN-numre, som de alternative 

teleselskaber kan sammenstille med egne oplysninger 
forud for etablering og opgradering. 

o Teleselskaberne var enige om, at en nær tidsmæssig 
sammenhæng mellem udlevering af EN-numre og faktisk 
opgradering af nettet er en klar fordel. 

2. Tvangsmigrering ved fravigelse af shapingkrav. 
o Der henvises til TDC’s slides for yderligere detaljer. 

3. Tvangsmigrering v. vectoring. 
o TDC oplyste, at linier med ADSL eller SHDSL ikke vil 

blive påvirket. 
o TDC afventer delafgørelse fra ERST. 

 
Ad. 6. Drift + målinger/overvågning 
TDC gav et oplæg vedrørende drift, målinger og overvågning med 
udgangspunkt i de underemner, TDC skitserede for dette tema i slides 
sendt rundt den 7. maj 2013. Disse slides kan findes vedhæftet referatet 
fra mødet i VULA-videreudvikling d. 6. maj 2013. 
 
Der henvises til de af TDC udarbejdede slides for en nærmere 
gennemgang af de temaer, der blev gennemgået under dette punkt. 
 
Ad. 7. Arbejdsgruppens kommende møder 
Formanden oplyste, at arbejdsgruppen efter hans opfattelse nu har 
behandlet de emner, som blev udstukket i forbindelse med gruppens 
oprettelse.  
 
TDC vil som nævnt ovenfor indkalde til teknisk gennemgang ultimo 
september.  
 
Concepy mente, at det vil være nærliggende at evaluere POI0-produktet 
på et tidspunkt efter dette møde. Der var derfor enighed om at holde et 
nyt møde i arbejdsgruppen i uge 43. Simon Skals indvilligede i at være 
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midlertidig formand, idet Lars H. Jensen ikke kan deltage på dette 
tidspunkt. 
 
Erhvervsstyrelsen har efterfølgende indkaldt til møde i VULA-
videreudvikling onsdag d. 23. oktober 2013 kl. 10-13. 
 
Concepy og Telia oplyste, at dagsordenen vil blive sendt rundt til 
kommentering forud for mødet. 
 
Erhvervsstyrelsen gjorde afslutningsvis opmærksom på, at de kommende 
møder i VULA-forum er placeret d. 16. september og d. 6. november. 
 
Ad. 8. Eventuelt 
Formanden oplyste, at han vil arbejde på en afrapportering til VULA-
forum d. 16. september 2013. Der vil blive udsendt et udkast til 
deltagerne i arbejdsgruppen senest tirsdag d. 10. september 2013, 
hvorefter mødedeltagerne kan komme med kommentarer indtil fredag d. 
13. september 2013. 
 
VULA på kabel-tv-nettet 
Telia foreslog, at arbejdsgruppen kunne arbejde med, hvorvidt der kunne 
være potentiale for et VULA-produkt baseret på Coax-nettet, idet BSA 
ikke afsættes på denne platform i øjeblikket. Concepy var interesserede i 
at vide, om TDC var interesserede i en dialog herom. 
 
TDC mente ikke at denne drøftelse hører til i VULA-videreudvikling. 
VULA-forum bør her tage stilling til, om der skal nedsættes en 
arbejdsgruppe med dette formål for øje.  
 
Erhvervsstyrelsen gjorde opmærksom på, at styrelsen i øjeblikket 
arbejder på en analyse af netadgangen til TDC’s kabel-tv-net. Denne vil 
snart blive sendt i høring. 


