
 

 
Hovedpunktsreferat fra møde den 10. juni 2013 i VULA-forum 
 
 
 
 
 
 
Deltagere: 
Concepy: Stig Myken, Nicolai Lamborg, Simon Skals 
TDC: Christian Halgreen, Allan Bartroff  
Telenor: Kenneth Jarnit og Mads Hein 
Telia: Claus Birkmose og Lars H. Jensen, Kristian Levinsen 
Global Connect: Kim Harder 
Erhvervsstyrelsen: Finn Petersen, Helle B. Larsen, Laila Jensen, Jo-
nas Bo Østrup og Rasmus Grønborg Jakobsen 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkommen (v/ ERST)  
2. Idriftsættelse af VULA (nyt pkt. efter ønske fra Telia)  
3. Afrapportering fra VULA-videreudvikling (v/ formanden)  
4. Afrapportering fra Fiber-arbejdsgruppen (v/ formanden)  
5. Orientering om prissætning af VOD, Uncontended adgang og 

kombineret POI1 og POI2-løsning (v/ ERST)  
6. Eventuelt (v/ ERST) 

 
 
Ad. 1. Velkommen (v/ Finn Petersen)  
Finn Petersen bød velkommen til mødet. Telia foreslog som nyt pkt. 2 
til dagordenen ”Idriftsættelse af VULA”.  
 
Ad. 2. Idriftsættelse af VULA 
Telia oplyste, at selskabet har haft problemer med at bestille og teste 
VULA hos TDC, og at selskabet gerne vil have afklaret, fra hvilket tids-
punkt TDC skal stille produktet til rådighed. Telia oplyste, at TDC har 
været tilbageholdende med at oplyse, hvor mange forbindelser der kan 
migreres til VULA, og at Telia først for nyligt har fået lov til at afgive 
en mindre ordre på VULA.       
 
TDC oplyste, at selskabet har skullet give adgang til VULA siden 3. 
marts 2013, hvor forpligtelsen trådte i kraft. Ifølge TDC giver det i star-
ten mening kun at overføre et mindre antal forbindelser ad gangen til 
VULA, fx 10-20 forbindelser – i stedet for alle forbindelser på en gang 
– af hensyn til at kunne teste systemerne.  
 
TDC oplyste, at der fredagen forinden havde været problemer med at 
håndtere Telias ordrebestilling, hvor Telia ønskede at flytte BSA-
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forbindelser over på VULA. Baggrunden herfor var, at Telias og TDC’s 
systemer har problemer med at arbejde sammen på grund af XML-
grænsefladerne. 
 
Telenor oplyste, at selskabet ligeledes har oplevet langsomme arbejds-
gange i forbindelse med bestilling af VULA hos TDC.  
 
TDC oplyste, at selskabet gerne vil have, at Telia tager flere linjer i 
brug for at se, hvordan ordrehåndteringen/adgangen fungerer, mens Te-
lia oplyste, at dette også var Telias ønske, men at selskabet blev bremset 
i deres bestillinger hos TDC. 
 
Finn Petersen bekræftede, at TDC’s VULA-forpligtelse trådte i kraft 
den 3. marts 2013, og at TDC har skullet give adgang til VULA fra det-
te tidspunkt. Da der til trods herfor har været indkøringsproblemer, blev 
særligt Telia, men også Telenor, anmodet om at beskrive de problemer, 
selskaberne har oplevet i forbindelse med bestilling af VULA-
produktet, således at TDC har mulighed for at forholde sig til de rejste 
problemer. TDC blev samtidig bedt om at undersøge, om der hos TDC 
skulle være problemer forbundet med at levere VULA til de alternative 
operatører.  
 
Punktet vil herefter blive behandlet på næste møde i VULA-
videreudvikling den 24. juni 2013.   
 
Finn Petersen oplyste, at såfremt selskaberne ikke kan finde en løsning 
herpå, vil selskaberne kunne indbringe en klage herom for styrelsen, og 
styrelsen vil så træffe afgørelse i sagen. 
 
Ad. 3. Afrapportering fra VULA-videreudvikling (v/ Lars H. Jensen)  
Lars H. Jensen gennemgik vedlagte præsentation med status for arbejds-
gruppens arbejde. Telia gennemgik i den forbindelse følgende emner:  
 

• MPLS-løsning 
• L3-løsning 
• POI0 kan være en (lokal) løsning 
• Muligt quick-fix for erhvervsprodukter  
• MPLS-løsning til tv-produkter 
• Status transparens  
• Igangværende undersøgelser 
• VULA og vectoring 
• Udkast til dagsorden for møde den 24. juni 2013 
• Resterende temaer/emner efter 24. juni 2013 

 
MPLS-løsning  
Telia vurderer, at en MPLS-løsning (som forudsætter udskiftning af NT-
kort på alle VULA-DSLAM’s) vil kunne løse Telias L2-transparens pro-
blemer i forbindelse med VULA. TDC er dog ikke interesseret i at im-
plementere løsningen, da der for TDC vil være tale om spildte investerin-
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ger. Dertil kommer, at løsningen vil tage 6-8 år at implementere pga. be-
grænsede servicevinduer.  
 
Lars H. Jensen oplyste, at man ikke forstår, hvorfor en MPLS-løsning 
skulle tage 6-8 år at implementere, da det har været muligt for TeliaSone-
ra på et år i Sverige at flytte 500.000 DSL-porte ved at udskifte de eksi-
sterende DSLAM’er. 
 
TDC anførte, at det kan være mere kompliceret at udskifte et NT-kort i en 
eksisterende DSLAM, end at sætte en hel ny DSLAM op, som TeliaSone-
ra i Sverige har gjort. Concepy satte spørgsmålstegn herved.  
 
TDC oplyste, at det har stor betydning for TDC, hvad selskabet investerer 
i, herunder om der investeres i er noget, der kan anvendes fremadrettet. 
TDC vurderer ikke, at den foreslåede MPLS-løsning vil være en løsning, 
der kan bruges på langt sigt.   
 
L3-løsning 
I stedet for en MPLS-løsning påtænker TDC at opgradere L2-
aggregeringsnettet til et L3-aggreringsnet (skifte L2 switche med L3 rou-
tere). TDC vurderer, at opgraderingen vil kunne løse transparensproble-
merne for de alternative operatører. 
 
TDC uddybede, at ændringerne vil betyde, at man ikke længere vil være 
bundet af L2 strukturen, og at ringstrukturen vil blive erstattet med en 
maskestruktur. Dette vil give bedre muligheder for netopbygning og net-
kontrol samt bedre udnyttelse af linjekapaciteten.  
 
TDC bekræftede endvidere, at opgraderingen af L2-aggregeringsnettet vil 
vare 6-8 år, og at udbygningen vil være kapacitets- og efterspørgselsdre-
vet, hvorved forstås, at udbygningen vil være drevet af, hvor belastningen 
af den tilgængelige kapacitet i L2-ringene er størst og af, at kapaciteten i 
de eksisterende L2-ringe altid vil skulle sikres.   
 
POI0 kan være en (lokal) løsning 
Lars H. Jensen tog en række forbehold i relation til, hvorvidt POI0-
løsningen kan løse transparensproblemerne. Lars H. Jensen nævnte bl.a., 
at der som udgangspunkt vil være tale om en lokal løsning, og at behovet 
for at nå alle husstande skal vurderes i forhold til de VULA features, der 
kan imødekommes med POI0 og ikke kan leveres over POIx. Samtidig 
har prisen betydning for, om produktet vil være en realistisk løsning.    
 
Muligt quick-fix for erhvervsprodukter  
Manglende transparens i forbindelse med VULA vil ikke kun have be-
tydning for eksisterende rå kobber forbindelser, men vil også fremadrettet 
betyde, at det fremtidige kundepotentiale på rå kobber begrænses.  
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Telia er ved at undersøge om en løsning, hvor der benyttes mere avance-
ret L3-kundeudstyr, og etableres en MPLS-tunnel helt ude fra slutkunden, 
vil kunne være en midlertidig løsning på transparensproblemerne. Telia 
vil give en tilbagemelding senest på arbejdsgruppemøde den 24. juni.  
 
Der var ikke enighed mellem TDC og Telia, om der i givet fald vil være 
tale om en midlertidig eller permanentløsning. Det er Telias opfattelse, at 
det er en midlertidig løsning, da Telia har krav på et transparent VULA-
produkt.  
  
MPLS-løsning til tv-produkter 
Der var enighed om, at MPLS ikke er en løsning i forbindelse med tv-
produkter. Der skal derfor findes andre løsninger for tv.  
 
Status transparens  
Lars H. Jensen oplyste, at arbejdsgruppen har redegjort for, hvad de al-
ternative operatører ser som mulige løsninger på transparensproblemerne.  
 
TDC oplyste, at MTU-størrelser på 1600 nu er muligt i hele TDC’s net, 
og at dette vil blive indarbejdet i TDC’s standardtilbud.  
 
Igangværende undersøgelser  
Lars H. Jensen gennemgik afslutningsvis de forhold, der fortsat skal un-
dersøges eller afklares, jf. vedlagte præsentation.   
 
I den forbindelse blev det aftalt, at TDC skal afklare, om selskabet er enig 
i præsentationens slide 19 omkring ”Muligheder på TDC’s wholesale-
produkter”, hvor der på en række punkter er angivet et ”nej”.  
 
TDC oplyste, at engroskunden selv kan lægge funktionaliteter oven på 
det produkt, de aftager af TDC og derved levere produkter, der ikke leve-
res af TDC. Telia oplyste, at det er derfor, at selskaberne har brug for et 
transparent VULA-produkt. 
 
VULA og vectoring 
Lars H. Jensen oplyste, at et VULA produkt – med en transparens, der er 
nødvendig for, at VULA kan være et reelt alternativ til rå kobber – ifølge 
TDC vil tage 6-8 år. Lars H. Jensen oplyste endvidere, at det er vigtigt, at 
prissætningen af POI0-produktet ikke udviser stordriftsfordele. 
 
Udkast til dagsorden for møde den 24. juni 
Lars H. Jensen gennemgik udkast til dagsorden for næste møde i VULA-
videreudvikling den 24. juni 2013. Der var enighed om, at materiale til 
brug for mødet skal rundsendes i arbejdsgruppen senest fredag den 21. 
juni. 
 
Resterende temaer/emner efter 24. juni 
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Lars H. Jensen gennemgik kort resterende temaer/emner, der skal be-
handles efter den 24. juni 2013. Temaerne omfatter bl.a. drift + målin-
ger/overvågning, bestilling/aftaleforhold og afledte effekter.   
  
Ad. 4. Afrapportering fra Fiber-arbejdsgruppen (v/ Kenneth Jarnit)  
Kenneth Jarnit oplyste, at de alternative operatører afholdt et møde den 
17. maj 2013 med henblik på at afklare, om et VULA-produkt baseret på 
fibernettet er nødvendigt. På baggrund af efterfølgende inputs fra delta-
gerne har Kenneth Jarnit den 10. juni 2013 sendt en mail ud til arbejds-
gruppen med de punkter, der har behov for yderligere afklaring. Der vil 
blive taget udgangspunkt i den ikke-udtømmende liste på næste møde i 
Fiber-arbejdsgruppen.  
 
Kenneth Jarnit oplyste, at de foreløbige konklusioner var, at der godt 
kunne være behov for VULA på fiber, men at det skal afklares, hvordan 
et sådan produkt i givet fald vil komme til at se ud, og hvad man vil kun-
ne med produktet, som man ikke kan i dag. Kenneth Jarnit bekræftede, at 
prissætningen også vil have betydning.  
 
Kenneth Jarnit oplyste, at Dansk Energi, Waoo! og DONG også gerne vil 
deltage/følge arbejdsgruppen.  
 
Kenneth Jarnit konkluderede, at man fortsat var i gang med en behovsaf-
klaring.  
 
Finn Petersen oplyste, at arbejdsgruppen skal vurdere, om der er et behov 
for VULA på fiber, og hvis der er et sådant behov, hvordan man i givet 
fald kan imødekomme dette. 
 
Ad. 5. Orientering om prissætning af VOD, Uncontended adgang og 
kombineret POI1 og POI2-løsning (v/ ERST)  
ERST orienterede om status for styrelsens prissætning af VOD, Uncon-
tended adgang og kombineret POI1- og POI2-løsning. 
 
VOD (unicast) 
ERST sendte udkast til VOD-prisafgørelse i høring den 4. april 2013 og 
modtog svar fra Telia og TDC. På baggrund af TDC’s input har Er-
hvervsstyrelsen valgt at ændre rutefaktorer for begge produkterne, således 
at prisen for VOD POI1 er reduceret fra 0,18 til 0,12 kr. pr. GB, mens 
prisen for VOD POI2 er steget fra 0,88 til 1,01 kr. pr. GB. Afgørelsen 
blev notificeret til Europa-Kommissionen den 22. maj 2013. 
 
Telia spurgte, om ERST vil forholde sig til de bemærkninger, der er 
kommet fra branchen. ERST bekræftede, at styrelsen vil forholde sig her-
til i afgørelsen. 
 
Uncontended VULA POI0 
ERST har afholdt to indledende møder med TDC (henholdsvis den 3. og 
21. maj 2013) vedrørende prissætning af uncontended VULA POI0. End-
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videre er der planlagt et fælles møde med Telia, Telenor, Global Connect 
og Concepy den 11. juni 2013. ERST ønsker at tage udgangspunkt i den 
eksisterende LRAIC-modellering af BSA POI0 (som er 219 kr. billigere 
end lag 3-BSA1), om end prisen skal korrigeres for at afspejle, at det al-
ternative selskab for at opnå uncontended adgang køber egen port i 
DSLAM-uplinkkortet.  
 
Blandet POI1- og POI2-afvanding 
ERST sendte den 17. april 2013 et principnotat vedrørende blandet POI1- 
og POI2-afvanding i høring i branchen. Af notatet fremgår blandt andet, 
at prisen for lag 3-BSA vil stige med cirka 20 kr., hvis vilkåret i TDC’s 
standardtilbud ophæves, og blandet afvanding dermed gøres muligt. 
ERST modtog høringssvar fra Telia, Telenor, Global Connect, TDC og 
Concepy. 
 
Telia, Telenor og Global Connect har i deres høringssvar anført, at sel-
skaberne ikke umiddelbart synes, at vilkåret skal ophæves, hvis det resul-
terer i de nævnte prisstigninger. Concepy har foreslået, at vilkåret ophæ-
ves med virkning fra 1. januar 2014 uanset den mulige prisstigning på lag 
3-BSA. TDC har foreslået, at den videre proces bør afvente effekterne af 
uncontended VULA POI0. Som alternativ foreslår TDC, at vilkåret op-
hæves med virkning fra 1. januar 2014. 
 
Telia bemærkede på mødet, at det efter selskabets opfattelse er muligt at 
ophæve vilkåret uden en prisstigning til følge, jf. selskabets høringssvar 
til styrelsen. ERST oplyste, at styrelsen umiddelbart ikke er enig med Te-
lia heri.  
 
ERST oplyste, at styrelsen som følge af de divergerende holdninger er 
ved at overveje den fremadrettede proces. Styrelsen har endnu ikke taget 
stilling hertil.  
 
Mht. routefaktorerne vil ERST under alle omstændigheder kigge herpå i 
forbindelse med opdatering af LRAIC.  
 
Ad. 6. Eventuelt (v/ Finn Petersen) 
Finn Petersen oplyste, at ERST forventer at sende et udkast til delafgørel-
se vedrørende vectoring i høring i juli måned med en høringsfrist på 8 
uger.  
 
Det næste møde i VULA-forum er den 16. september 2013. 
 

                                                 
1 Prisen for VULA-produkter er endvidere 222 kr. lavere end for tilsvarende BSA-

produkter. 


