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Møde 23. maj 2013 om L2-transparens

• TDC redegjorde grundigt og informativt om TDC’s nuværende 
netværksstruktur

• De identificerede begrænsninger angående L2-transparens 
skyldes det L2-aggregeringsnet, TDC i dag driver

• Konkret er der en række protokoller og funktionaliteter, der ikke 
kan flyde uhindret igennem L2-udstyret i TDC’s net

• L2-aggregeringsnettet giver udfordringer både for AO’er og for 
TDC selv (udstyret i nettet er End-of-Life)
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Telias MPLS-løsning (1)

• Telia foreslog i februar 2013 TDC at opgradere dele af TDC’s 
DSLAM’er (NT-kort)

• Dette vil gøre det muligt at etablere en MPLS-tunnel fra DSLAM’en og 
hele vejen tilbage i AO’ens eget net

• MPLS-tunnelen ”pakker data ind” og gør de efterspurgte L2-
protokoller ”usynlige” for L2-udstyret i TDC’s net

• Dermed vil udfordringer vedr. manglende L2-transparens i VULA 
kunne løses
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Telias MPLS-løsning (2)

• TDC oplyste på mødet, at en udskiftning af NT-kortene samlet set 
(materiel, arbejdstid, IT) vil koste 80-100 mio DKK

• Udskiftningen vil tage 6-8 år pga. gældende service-vinduer

• TDC ser ingen værdi i denne løsning, som vil være redundant og 
dermed en spildt investering fordi TDC under alle omstændigheder 
skal  opgradere TDC’s aggregeringsnet (fra L2- til L3-udstyr)
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TDC’s L2 => L3-løsning

• På mødet oplyste TDC, at TDC påtænker at opgradere L2-aggregeringsnettet 
til et L3-aggregeringsnet (skifte udstyr)

• Opgraderingen vil løse de transparensudfordringer, AO’er står med i dag på
VULA

• Opgraderingen vil herudover give andre nye muligheder

• Opgraderingen er muligvis dyrere end MPLS-løsningen  som Telia har 
foreslået, men som ikke af TDC anses for en  relevant  løsning/investering i 
lyset af en i øvrigt påkrævet netudvikling, der inden for samme tidshorisont  
imødekommer transparensbehov 

• TDC har oplyst, at opgraderingen vil vare 6-8 år (ligesom MPLS-løsningen), 
men at udbygningen vil være ”kapacitets- og efterspørgselsdrevet”

• TDC’s L2-L3-opgradering vil i forhold til MPLS-løsningen give en fremadrettet 
omkostningsefficient udvikling af nettet
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POI0kan være en (lokal) løsning

• VULA POI0-produktet vil sandsynligvis kunne løse AO’ernes 
transparensproblemer

• Men POI0 vil ikke kunne give AO’er landsdækkende løsninger, 
da det næppe er realistisk at AO’er investerer i så stor 
tilstedeværelse i TDC’s net, at alle danske husstande kan nås 
med POI0

• Behovet for at nå alle husstande skal dog vurderes i forhold til 
de VULA features, der særligt i mødekommes med POI0 og 
ikke kan leveres over POIx

• Prissætningen af POI0-produktet vil påvirke, om POI0 kan være 
en realistisk løsning til én eller få slutkunder under en given 
DSLAM
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Telia SE DSLAM-opgradering - perspektivering

• Telia er overraskede over, at MPLS-løsningen vil tage 6-8 år at gennemføre

• TeliaSonera har i løbet af ét år skiftet 500.000 DSL-porte i Sverige 

• Portene var live, udskiftningen inkluderede uplinks, kobberkabler blev omlagt 
og alle typer kunder og services var repræsenteret på DSLAM’erne (herunder 
3p og erhverv)

• Kunder blev kontaktet og informeret om netmodernisering og ekstraordinær 
afbrydelse. Dermed kunne servicevindue-begrænsningerne overvindes. 
Respons var positiv

• Hvis MPLS-løsningen kan gennemføres hurtigere end 6-8 år, vil man kunne 
løse transparensudfordringerne tidligere end med TDC’s L3-opgradering af 
accessnettet
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TDC Udskift liniekort Telia DSL SWAP
Udskift NT kort Udskift hele DSLAM

Ingen ændringer i kobberkablingen Omkabling af kobbertrunks
Geografisk område Danmark Geografisk område Sverige

Omlægning af VULA kunder til ny implementering (MPLS tunnel) Omlægning af alle kunder til ny HW/SW platform
Aftale ekstraordinært nedetid med kunder (BtC, BtB, Partner) Aftale ekstraordinært nedetid med kunder (BtC, BtB, Partner)

Nye links til aggregationsnettet Nye links til aggregationsnettet



Muligt quick-fix for erhvervsprodukter?
• Telia har (og ønsker at få flere) erhvervs- og wholesalekunder, der efterspørger 

løsninger, der benytter en række funktionaliteter og protokoller på L2-niveau

• Den manglende transparens for disse protokoller betyder, at Telia ikke kan levere disse 
produkter over VULA

• Telia vurderer, at med VULA’s udbredelse (og reduceret mulighed for at benytte rå
kobber) betyder dette, at Telia vil få stadigt vanskeligere ved at sælge til disse kunder, 
herunder levere pan-nordiske løsninger til store kunder

• TDC vurderer, at eventuelle begrænsninger i rå kobber kun yderst sjældent vil berøre 
eksisterende RK og fremadrettet kan i givet fald kun forventes begrænsninger fra 
fremskudte trin/små centraler ligesom G.SHDSL forbindelser ikke påvirkes 

• Telia forventer dog, at TDC’s netudbygning vil betyde, at det fremtidige kundepotentiale 
på rå kobber begrænses, og at Telia derfor vil få stadig sværere ved at betjene nye
erhvervs- og wholesalekunder på rå kobber-platformen

• På mødet blev muligheden for at benytte mere avanceret L3-kundeudstyr og etablere 
en MPLS-tunnel helt ude fra slutkunden skitseret. Telia er i gang med at undersøge, om 
denne mulighed kan løse Telias udfordringer ift. komplekse erhvervsprodukter over 
VULA

• Telia vil senest på arbejdsgruppemødet den 24. juni melde tilbage, om dette er en 
farbar midlertidig løsning
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Kan MPLS-løsningen bruges til tv-produkter?

• Løsningen med MPLS-tunnel fra CPE’en blev bragt op i 
forbindelse med erhvervs- og wholesaleprodukter

• Foreløbige undersøgelser tyder på, at konceptet med MPLS-
tunnel fra L3-udstyr hos slutkunden ikke er en fornuftig måde at 
levere tv til VULA-kunder på

• Andre løsninger må findes for tv
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Status på transparens

• TDC gennemgik på mødet alle de protokoller og 
funktionaliteter, som AO’erne havde ønsket (på nær fire, der 
passer bedre ind under andre temaer, dvs. senere møder)

• Et af ønskerne kan allerede nu opfyldes (MTU-størrelse på
1.600 er nu mulig de fleste steder i TDC’s net) pga. 
softwareopgraderinger i TDC’s udstyr

• De øvrige transparens-ønsker kan først opfyldes 
landsdækkende, når TDC’s L3-opgradering er fuldført eller NT-
kortene er opgraderede, dvs. om 6-8 år jf.  dog slide 5
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Feature Løst nu i VULA 
Contended

VULA 
Uncontended

POI 0- Ult. 2013

VULA 
Contended
om 6-8 år

L3 Udstyr som 
CPE

Udskydes til 
senere møde

IPv4/IPv6 X X X X

IEEE 802.1p sat af AO (Kun DSCP sat af AO) X X X

IEEE 802.1q og 802.1ad X X X

Spanning tree (eller 

L2PT)
X X X

LACP og OAM 

(802.1AG, Y1731) -

level 3 and upper

Note 1 Note 1 Note 1 X

MAC adresser
(Ny DSLAM feature 

skal analyseres)

(Ny DSLAM feature 

skal analyseres)
X

Multicast og Broadcast 

frames
(X) Note 2 X X X

Routningsprotoller som 

EIGRP, OSPF, RIP, ISIS
X X X X

MTU størrelse på 1564 X X X X? Note 4

WFQ
X (Hvis bestilt med 

QOS) note 3

X (Hvis bestilt med 

QOS) note 2

X (Hvis bestilt med 

QOS) note 2

X (Hvis bestilt med 

QOS) note 2

ANCP X

G.INP eller 

INP/Interleaving
X

Configurable line rates 

eller en overhead på

båndbredden

X

Pair Bonding X
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Noter til skema

• Note 1.
– LACP Vil ikke være transparent med nuværende DSLAM Features, da TDC selv 

benytter Link Aggregering.
– E-OAM er mere nuanceret, og Management Domain Level 5-7 (Customer) traffik 

bør være transparent (Test mangler)

• Note 2. 
– Lag 2 protokol kontrol MC er understøttet (ex. IPv6 ND, OSPF, etc.)
– Lag 3 MC  (ex. TV distribution) er understøttet via L3 multicast produkt
– Lag 2 Broadcast understøttet for kontrol protokoller (ex. ARP)

• Note 3.
– WFQ er ikke en protokol og dermed ikke indeholdt i data, og transperens er derfor 

ikke relevant.
– WFQ er en mekanisme pr. ”kasse” til at håndtere QoS og benyttes bl.a. i TDCs 

udstyr 

• Note 4.
– Det mangler fortsat at blive undersøgt, om MTU>=1.564 reelt gælder ved MPLS-

løsningen (der er overhead til indpakning)
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Igangværende undersøgelser

• Telia undersøger, om MPLS-løsningen hele vejen fra L3-kundeudstyr kan afhjælpe 
Telias VULA-udfordringer på komplekse erhvervsprodukter

• TDC afklarer, hvornår MTU=1.600 (med visse undtagelser) fremgår af standardtilbud

• TDC afklarer, om MPLS-løsningen hele vejen fra L3-kundeudstyr er tilstrækkeligt 
beskrevet i standardtilbud og hvis ikke, hvornår denne fremgår

• TDC redegør for mere konkrete planer for opgradering fra L2- til L3-aggregeringsnet, 
herunder varslinger af opgraderinger, og sammenhæng med anden netudbygning fra 
TDC’s side (VULA/fremskudte punkter)

• TDC vurderer, at der desuden udestår en afklaring af, i hvilket omfang efterspurgte 
funktionaliteter fortsat vil kunne leveres via eksisterende (erhvervs)produkter uanset 
eventuelle begrænsninger i adgang til rå kobber

• AO’erne finder, at det allerede er undersøgt om eksisterende TDC wholesale-produkter 
(bl.a. E-VPN) kan levere de af AO’erne efterspurgte funktionaliteter, og at dette ikke er 
tilfældet

• De alternative selskaber sender evt. opfølgende spørgsmål og kommentarer til 23. maj-
møde rundt i gruppen senest den 10. juni 
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VULA og vectoring
• M4-afgørelse:

• Et velfungerende VULA-produkt, der tillader AO’er at udbyde produkter på niveau med eksisterende 
RK-baserede produkter, er en vigtig forudsætning for at give mulighed for i større omfang at spærre 
for VDSL2-bånd i rå kobber, og dermed evt. begrænse adgangen til det ubundtede kobber-produkt 
fra fremskudte trin og små centraler 

• Vejen frem mod et 100% landsdækkende VULA-produkt, der opfylder de transparens-ønsker, 
AO’erne har stillet, kan tage  6-8 år men  opgraderingstakt af net vil baseres på konkret 
efterspørgsel

• I vurderingen af VULA indgår, at RK afsluttes i centrales krydsfelt og RKD i kobberfordeler. Dvs. mht.  
VULA som direkte erstatning for RK/RKD er TDCs aggregeringsnet  ikke i spil og derfor ikke relevant 
i sammenligning. Sammenligningsgrundlag er VULA POI0 + evt. fiberbackhaul, som afsluttes i 
samme site som RK/RKD linjen 

• Det skal dog bemærkes, at POI0 – afhængig af prissætning og prisstruktur – kan udvise 
stordriftsfordele og dermed medføre nogle af de samme konkurrenceudfordringer, som oprindeligt 
blev drøftet i forhold til AO’ers egen investering i fremskudte punkter

• Der er en række løsninger, der i forhold til reelle behov undersøges, men det er endnu uafklaret
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Udkast til dagsorden for 24. juni
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1. Afrunding af emner fra møde 23. maj. Punktet tager udgangspunkt i nedenstående skriftlige 
opfølgning, der leveres inden mødet [xx minutter ]

1. Telia undersøger, om MPLS-løsningen hele vejen fra L3-kundeudstyr kan afhjælpe Telias VULA-udfordringer på
komplekse erhvervsprodukter

2. TDC afklarer, hvornår MTU=1.600 (med visse undtagelser) fremgår af standardtilbud
3. TDC afklarer, om MPLS-løsningen hele vejen fra L3-kundeudstyr er tilstrækkeligt beskrevet i standardtilbud og hvis 

ikke, hvornår denne fremgår baseret på behovs specifikation fra Telia 
4. TDC redegør for mere konkrete planer for opgradering fra L2- til L3-aggregeringsnet, herunder varslinger af 

opgraderinger, og sammenhæng med anden netudbygning fra TDC’s side (VULA/fremskudte punkter)
5. Generelt stillede spm. og svar (orientering  - ikke noget der skal, gennemgås i detaljer)

2. Kort status på idriftsættelse af VULA [xx minutter ]
1. 10 minutter fra TDC + 10 minutter fra AO’er

3. TDC’s netudbygningsplaner (herunder planer for fremskudte punkter, dækningsprocenter (antal 
husstande) på hhv. VULA og BSA fordelt på opnåelige hastigheder) for de kommende år [xx 
minutter ]

1. Uddybende spørgsmål sendes til TDC inden mødet

4. DSL-funktionalitet i prioriteret rækkefølge [xx minutter ]
1. G.SHDSL
2. Vectoring 
3. G.INP 
4. Pair Bonding på VULA
5. G.Fast 

5. Evt.



Resterende temaer/emner efter 24. juni

• Evt. hængepartier fra DSL-funktionalitet

• Drift + målinger/overvågning 
– 2. opsamling af erfaringer fra operatørerne – oplæg fra operatørerne
– Grænseflader?
– Relevans af data
– DLM som på BSA
– Nye DSL funktionaliteter (parametre ifm. pair bonding, vectoring, G.INP)

• Bestilling/aftaleforhold
– bl.a. identificering af linjer, der kan tvangsmigreres
– varsler for nye fremskudte punkter

• Afledte effekter
– Kommercielt levedygtige muligheder for QoS (QoS/multicast/VOD løsning)
– Betydning af vectoring

• Samlet roadmap for VULA-udvikling og opsamling?
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