
 

 
Hovedpunktsreferat fra møde den 8. april 2013 i VULA-
videreudvikling 
 
 
 
 
 
 
Deltagere: 
Concepy: Nicolai Lamborg og Simon Skals 
TDC: Christian Halgreen, Allan Bartroff og Keld All an Skov 
Telenor: Kenneth Jarnit og Mads Hein 
Telia: Claus Birkmose, Marie Skouenborg, Lars H. Jensen og 
Kristian Levinsen 
Erhvervsstyrelsen: Helle B. Larsen, Ebbe Brigsted, Tine Meyer og 
Rasmus Grønborg Jakobsen 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkommen (v/ Erhvervsstyrelsen) 
2. Valg af formand 
3. Orientering om baggrund for opgaven (v/ Erhvervsstyrelsen) 
4. Identifikation af de punkter, hvor der er behov for 

videreudvikling, ændringer, opdateringer m.v. af VULA-
specifikationen (v/ formanden) 

5. Drøftelse af tidsplan og kommende møder (v/ formanden) 
6. Eventuelt (v/ formanden) 

 
Ad. 1. Velkommen (v/ Erhvervsstyrelsen) 
Erhvervsstyrelsen bød velkommen. Der var ikke yderligere punkter til 
dagsordenen. 
 
Ad. 2. Valg af formand 
Formanden skal ifølge kommissoriet for VULA-forum vælges mellem 
telebranchens mødedeltagere. Erhvervsstyrelsen vil tillige – i lighed med 
arbejdet i de øvrige arbejdsgrupper – varetage sekretariatsfunktion for 
gruppen. 
 
TDC foreslog, at en af de alternative operatører burde varetage rollen 
som formand i denne arbejdsgruppe. Dette kunne eventuelt være et af de 
større selskaber, der har ressourcerne til at varetage formandsrollen. De 
alternative operatører ville drøfte dette indbyrdes og udbad sig 
betænkningstid. 
 
Det var derfor ikke muligt at finde en formand på dagens møde. Punktet 
blev udskudt til næste møde i arbejdsgruppen. 
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Ad. 3. Orientering om baggrund for opgaven (v/ Erhvervsstyrelsen) 
Erhvervsstyrelsen gennemgik baggrunden for de opgaver, som 
arbejdsgruppen skal behandle. Denne baggrund fremgår af 
markedsafgørelsens tekst og af kommissoriet for VULA-forum. Se 
vedhæftede slides (nr. 4). 
 
Ad. 4. Identifikation af de punkter, hvor der er behov for 
videreudvikling, ændringer, opdateringer m.v. af VULA-
specifikationen (v/ formanden) 
Erhvervsstyrelsen havde oplistet en række punkter, der var blevet rejst i 
forbindelse med behandling af TDC’s VULA-standardtilbud. Det drejer 
sig om: 

• Muligheden for, at flere udbydere samtidigt kan kontrollere hver 
sin del af en given DSLAM. 

• Ethernet Switching uden MAC-learning (Media Access Control). 
• MTU-størrelse (Maximum Transmission Unit). 
• Control of Access: mulighed for adgang via ANCP-protokollen 

(Access Node Control Protocol). 
• G.SHDSL på VULA-platformen. 

 
Ud over denne oplistning har TDC lavet en liste over planlagte VULA-
leverancer i 2013. Denne er vedhæftet dette referat. 
 
Erhvervsstyrelsen oplyste, at ovenstående efter styrelsens opfattelse 
udgør det udgangspunkt, som arbejdsgruppen i øjeblikket har at arbejde 
ud fra. Herefter blev mødedeltagerne opfordret til at komme med 
yderligere punkter. 
 

• TDC forslog, at arbejdsgruppens møder organiseres efter temaer, 
så mødedeltagerne har mulighed for at inddrage relevante 
specialister. 

 
• Telenor foreslog at holde et tema-møde om TDC’s 

udrulningsplaner, så der kunne etableres en mere transparent og 
indikativ proces for udarbejdelsen af disse. Telenor ønsker en 
drøftelse om udrulningsplanernes retning og indhold. 

 
• Telia foreslog et tema-møde om MPLS-løsninger (Multi Protocol 

Label Switching). Det hænger sammen med gennemsigtigheden i 
TDC’s produkter og kan være med til at sikre de alternative 
operatører større frihedsgrader. 

 
• TDC havde en række konkrete forslag og tilbød at fremsende en 

liste med forslag til temaer, som de andre mødedeltagere herefter 
kan kommentere og supplere med yderligere temaer. 

 
Det blev aftalt, at TDC udarbejder en ”temaliste”, der kan danne 
baggrund for møderne i VULA-videreudvikling. Denne liste sendes 
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herefter til de øvrige mødedeltagere, der får mulighed for at komme med 
yderligere temaer og konkrete emner, der ønskes drøftet under de enkelte 
temaer. Forslagene skal indeholde en kort beskrivelse af temaet/emnet, og 
der skal angives en prioritering heraf. 
 
Der skal ske afrapportering til VULA-forum d. 24. april 2013. Temalisten 
skal være klar inden da. Erhvervsstyrelsen vil forestå afrapporteringen til 
VULA-forum, indtil der findes en formand for VULA-videreudvikling. 
 
Hvert selskab blev samtidig bedt om at melde en enkelt kontaktperson ind 
til Erhvervsstyrelsen, der skal varetage kontakten hvad angår VULA-
videreudvikling. 
 
På næste møde i VULA-videreudvikling skal temalistens punkter 
prioriteres, så en møderække kan fastlægges. 
 
Ad. 5. Drøftelse af tidsplan og kommende møder (v/ formanden) 
I forhold til mødekadencen var der enighed om, at et månedligt møde er 
passende. Erhvervsstyrelsen vil derfor snart indkalde til møder i maj, juni 
og august. 
 
Ad. 6. Eventuelt (v/ formanden) 
Erhvervsstyrelsen gav en kort opsummering af status for behandlingen af 
TDC’s VULA-standardtilbud: 
 

• En lang række udeståender blev afsluttet ved Erhvervsstyrelsens 
skrivelse af 1. marts 2013. For en specifik gennemgang henvises 
til denne skrivelse. 

 
• I forhold til prognosticering har TDC indvilliget i at ændre 

standardtilbuddet, således at de alternative operatører alene skal 
indsende prognoser for de kommende to kvartaler. 

 
• Erhvervsstyrelsen har tre punkter, som afventer afklaring 

(”definition af NGA-områder”, ”VLAN-tagging” og 
”uncontended VULA”). Det var ikke muligt på mødet at angive 
en tidsfrist for, hvornår disse afklares. 

 
• For så vidt angår kompensationsmodellen oplyste 

Erhvervsstyrelsen, at der snarest vil komme en orientering ud 
herom. 

 
Det bemærkes, at brevet vedrørende TDC’s kompensationsmodel 
den 9. april 2013 er blevet sendt til TDC samt deltagerne i VULA-
forum 

 
En række forskellige emner blev drøftet under punktet ”eventuelt”. Disse 
oplistes kortfattet i punktform: 
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• GlobalConnect havde et ønske om at foretage funktionstests af 
VULA-grænsefladen, så selskabet har mulighed for at foretage 
test af egne systemer op imod TDC’s udstyr. TDC opfordrede 
GlobalConnect til at tage kontakt til deres account-manager for at 
aftale nærmere om levering af et sådant produkt. 

 
• Telia og Telenor gjorde opmærksom på, at implementeringen af 

VULA i selskabernes IT-systemer byder på en række 
udfordringer, blandt andet i forhold til bestillingssystemerne. TDC 
mente, at man med fordel kunne drøfte disse udfordringer ved et 
temamøde om støttesystemer. 

 
• Concepy var interesseret i produktspecifikationer for TDC’s 

udstyr (f.eks. DSLAM’er, routere og linecards), idet kendskab til 
disse specifikationer er relevant i forbindelse med videre 
drøftelser om eksempelvis MPLS-tunneler.  

 
TDC oplyste, at disse oplysninger i et vist omfang findes i 
standardtilbuddene, mens TDC’s white list beskriver, hvordan 
tingene er sat op. 

 
Det blev aftalt, at TDC efter mødet sender relevante links til 
mødedeltagerne. 

 
• Concepy ville gerne have oplyst, hvilke krav der er til TDC i 

forhold til arbejdet med videreudvikling af VULA-produktet.  
 

Erhvervsstyrelsen opridsede kort, at formålet med 
branchesamarbejdet er at sikre en dialogbaseret udvikling af 
VULA-produktet, samt løbende at finde løsninger på eventuelle 
uoverensstemmelser mellem aktørerne på telemarkedet. Lykkes 
dette ikke, har styrelsen mulighed for at træffe en afgørelse med 
hjemmel i markedsafgørelsen og teleloven. Dette sker i 
overensstemmelse med relevant gældende regulering og under 
iagttagelse af de forvaltningsretlige principper – herunder 
proportionalitetsprincippet. 

 
• Concepy spurgte ind til status for fastlæggelse af MTU-størrelser 

og MAC-learning. TDC svarede, at MTU-størrelser på POI1 og 
POI2 fremgår af standardtilbuddene, men at MTU-størrelsen for 
POI0 ikke er fastlagt endnu. Erhvervsstyrelsen foreslog at 
yderligere drøftelser blev udskudt til et relevant tema-møde. 

 
Opsummering 
Erhvervsstyrelsen konkluderede afsluttende, at styrelsen vil udsende en 
mail om fastlæggelse af kontaktpersoner fra de enkelte selskaber. 
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TDC udarbejder et udkast til et dokument, der indeholder de temaer, som 
VULA-videreudvikling skal beskæftige sig med fremadrettet. Dette 
udkast sendes til kontaktpersonerne til kommentering. De alternative 
operatører har i denne forbindelse mulighed for at foreslå yderligere 
temaer/emner med angivelse af indhold og prioritering. 
 
En endelig liste over temaer skal være klar inden mødet d. 24. april 2013 
i VULA-forum. På næste møde i VULA-videreudvikling vil temaerne 
blive prioriteret, og der vil blive udarbejdet en møderække med fastlagte 
temaer. 
 

 
 


