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VULA-forum

Velkommen!



VULA-forum – opgaver 

Formålet er at sikre et fortsat samarbejde om VULA-produktet, 
herunder praktisk brug og videreudvikling. 

Arbejdet for VULA-forum består blandt andet i:

�Drøftelse af TDC’s VULA-standardtilbud. 
�Afdækning af konkurrencemæssige aspekter af at fjerne 
adgangen til delstrækninger. 
�Evaluering af TDC’s forsøg med vectoring eller tilsvarende 
teknologier. 
�Vurdering af grundlaget for VULA på fiber. 
�Løbende evaluering af VULA-produktet.
�Orientering om og drøftelse af TDCs netudbygningsplaner.



VULA-forum – organisering

TDC og interesserede aftagere (såvel aktuelle som potentielle) af 
marked 4-produkter, kan deltage i VULA-forum. 

Erhvervsstyrelsen er formand og fungerer som sekretariat. 

Mødefrekvensen vil være efter behov. Erhvervsstyrelsen indkalder til 
møderne. 

Der kan nedsættes ad hoc-arbejdsgrupper bestående af 
repræsentanter fra branchen og med Erhvervsstyrelsen som 
observatør. Formanden for arbejdsgruppen vælges blandt gruppens 
brancherepræsentanter. Arbejdsgrupperne refererer til VULA-forum.



VULA-forum – evaluering

VULA-forum vil blive evalueret i forbindelse med næste 
markedsundersøgelse på engrosmarkedet for fysisk 
netværksinfrastrukturadgang (marked 4). 

Det vil her skulle vurderes, om VULA-forum skal 
fortsætte, herunder om det skal fortsætte i uændret 
form. 



Vectoring

TDC har udtrykt ønske om at kunne øge hastigheden 
yderligere for VDSL-udstyr ved hjælp af nye teknologier 
som fx vectoring.

Det vil i praksis ikke være foreneligt med en forpligtelse 
om adgang til delstrækninger, som i givet fald må
fjernes. 

Det fremgår af marked 4-afgørelsen, at konsekvenser 
for konkurrencen på markedet skal analyseres nærmere 
forinden en eventuel afgørelse. 



Vectoring – opgaven

Rammerne er fastsat i markedsafgørelsen og VULA-
forum skal drøfte: 
•De konkurrencemæssige aspekter af at fjerne 
forpligtelsen om adgang til delstrækninger. 
•Erfaringer af såvel teknisk som regulatorisk karakter 
fra andre lande. 
•Erfaringerne med implementering af VULA-produktet.

TDC’s forsøg med vectoring eller tilsvarende teknologier 
vil indgå i arbejdet. 



Vectoring – organisering og tidsplan

Drøftelser i VULA-forum forudsættes at tage 
udgangspunkt i oplæg fra branchen. Oplæg kan være 
forberedt i en nedsat ad-hoc arbejdsgruppe.

På baggrund af oplæg og drøftelser vil 
Erhvervsstyrelsen i givet fald udarbejde udkast til 
analyse og afgørelse, som herefter sendes i høring efter 
reglerne fastsat efter telelovens § 57.

Afgørelse kan i givet fald træffes 1. november 2013.



VULA på fiber

TDC skal imødekomme rimelige anmodninger om 
adgang til ubundtet fiber.

For især punkt-til-multipunkt-fibernet er de alternative 
teleselskabers stordriftsfordele, der typisk er forbundet 
med ubundtet adgang, imidlertid begrænsede.

Der er derfor behov for at undersøge, om disse 
udfordringer kan løses ved, der på sigt sikres adgang til 
VULA på fiber. 



VULA på fiber – opgaven

Drøftelserne i VULA-forum vil skulle tage udgangspunkt 
i oplæg fra branchen indeholdende i hvert fald følgende 
emner: 

� En vurdering af behovet for/efterspørgslen på
VULA på fiber. 

� En beskrivelse af, hvordan VULA på fiber i givet 
fald kan løse de skitserede udfordringer.

� En beskrivelse af VULA i relation til fiber.



VULA på fiber – organisering og tidsplan

Såfremt Erhvervsstyrelsen vurderer, at der er grundlag 
herfor, skal der udarbejdes et udkast til en teknisk 
specifikation for VULA på fiber, som skal drøftes i VULA-
forum. 

Erhvervsstyrelsen vil i givet fald træffe afgørelse om 
adgang til VULA på fiber i januar 2014.



VULA-forum

Kommende møder
2. Møde i VULA-forum:
� Finder sted umiddelbart efter 1. november 2012.
� Dagsorden for næste møde:

- TDC’s standardtilbud.
- Vectoring – delstatus fra den nedsatte arbejdsgruppe.

3. Møde i VULA-forum: 
� Finder sted umiddelbart inden jul 2012.
� Dagsorden for næste møde:

- Vectoring – oplæg fra den nedsatte arbejdsgruppe.

Fastsættelse af mødedatoer:
� Fra gang til gang eller på forhånd fx et år frem?



VULA-forum

Eventuelt? 
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Tak for i dag! 


