
 

 

Hovedpunktsreferat fra møde den 4. september 2014 i VULA-

videreudvikling 

 
 
 
 
 
 
Deltagere: 

Telia: Frederik Siegumfeldt og Lars Høyrup Jensen 

Concepy: Simon Skals 

TDC: Keld Allan Skov, Christian Halgreen og Allan Bartroff  

Telenor: Kenneth Jarnit og Mads Hein 

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

Daniel Gonn 

 

Dagsorden: 
 

1. Status på ibrugtagning af VULA (v. AO’er) 
2. Leveringstider på POI0 (v. TDC) 
3. Offline-dækningsoplysninger om TDC’s net (v. TDC) 
4. Opfølgning på branchemøde hos TDC (v. TDC og AO’er) 
5. Evt. 

 
Ad 1. Status på ibrugtagning af VULA (v. AO’er) 
Telia oplyste indledningsvis, at oversigten over status på anvendelse af VULA 
er blevet gennemgået, og det kan konstateres, at alle sager på listen er afsluttet. 
 
Telia bemærkede dog, at der fortsat er udfordringer ved bestilling af multicast 
over VULA-UC, men at man er dialog med TDC om dette. TDC’s løsning giver 
ifølge Telia forsinkelser og fordyrelser, og det giver et indtryk af, at produktet 
ikke er tilstrækkeligt testet.   
 
Telenor oplyste, at selskabet fortsat oplever problemer med migreringer fra BSA 
til VULA. Henover sommeren er der gennemført 1.500 migreringsordrer, men 
der udestår fortsat 15.000. Det var Telenors plan at migrere 100 linjer om dagen. 
I forlængelse heraf bemærkede Telenor, at 50 pct. af ordrerne bliver afvist og 
sendt til manuel behandling. Problemerne skyldes især et større nedbrud i uge 
33, hvor ingen it-systemer fungerede efter it-releasen af Polca (se mere under 
punkt 3). Telenor har som følge af disse fejl sat migrering i bero, mens man 
afventer en løsning på problemet.  
 
TDC bemærkede, at selskabet ikke kunne genkende de af Telenor anførte 
problemer med bl.a. ustabilitet i forbindelse med idriftsættelsen af Polca og 
kunne derfor i den forbindelse ikke forstå, at det har været nødvendigt at sætte 
migreringer i bero. Berostillelsen er Telenors eget valg. Desuden havde TDC 
inden mødet ikke hørt nærmere fra Telenor om disse problemer og havde derfor 
vanskeligt ved at kommentere herpå. 
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Det blev på den baggrund aftalt, at Telenor fremsender en liste over de oplevede 
fejl, så TDC har mulighed for at se nærmere på forholdene og konkret tage 
stilling til de rejste forhold. 
 
Telia ønskede Erhvervsstyrelsens holdning til, hvorledes processen fremadrettet 
vil være, hvis kan konstateres, at VULA-UC ikke er det produkt, som det først 
var tænkt. 
 
Erhvervsstyrelsen foreslog, at de respektive selskaber på næste møde i VULA-
arbejdsgruppen kunne give en præsentation af, hvorvidt selskabet vurderede at 
såvel VULA-UC som test af vectoring lever op til 2013-vectoringafgørelsen 
krav, jf. afgørelsen side 48 og 50 ff., som forudsætning for, at vectoring kan 
tages i brug 1. januar 2015.  
 
I relation hertil anførte TDC, at selskabet kører pilotprojekter om vectoring for 
at udrydde uhensigtsmæssigheder og har i den forbindelse fundet en række 
forhold på de to første pilotprojekter, som gerne skal ryddes af vejen, inden man 
går op i skala. Efter TDC’s vurdering er der således ingen grund til at revurdere 
muligheden for anvendelse af vectoring fra 1. januar 2015.  
 
Erhvervsstyrelsen efterspurgte, om der fortsat var problemer med oplysninger 
om ledige porte, som tidligere var blevet rejst på et møde i arbejdsgruppen, samt 
om det fortsat var vanskelligt at gennemskue teksterne på de af TDC fremsendte 
fakturaer. 
 
Telia anførte, at det efter en ny it-release ikke længere er muligt at lave opslag 
om ledige porte. For nuværende opererer Telia med op til én måned gamle 
opslag og har i den forbindelse foreslået, at der foretages daglige dumps, så det 
er muligt at få daglige informationer og hurtigere systemer. 
 
Slutteligt ville Telia vende tilbage vedrørende problemer med teksterne på de af 
TDC fremsendte fakturaer. 
 
Ad 2. Leveringstider på POI0 (v. TDC) 
TDC oplyste, at det i standardtilbuddets SLA er anført, at den gennemsnitlige 
leveringstid for VULA-UC på POI0 er 45 arbejdsdage, samt at 95 % fraktilen er 
55 arbejdsdage. 
 
På nuværende tidspunkt har der dog kun været afsat en begrænset mængde (5 
stk.), og på dette grundlag er den gennemsnitlige leveringstid 38,8 dage, og 95 
% fraktilen er 52-56 arbejdsdage. 
 
Det blev på den baggrund aftalt at tage emnet op igen på et senere tidspunkt, når 
der foreligger et større datagrundlag. 
 
Ad 3. Offline-dækningsoplysninger om TDC’s net (v. TDC) 
TDC forklarede, at AO’erne i dag via NetInfo kan få oplysninger om 
dæmpning/hastighedstilbud på adresseniveau ved at spørge på den enkelte 
adresse i NetInfo. Dog er det ikke altid, at disse oplysninger er tilgængelige, 
hvis NetInfo er nede, hvorfor en offline adgang til en database med sådanne 
oplysninger, som kan anvendes i Fall Back, er ønskelig for AO’erne.  
 
Derudover skal oplysningerne samtidig kunne anvendes ved planlægning af 
markedstiltag og udbygning. 
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TDC bemærkede derudover, at TDC ikke havde forpligtet til hverken en dato, 
hvor oplysningerne ville kunne fremlægges, eller til selve indholdet af 
oplysningerne. 
 
Telenor anførte, at enkeltoplysninger i NetInfo ikke er tilstrækkeligt, da 
markedstiltag ikke kan foretages på dette grundlag. 
 
TDC fremlagde et forslag til, hvilke typer oplysninger, der vil blive gjort 
tilgængelige. Det drejede sig om mulig båndbredde, nærmeste 
indkoblingspunkt, om DSL-noden er shaped og/eller vectoriseret, dæmpning 
samt muligheden for Pair Bonding. Det nye system vil være klar til november. 
 
Concepy bemærkede hertil, at AO’erne i denne forbindelse måtte vurdere, hvad 
der var behov for af oplysninger, således at unødige oplysninger ikke blev gjort 
tilgængeligt til gene for såvel TDC som AO’erne. 
 
Telia udtrykte tilfredshed med, at man nu var så langt i processen, at der snart 
kan foreligge noget konkret. Telia efterspurgte endvidere oplysninger på den 
enkelte lejlighed/husstand og ikke kun til ejendommen som helhed. Hertil 
bemærkede TDC, at ikke alle oplysninger brugbare, og at der tillige også er 
oplysninger, som andre teleselskaber ikke må få adgang til, fx hvad de enkelte 
teleselskaber leverer af hastigheder på de enkelte forbindelser. 
 
Telenor bemærkede, at man selvfølgelig gerne havde set, at oplysningerne var 
blevet gjort tilgængelige tidligere, men at man snart er i mål. Telenor så gerne, 
at det var muligt at få en delmængde af TDC’s oplysninger gjort tilgængelig – 
ikke nødvendigvis landsdækkende oplysninger, men fx regionale oplysninger – 
allerede på nuværende tidspunkt. TDC anførte hertil, at hvad angår ressourcer er 
det lige så tidskrævende at fremkomme med oplysninger for fx centralområder 
som for hele landet. 
 
Der var enighed blandt AO’erne om, at det af TDC fremlagte forslag ikke var 
tilstrækkeligt til at dække behovet for offline-oplysninger. På den baggrund vil 
AO’erne fremkomme med et fælles oplæg om behov for offline-oplysninger. 
Seneste tilbagemelding over for TDC er inden for 14 dage, og TDC vil herefter 
vende tilbage til AO’erne med henblik på drøftelse heraf. 
 
TDC oplyste endvidere, at listen vil blive produceret én gang om måneden, da 
der er tale om oplysninger, der ikke ændrer sig meget over tid. 
 
Som afslutning på punktet ønskede TDC at forklare nærmere om introduktionen 
af databasen Polca, som giver bedre svartider og mere pålidelig information. 
 
I dag benytter NetInfo/Columbine et system, der kaldes VisiteringsService (VS), 
der ved en given adresseforespørgsel henter relevante informationer i TDC’s 
tekniske systemer og databaser.  Dette er en relativt langsommelig proces, og 
svartiden herfor medvirker til at forøge svartiderne for Columbine og NetInfo. I 
nogle tilfælde findes informationer ikke inden for en given frist, og 
NetInfo/Columbine kan da svare med mindre præcise informationer. 
 
For at optimere dette setup har TDC opbygget en database (Polca), hvor VS kan 
hente sin data, og kun i de tilfælde, at data for en given linje ikke forefindes i 
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databasen, vil VS hente data direkte i TDC’s tekniske systemer og databaser 
som hidtil. 
 
Umiddelbart efter releasen gav det ustabilitet/nedbrud for Visiteringsservice (se 
bl.a. det af Telenor fremførte under punkt 1), og mens problemerne løses, er 
Polca ikke i drift. 
 
Når Polca idriftsættes, er det nødvendigt at anvende DSLAM-listen for at se de 
udvidede informationer. TDC har haft drøftelser med Telia om de tilgængelig 
informationer også er dem, der er behov for. Dette har resulteret i en mere 
uddybende DSLAM-liste, da NetInfo ikke er tilstrækkelig. 
  
Ad 4. Opfølgning på branchemøde hos TDC (v. TDC og AO’er) 
TDC afholdte et branchemøde den 3. september 2014, hvor bl.a. G.INP og 
eventuelle kriterier for at tildele porte med G.INP samt TDC’s anvendelse af 
Alcatel Network Analyzer blev drøftet. TDC indledte med at forklare 
baggrunden for selskabets implementering af G.INP og mulighederne hermed.  
 
Sammen med terminaler, der kan håndtere G.INP, giver G.INP en forbedret 
performance og stabilitet. Indtil 2012 havde TDC installeret Alcatel C-kort, der 
dog ikke giver mulighed for vectoring, Pair Bonding og G.INP, i deres net. 
Dermed har TDC DSLAM’er med både nye (P- og G-kort) og gamle kort (C-
kort). TDC forklarede, at C-kort kun erstattes med nye kort (P- og G-kort) ved 
portfejl og ved vectorisering. 
 
Ved allokering af port til ny linje har TDC valgt som første prioritet at tildele 
linjen et C-kort, hvis det findes, og ellers et nyt (P- eller G-)kort i stedet for fx 
som første prioritet at tildele linjen et nyt (P- eller G-)kort, hvis det findes, og 
ellers et C-kort. TDC lagde dog også op til, at man i brancheregi aftalte, at der 
til særlige anvendelser kan vælges porte med G.INP.  
 
Det er imidlertid AO’ernes opfattelse, at TDC skal sikre, at alle kan få tildelt 
porte med nye kort med henblik på at anvende G.INP og dermed om nødvendigt 
foretage en udskiftning af C-kort. Hertil var TDC villige til 1) at indgå en 
kommerciel aftale med AO’erne om udskiftning af kort, 2) at indføre 
prisdifferentiering, således at der betales mere for porte, der tilbyder G.INP end 
for porte uden (samtidig med at gennemsnitsprisen fortsat svarer til LRAIC-
prisen) samt 3) at nogle tjenester fx tv (multicast) og gaming kunne 
kategoriseres som særlige anvendelse. 
 
Concepy gentog sit synspunkt fra branchemødet om, at der findes et fjerde 
alternativ, som indebærer, at AO’erne tildeles et G- eller P-kort, hvis G.INP 
ønskes, og ellers tildeles et C-kort. 
 
Telia oplyste, at man havde erfaring med anvendelsen af G.INP fra egne 
DSLAM’er, og at man ønsker samme anvendelse på TDC’s platform. I samme 
forbindelse forklarede Telia, at det med Pair Bonding er svært at konkurrere 
med TDC på detailmarkedet. Dermed er den af TDC foreslåede løsning med 
prioritering af Pair bonding en klar fordel for TDC.  
 
Dette var Concepy enig i og stillede spørgsmålet, om det er rimeligt, at der 
reserveres bestemte kort for at beskytte TDC’s hidtidige investeringer. 
Derudover stillede Concepy spørgsmålstegn ved, hvordan det objektivt skal 
vurderes, hvilke tjenester der opfylder kravene for G.INP.  
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Dette blev støttet af Telia, der udtrykte bekymring for, hvordan man 
fremadrettet skal administrere, hvilke tjenester der kan opnå kort med G.INP.  
 
Concepy og Telia var yderligere af den opfattelse, at AO’erne gennem LRAIC-
prisen er med til at finansiere et moderne telenet, og at prisen for G.INP indgår i 
den LRAIC-fastsatte engrospris. 
 
TDC bemærkede, at der var tale om en begrænset ressource, som kan tilbyde 
G.INP, og at det derfor er vigtigt at finde et system for fordelingen af kortene til 
dem, der mest har brug for det. Hertil anførte Concepy, at TDC jo havde 
mulighed for at frigøre kapacitet ved at flytte deres egne slutkunder over på C-
kort. 
 
TDC bad Erhvervsstyrelsen om at komme med en tilkendegivelse af, hvorvidt 
muligheden for prisdifferentiering eller udskiftning af kort foreligger i henhold 
til reguleringen og den anvendte LRAIC-model. 
 
Erhvervsstyrelsen bemærkede, at man vil kigge nærmere på, hvad der fremgår 
af LRAIC-modellen samt foretage en juridisk vurdering af spørgsmålet om, 
hvorvidt AO’er efter teleloven vil kunne fremsætte rimelig anmodning om, at 
man ved allokering af ny linje som udgangspunkt tildeles et G- eller P-kort i 
stedet for et C-kort eller man efterfølgende kan blive flyttet hertil uden at det 
begrundes i Pair Bonding-anvendelse. 
 
Afslutningsvis kunne Telenor og Telia oplyse, at Alcatel Network Analyzer 
åbner op for mange nye muligheder, og det blev modtaget positivt af 
selskabernes repræsentanter på branchemødet. 
 
Ad 5. Evt. 
Det blev besluttet, at næste møde i arbejdsgruppen skal finde torsdag sted 2. 
oktober 2014 kl. 13.00-16.00 hos Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 
København Ø i stedet for det planlagte møde i VULA-forum. 
 
En foreløbig dagsorden for næste møde i arbejdsgruppen blev drøftet. Følgende 
er aftalt: 
 

1. En drøftelse af status på ibrugtagning af VULA. 
2. Oplæg fra alle selskaber vedr. funktionen af VULA-UC på POI0 såvel 

som test af vectoring i forhold til 2013-vectoringafgørelsens krav. 
3. En status på leveringstider på POI0. 
4. En status på leveringen af TDC’s offline-dækningsoplysninger. 
5. En opfølgning og status på drøftelsen om G.INP. 


