
 

 
Hovedpunktsreferat fra koordineringsmøde den 6. maj 2013 i VULA-
videreudvikling 
 
 
 
 
 
 
Deltagere: 
Telia: Frederik Siegumfeldt 
Concepy: Nicolai Lamborg og Simon Skals 
TDC: Allan Bartroff, Keld Allan Skov, Christian Hal green og 
Torben Weihe Dam 
Telenor: Kenneth Jarnit og Mads Hein 
Erhvervsstyrelsen: Rasmus Grønborg Jakobsen 
 
Dagsorden: 
 

1. Gennemgang af TDCs overordnede temaer 
2. Gennemgang af de konkrete emner som de alternative selskaber 

har bragt op (sikre fælles forståelse) 
3. Indordne emnerne under én fælles temaliste 
4. Fastlægge tema/dagsorden for møde 23/5, herunder afdække 

relevante TDC-ressourcer 
5. Temaer/emner for kommende møder efter den 23/5 
6. Evt. 

 
Formanden (Lars Høyrup Jensen) havde meldt afbud til mødet, så 
Frederik Siegumfeldt varetog formandsrollen i stedet. 
 
Ad. 1. Gennemgang af TDCs overordnede temaer 
TDC havde udsendt forslag til temaer forud for mødet. Disse udgjorde 
udgangspunktet for drøftelserne og er vedlagt dette referat. 
 
Forslag til overordnede temaer var følgende: 
 

1. Trafik transparens 
2. Produkt transparens, styring/konfiguration 
3. Udbygning 
4. Bestilling-/aftaleforhold 
5. Drift + Målinger/overvågning 
6. DSL-funktionalitet og -udvikling 
7. Afledte effekter (bør lægges i VULA-forum?) 

 
TDC har forsøgt at indarbejde alle temaer fra VULA-forum og mente 
derfor, at formålet med mødet primært var at skabe fælles forståelse for, 
hvad de enkelte punkter dækker over.  

8. maj 2013 
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En fastlæggelse af temaer betyder en del for TDCs inddragelse af 
eksperter, idet de ikke alle bor i hovedstadsområdet. 
  
Tema nr. 1 Trafik transparens 
Der var enighed om at behandle dette tema på det første møde d. 23. maj 
2013. Derudover var der enighed om at tage udgangspunkt i TDC’s slides 
ved udarbejdelse af dagsorden. 
 
Concepy nævnte, at tema nr. 1 vil være en meget tung diskussion og 
spurgte ind til TDC’s mulighed for at have folk og materiale klar til d. 23. 
maj 2013. 
 
TDC udtalte, at dette kan lade sig gøre, men ville gerne vide, om de 
alternative teleselskaber mener, at de punkter, der fremgår af TDC’s 
slides, er dækkende. TDC gjorde opmærksom på, at der er fokus på lag 2 
i TDC’s forslag til dagsorden. 
 
TDC ytrede ønske om at modtage en liste over punkter og konkrete 
tekniske specifikationer fra de alternative teleselskaber forud for første 
møde.  
 
De alternative teleselskaber vil sende sådanne punkter til TDC senest d. 
17. maj 2013. 
 
Der var enighed om, at mødet d. 23. maj 2013 helst skal vare fra 11-14 i 
stedet for 12-14. Tema nr. 1 vurderes at være for stort til, at det kan 
behandles grundigt på to timer. 
 
Erhvervsstyrelsen har booket et lokale, således at branchens ønsker 
imødekommes og vil udsende mødeindkaldelse. 
 
Tema nr. 2 Produkt transparens, styring/konfiguration 
Der var enighed om at behandle emne 2 sammen med emne 5. 
 
Tema nr. 3: Udbygning 
Der var blandt flere operatører interesse for at høre om TDC’s interne 
planlægningsprocedurer. Der er dog formentlig ikke tilstrækkeligt 
indhold til at udgøre et selvstændigt temamøde, så det vil blive behandlet 
som et underliggende punkt i møderækken. 
 
TDC foreslog, at mødet d. 24. juni 2013 anvendes til at samle op på det 
første møde og samtidig behandle de punkter, der vedrører udbygning. 
Der syntes at være generel enighed om denne fremgangsmåde. 
 
Tema nr. 4: Bestilling-/aftaleforhold 
Der var ikke den store interesse for dette tema, men TDC ønskede, at 
punktet bliver stående, idet der kan opstå forhold, når de alternative 
teleudbydere begynder at aftage VULA. 
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Tema nr. 5: Drift + målinger/overvågning 
Tema 2 og tema 5 sammenlægges. Det forventes desuden, at der vil 
fremkomme yderligere punkter til dagsordenen i forbindelse med de 
næste møder i arbejdsgruppen.  
 
Tema nr. 6: DSL funktionalitet og udvikling 
TDC oplyste, at Pair Bonding som produkt vil blive lanceret i slutningen 
af 2013. 
 
Herefter fulgte en drøftelse af det forhold, at G.SHDSL ifølge TDC ikke 
vil kunne sameksistere med VULA på visse lokationer, mens teknologien 
andre steder vil medføre et stort ressourcespild. TDC mente, at 
symmetriske VDSL-forbindelser kan anvendes i stedet, hvilket især kan 
blive interessant sammen med Pair Bonding. 
  
Concepy spurgte herefter til muligheden for at sammenlægge Tema 2, 5 
og 6, idet alle tre emner handler om funktionalitet ved DSLAM'en. TDC 
medgav, at der i forhold til inddragelse af kompetencer er et vist 
sammenfald. 
 
Concepy foreslog derfor, at arbejdsgruppen holder ét samlet møde på 3 
timer, hvor arbejdsgruppen tilstræber at bearbejde de to temaer på en dag. 
 
Tema nr. 7: Afledte effekter (bør lægges i VULA-forum?) 
Der var ikke kommentarer til forslaget om at behandle de afledte effekter 
i VULA-forum. 
 
Ad. 2. Gennemgang af de konkrete emner som de alternative 
selskaber har bragt op (sikre fælles forståelse) 
Punktet blev ikke selvstændigt drøftet. 
 
Ad. 3. Indordne emnerne under én fælles temaliste 
TDC vil sende den opdaterede temaliste ud med forslag til mødeliste. 
Herefter vil de alternative teleoperatører have mulighed for at 
kommentere og påvirke prioriteringen efterfølgende. 
 
Der var enighed blandt mødedeltagerne om, at alle møder fremadrettet 
bør være af tre timers varighed. Der var desuden enighed om, at møderne 
kan vare mere end 3 timer, hvis dette er formålstjenligt. 
 
Erhvervsstyrelsen har derfor booket tre timer per møde. Oversigt over 
møder samt tidspunkterne herfor findes bagerst i dette dokument. 
 
Ad. 4. Fastlægge tema/dagsorden for møde den 23. maj 2013, 
herunder afdække relevante TDC-ressourcer 
Punktet er behandlet ovenfor. 
 



 4/5 
 
 

Ad. 5. Temaer/emner for kommende møder efter den 23. maj 2013 
Punktet er behandlet ovenfor. 
 
Ad. 6. Evt. 
Telia oplyste, at selskabet fremadrettet vil gennemføre en høringsproces 
af mødedeltagerne forud for afrapportering til VULA-forum.
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Oversigt over fremtidige møder i VULA-videreudvikli ng 
 
De planlagte mødetidspunkter er følgende: 
 

• Den 23. maj 2013 kl. 11.30-14.30 
• Den 24. juni 2013 kl. 10.00-13.00 
• Den 29. august 2013 kl. 13.00-16.00 

 
Møderne afholdes hos Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 
København Ø. 


