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Notat om VULA på access-fiber 
 
Baggrund  
Erhvervsstyrelsen traf den 16. august 2012 afgørelse på engrosmarkedet 
for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4).  
 
Af denne afgørelse fremgår det, at der samtidig med afgørelsens ikraft-
træden etableres et VULA-forum.  
 
En af opgaverne for dette forum er at overveje, om der set fra udbydernes 
side er grundlag for en videreudvikling af VULA-produktet med henblik 
på udbud heraf på fiber-platformen.  
 
På baggrund af drøftelser i VULA-forum vil Erhvervsstyrelsen vurdere, 
om der er grundlag for at forpligte TDC til at tilbyde netadgang til VULA 
på fiber-platformen.   
 
Problemstillingen  
TDC er med afgørelse på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastruk-
turadgang (marked 4) forpligtet til at tilbyde netadgang til og imøde-
komme rimelige anmodninger om ubundtet fiber fra slutbrugerens net-
termineringspunkt frem til og med det sidste (mere centralt beliggende) 
punkt i nettet, hvor det er muligt at hente trafikken fra slutbrugeren og 
bringe det videre i eget net.  
 
I et punkt-til-punkt-fibernet vil det punkt i nettet, hvor det er muligt at 
hente trafikken fra slutbrugeren og bringe det videre i eget net, bestå af et 
optisk krydsfelt (ODF) i en større netnode, eksempelvis samplaceret med 
en PSTN-lokalcentral i en separat bygning. På den måde vil de alternative 
teleselskaber have adgang til alle de slutbrugere, der er tilsluttet det på-
gældende krydsfelt.  
 
I et punkt-til-multipunkt-fibernet vil det sidste punkt i nettet, hvor det er 
muligt at hente trafikken fra slutbrugeren og bringe det videre i eget net, 
typisk være et mere decentralt punkt i nettet end i en større netnode, ek-
sempelvis i lokalcentralbygningen. Det betyder, at kundegrundlaget for 
det enkelte punkt er reduceret i forhold til netadgang i et punkt-til-punkt-
fibernet, hvor adgangen til de enkelte slutbruger-fibre udgår fra en større 
netnode. Kundegrundlaget vil endvidere typisk være yderligere reduceret 
(i størrelsesordenen 32-128), hvis det decentrale punkt består af en passiv 
splitter, hvor kapaciteten deles lige mellem de tilknyttede slutbrugere, end 
tilfældet er, hvis punktet består af en aktiv switch, hvor kapaciteten kan 
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differentieres mellem de tilknyttede slutbrugere (i størrelsesordenen 200-
500). 
 
For punkt-til-multipunkt-fibernet er de alternative teleselskabers stor-
driftsfordele, der typisk er forbundet med ubundtet adgang, således be-
grænset, idet et lavt kundegrundlag bevirker, at der i en række tilfælde 
ikke vil være nok slutbrugere tilkoblet et relevant opsamlingspunkt i net-
tet til at dække de omkostninger, et selskab har i forbindelse med slutbru-
gerens tilslutning til transportnettet. 
 
TDC’s fibernet, som i stort omfang baserer sig på det fibernet, som TDC 
overtog efter DONG, er efter det oplyste opbygget som et punkt-til-
punkt-fibernet. TDC er imidlertid efter det oplyste i færd med at ombyg-
ge fibernettet til et punkt-til-multipunkt-fibernet baseret på et fremskudt 
punkt med en passiv splitter, på samme måde som TDC’s oprindelige 
fibernet er opbygget. Det betyder som anført ovenfor, at kundegrundlaget 
for de alternative teleselskaber er væsentligt reduceret med den følge, at 
de får vanskeligt ved at lave en fornuftig forretningsplan.  
 
På længere sigt kan det ikke udelukkes, at den teknologiske udvikling vil 
muliggøre, at en form for ubundtning kan lade sig gøre på et mere cen-
tralt punkt i et punkt-til-multipunkt-net. Det drejer sig fx om Wavelength 
Division Multiplexing, WDM, der gør det muligt at dele en enkelt fiber 
op i flere ”farvekoder” og tildele forskellige udbydere forskellige ”far-
ver”. En sådan teknologi er dog ikke økonomisk rentabel for de alternati-
ve teleselskaber på nuværende tidspunkt. 
 
Der er derfor behov for at overveje alternative netadgangsprodukter, der 
svarer til en erstatning for fysisk adskilt eller ubundtet adgang. I den for-
bindelse er adgang til et virtuelt ubundtet netadgangsprodukt (VULA) på 
fiber relevant. 
 
Opgavebeskrivelse  
I første fase skal grundlaget for en eventuel kommende forpligtelse for 
TDC til at tilbyde netadgang til VULA på fiber undersøges nærmere. 
VULA-forum skal derfor på baggrund af oplæg fra branchen drøfte be-
hovet for netadgang til VULA på fiber. Oplægget fra branchen skal inde-
holde i hvert fald følgende emner:  
 

• En beskrivelse af VULA i relation til fiber. 
• En beskrivelse af, hvilke konkurrenceproblemer VULA kan løse 

på fiberplatformen. 
• En vurdering af efterspørgslen på VULA på fiber. 

 
Såfremt Erhvervsstyrelsen vurderer, at der på baggrund af første fase er 
grundlag for det, skal der i næste fase udarbejdes et udkast til en teknisk 
specifikation for VULA på fiber, som skal drøftes i VULA-forum. Er-
hvervsstyrelsen forventer, at specifikationen indeholder i hvert fald føl-
gende emner: 
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• Adgang til innovation. Beskrivelse af, i hvilket omfang og hvor-

dan produktet giver de alternative teleselskaber mulighed for at 
udbyde innovative tjenester til slutbrugere i en grad, der ligger på 
linje med de muligheder, de har via adgang til det fysiske (passi-
ve) netniveau, samt hvordan produktet giver mulighed for multi-
cast med henblik på en effektiv levering af tjenester til slutbruge-
re. 

• Information om og konfiguration af forbindelsesparametre mel-
lem slutbruger og POI. Beskrivelse af, i hvilket omfang og hvor-
dan produktet giver mulighed for, at de alternative teleselskaber 
med VULA har kontrol over den lokale forbindelse til slutbruge-
ren (herunder kvalitet). 

• Tjenesteuafhængighed. Beskrivelse, af i hvilket omfang og hvor-
dan produktet giver adgang til et tjenesteuafhængigt (service 
agnostic) produkt. 

• Graden af contention. Beskrivelse af, i hvilket omfang og hvordan 
produktet giver adgang til at fastlægge niveauet for den hastighed, 
som de enkelte slutbrugere reelt kan opnå. 

• Fleksibilitet for valg af endeudstyr. Beskrivelse af, i hvilket om-
fang og hvordan produktet giver engroskunden valgmuligheder, 
hvad angår udstyr hos slutbrugerne. 

• Beskrivelse af, i hvilket omfang og hvordan service handover ved 
MDF/PoP, herunder tredjeparts service handover kan fungere. 

• Beskrivelse af, i hvilket omfang og hvordan SLA og driftsproces-
ser påtænkes. 

 
Der er derudover en række andre emner i relation til VULA på fiberplat-
formen, det kan være relevant at analysere og vurdere: 
 

• Forpligtelsens udstrækning – hvor skal TDC i givet fald være for-
pligtet til at tilbyde netadgang til VULA på fiber?  

• Samspil med adgangsforpligtelsen på ubundtet fiber, idet TDC 
forudsættes at være forpligtet til at tilbyde netadgang til ubundtet 
access-fiber i de områder, hvor TDC i givet fald vil blive forplig-
tet til at tilbyde netadgang til VULA. 

• Flerudbyderadgang (mulighed for at forskellige udbydere samti-
digt kan levere tjenester til en given slutbruger). 

 
For så vidt angår disse tre emner, vil det være en fordel, hvis der tidligt i 
processen er dialog mellem Erhvervsstyrelsen og branchen om branchens 
synspunkter. Emnerne kan således drøftes på møder i VULA-forum even-
tuelt suppleret af skriftlige bidrag fra eller bilaterale drøftelser med de enkelte 
selskaber. 
 
Organisering og proces 
Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at branchen har en særlig forudsæt-
ning for og dermed interesse i at deltage i det forberedende arbejde med 
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grundlaget for en eventuel kommende forpligtelse for TDC til at tilbyde 
netadgang til VULA på fiber platformen.  
 
Det er på den baggrund Erhvervsstyrelsens vurdering, at der i regi af 
VULA-forum skal nedsættes en teknisk arbejdsgruppe (bestående af re-
præsentanter fra branchen og med Erhvervsstyrelsen som observatør), der 
skal udarbejde et oplæg til den første drøftelse af behovet for en eventuel 
forpligtelse til at tilbyde netadgang til VULA på fiber. 
 
På baggrund af dette oplæg fra den tekniske arbejdsgruppe og drøftelse 
heraf samt med afsæt i afgørelse på engrosmarkedet for fysisk netværks-
infrastrukturadgang (marked 4) vil Erhvervsstyrelsen vurdere behovet for 
en ændring af den gældende regulering. 
 
Hvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at der er behov for det, skal den tekni-
ske arbejdsgruppe herefter udarbejde den tekniske specifikation for 
VULA på fiber på samme måde, som det var tilfældet med den tekniske 
specifikation for VULA på kobber.  
 
Hvis arbejdet resulterer i et udkast til tillægsafgørelse til markedsafgørel-
sen på marked 4 om VULA på access-fiber, vil dette afgørelsesudkast 
blive genstand for en offentlig høring. 
 
Erhvervsstyrelsen vil tilstræbe at træffe en eventuel afgørelse senest 1. 
november 2013. På den baggrund lægges der op til følgende proces: 
 
Sagsskridt  Tidspunkt  
På dagsorden i VULA forum Januar 2013  
En teknisk arbejdsgruppe udarbej-
der et oplæg til en drøftelse af be-
hov mv. 

1. kvartal 2013 

Drøftelse i VULA-forum af behov 
mv. 

Inden udgangen af 1. kvartal 2013 

En teknisk arbejdsgruppe udarbej-
der eventuelt en teknisk specifika-
tion for VULA på fiber 

2. kvartal 2013  

Drøftelse i VULA-forum af en 
eventuel teknisk specifikation for 
VULA på fiber 

Inden udgangen af 2. kvartal 2013 

Arbejdet med en eventuel afgørel-
se påbegyndes 

1. halvår 2013 

Eventuelt udkast til afgørelse i 
høring 

Primo august 2013 med hørings-
frist primo oktober 2013 

Notificering hos Kommissionen  November 2013 
Erhvervsstyrelsen træffer en even-
tuel afgørelse 

Januar 2014 

 

 


