
 

 
Hovedpunktsreferat fra møde den 11. april 2014 i VULA-
videreudvikling 
 
 
 
 
 
 
Deltagere: 
Telia: Marie Skouenborg, Frederik Siegumfeldt og Lars Høyrup 
Jensen 
Concepy: Simon Skals og Nicolai Lamborg 
Perspektiv bredbånd: Pia Thomsen 
TDC: Keld Allan Skov, Christian Halgreen og Allan Bartroff  
Telenor: Kenneth Jarnit og Mads Hein 
Erhvervsstyrelsen: Tine Meyer, Theis Dekkers Gjedsted, Ebbe 
Brigsted, Daniel Gonn og Rasmus Grønborg Jakobsen 
 
Dagsorden: 
 

1. Status på ibrugtagning af VULA (v. ERST) 
2. Status på VULA UC (v. TDC) 

a) XML-grænseflade 
b) Test af multicast 
c) Multiple PVC'er 

3. Status på standardtilbud for VULA UC (v. ERST) 
4. Standardtilbud tilknyttet vectoringafgørelsen (v. TDC) 
5. Proces for udvælgelse af punkter - status efter branchemøde d. 20. 

marts (v. TDC og de alternative selskaber) 
6. Konsekvenser ved anvendelse af Alcatels Network Analyzer (v. 

TDC) 
7. Status på TDC's it-understøttelse til brug for vectoring test-fase i 

juni (v. TDC) 
8. Opfølgning på afgørelse om manglende netadgang af 16. 

december 2013 (v. ERST) 
9. Status for forbedring af oplysninger om TDC’s net: NetInfo, svar-

tider, offline oplysninger (v. TDC) 
10. Evt. 

 
Ad 1. Status på ibrugtagning af VULA 
TDC oplyste, at der i dag er sammenfald mellem NGA-områder og de 
områder, hvor TDC er forpligtet til at tilbyde VULA. TDC kan dog 
konstatere, at der stadig er en stor afsætning af BSA i disse områder. 
Dette skyldes ifølge TDC, at mindre selskaber stadig anvender BSA, 
ligesom de alternative selskaber typisk ikke migrerer deres 
erhvervskunder fra BSA til VULA. 
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Telia anslog, at ca. 50-66 % af selskabets privatkunder nu er migreret til 
VULA.  
 
Telenor oplyste, at nyoprettelser fungerer, men at migreringer fra BSA til 
VULA medfører en fejlrate på ca. 10 %. Disse fejl medfører typisk et 
behov for manuel behandling. Nogle af fejlene er TDC’s, andre skal 
findes i Telenors egne systemer. Problemer med TDC’s it-systemer i 
februar medførte desuden, at også migreringer uden portskifte i en 
periode var problematiske. Disse it-problemer er blevet udbedret nu. 
 
Telia har oplevet, at TDC nogle gange flytter ADSL-linjer fra en 
bagvedliggende DSLAM til en fremskudt DSLAM i forbindelse med 
migrering. Det kan i praksis betyde, at en migrering uden portskifte i 
nogle tilfælde bliver udført med portskifte. 
 
Derfor har Telia stoppet migreringen af selskabets erhvervskunder, idet 
eksempelvis benzinstationers betalingsanlæg ikke må være nede på noget 
tidspunkt af døgnet. I forhold til erhvervskunderne vil 
forsyningssikkerhed således ofte være vigtigere end høj hastighed, og 
Telia vil derfor fortsætte med at anvende ADSL og BSA til at betjene 
disse slutkunder. Telia planlægger dog snarest at påbegynde et projekt 
sammen med TDC for også at få migreret disse kunder til VULA. 
 
I relation til migrering med portskifte er Telia af den opfattelse, at WAP-
aktivering vil kunne være med til at begrænse nedetiden i forbindelse 
med migreringen. 
 
TDC oplyste hertil, at migreringer med portskifte altid vil medføre 
nedetid, medmindre man flytter slutkunden over på en parallel linje, der 
også er aktiv. TDC har arbejdet på en it-løsning, der skulle være med til 
at begrænse nedetiden, men den bliver ikke klar til maj-releasen. Til 
gengæld har TDC lavet en manuel ”work-around”, hvor linjerne tages 
ned i kortere tid end normalt. Så engroskunderne skulle allerede nu have 
mulighed for begrænset nedetid ved migreringer med portskifte. 
 
Udarbejdelse af statusopdateringer til Erhvervsstyrelsen 
Både TDC og Telia har siden august 2013 indsendt ugentlige 
statusopdateringer til Erhvervsstyrelsen vedrørende implementering og 
ibrugtagning af VULA. 
 
Da det imidlertid har vist sig vanskeligt for Erhvervsstyrelsen at få et 
samlet overblik over oplyste fejl m.v., har styrelsen foreslået TDC og 
Telia en ny måde at foretage disse statusopdateringer på. Fremadrettet vil 
Erhvervsstyrelsen ikke bede TDC eller Telia om at indsende ugentlige 
opdateringer, men har foreslået selskaberne at opdatere en samlet oversigt 
over oplyste fejl m.v., når der sker en udvikling i en konkret sag. 
 
Erhvervsstyrelsen oplyste, at formålet med skemaet er at skabe et samlet 
overblik over, om forskellige problemstillinger er afsluttet eller under 
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behandling hos selskaberne. Baggrunden er, at et velfungerende VULA-
produkt er en forudsætning for TDC’s ibrugtagning af vectoring-
teknologien per 1. januar 2015.  
 
Erhvervsstyrelsen oplyste desuden, at skemaet er et bud på, hvordan 
styrelsen fortsat kan holde sig orienteret om implementeringen af VULA-
produktet, og at bidragsyderne til skemaet har stor indflydelse på dettes 
konkrete indhold.  
 
Arbejdsgruppen debatterede herefter, hvilke oplysninger teleselskaberne 
har mulighed for at indlevere til et sådant skema. 
 
TDC oplyste i den forbindelse, at selskabet som udgangspunkt ikke er 
glad for at udlevere oplysninger om deres engroskunder. TDC var 
desuden i tvivl om, hvorvidt skemaet vil have nogen egentlig værdi, hvis 
de forskellige sagers konkrete omstændigheder ikke kan beskrives i 
skemaet. 
 
Telia kommenterede hertil, at selskabet forstod TDC’s bekymringer – 
særligt i relation til telelovens § 35. Men såfremt skemaet ikke indeholder 
følsomme oplysninger, vil Telia ikke have et problem med, at 
Erhvervsstyrelsen bruger dette som et arbejdsredskab. 
 
Telenor oplyste, at selskabet gerne ligeledes vil indrapportere løbende til 
Erhvervsstyrelsen, så styrelsen kan bevare et overblik over 
implementeringen af VULA.  
 
TDC oplyste, at selskabet gerne vil arbejde sammen med Telenor om at 
udarbejde et sådant skema. 
 
Telia og Telenor udtrykte desuden, at selskaberne vil indlede en dialog 
om afrapporteringsformen.  
 
Ad 2. Status på VULA UC (v. TDC) 
TDC oplyste, at XML-grænsefladen er understøttet for VULA UC, og at 
denne fungerer uden problemer i øjeblikket. 
 
TDC er i færd med at teste multicast. Der har været nogle problemer med 
it-systemerne i denne forbindelse. TDC’s it-leverandør er i gang med at 
udbedre disse. 
 
Løsning med multiple PVC'er i forbindelse med ADSL testes efter TDC’s 
it-release i maj. 
 
Concepy oplyste, at selskabet i øjeblikket har tre testkunder, der betjenes 
via VULA UC. Produktet synes at virke efter hensigten, men der er 
blevet foretaget småjusteringer. Det blev desuden understreget, at 
testfasen generelt ikke har haft det store omfang endnu. Telia venter i 
øjeblikket på at kunne tilkoble de første testkunder. 
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Ad 3. Status på standardtilbud for VULA UC (v. ERST) 
Erhvervsstyrelsen oplyste, at processen vedrørende standardtilbud for 
uncontended VULA blev afsluttet den 25. februar 2014. Oversigt over 
den gennemførte proces fremgår af de vedhæftede slides, som styrelsen 
fremlagde på mødet. 
 
Erhvervsstyrelsen oplyste, at der alene har været mindre forhold at 
bemærke i relation til standardtilbuddet. Der er i øjeblikket kun få 
udeståender tilbage, og disse lader til snart at blive løst. Udeståenderne 
fremgår af de vedhæftede slides. 
 
TDC tilføjede, at selskabet planlægger at udvide DSLAM-listen med 
oplysninger om interconnect, idet TDC mener, at dette er mere relevante 
informationer for de alternative selskaber end præcis hvor mange porte, 
der er ledige på den enkelte DSLAM.  
 
TDC har herudover planlagt et møde med Telia efter påske, hvor 
selskaberne kan behandle udfordringerne relateret til XML-
dokumentation. 
 
Erhvervsstyrelsen oplyste, at standardtilbud i relation til multicast og 
VOD har været udskilt til særskilt behandling, og at Erhvervsstyrelsens 
tilsyn med standardtilbuddene herfor blev afsluttet d. 25. februar 2014. 
 
Ad 4. Standardtilbud tilknyttet vectoringafgørelsen (v. TDC) 
Vectoringafgørelsen har medført, at TDC har lavet ændringer i alle 
selskabets standardtilbud tilknyttet kobberaccessforbindelser. Til 
standardtilbuddene har TDC tilføjet et ”bilag 1H”, der indeholder 
oplysninger tilknyttet vectoringafgørelsen. Herudover har TDC tildelt sig 
selv nogle yderligere service-vinduer i standardtilbuddenes bilag 4. 
 
Erhvervsstyrelsen har sendt de ændrede standardtilbud i høring som 
korrekturmarkerede versioner. Høringsfristen er den 30. april 2014. 
Herefter vil styrelsen vurdere, hvilke forhold TDC skal høres nærmere 
om, inden styrelsen endeligt kan vurdere, om tilsynet kan afsluttes, eller 
om der er behov for at træffe afgørelse. 
 
Ad 5. Proces for udvælgelse af punkter - status efter branchemøde d. 
20. marts (v. TDC og de alternative selskaber) 
Det følger af vectoringafgørelsen, at TDC er forpligtet til at indgå i dialog 
med de alternative teleselskaber med henblik på at opnå enighed om en 
proces for planlægning og prioritering af imødekommelse af rimelige 
anmodninger. En sådan proces vil i givet fald træde i stedet for den 
proces, som Erhvervsstyrelsen har fastlagt i vectoringafgørelsen. 
 
Af de vedhæftede slides fremgår den proces for prioritering og 
planlægning, som TDC havde fremlagt på et branchemøde d. 20. marts 
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2014. TDC oplyste, at der på dette møde havde været en del uenighed 
herom. 
 
I forhold til opgraderingen for 1. kvartal 2015 er der således ikke opnået 
enighed mellem selskaberne om en alternativ proces. Derfor bliver 
kapaciteten fordelt 50/50 mellem TDC og de alternative selskaber. De 
alternative selskaber, som har indgivet deres ønsker til TDC, bliver 
prioriteret efter ”først-til-mølle” princippet. 
 
TDC oplyste, at selskabet stadig ønsker at være i dialog med de 
alternative selskaber og se, om det kan lade sig gøre at finde fælles 
kriterier til prioriteringen fra 2. kvartal 2015 og frem. I denne forbindelse 
var TDC meget interesseret i at vide, hvilke kriterier de alternative 
selskaber konkret har anvendt for at finde frem til de lister, som de har 
indgivet til TDC. 
 
Telia mente, at processen med at finde fælles kriterier har haft en 
vanskelig start, idet der havde været meget kort tid til forhandling om 
prioriteringen af opgraderingerne for 1. kvartal 2015. Telia mente, at de 
alternative selskaber burde drøfte kriterier indbyrdes. 
 
Concepy mente, at de alternative selskaber både burde drøfte med 
hinanden og med TDC i forhold til processen for kommende kvartalers 
opgraderinger.  
 
Concepy og Telenor gjorde desuden opmærksom på, at de vilkår som 
TDC har foreslået vedrørende nedprioritering af opgraderinger i coax-
områder vil være problematiske, såfremt de accepteres af de alternative 
selskaber. Dette skyldes at coax-nettet er vanskeligt tilgængeligt for 
TDC’s konkurrenter. Idet der ikke er enighed om en proces for 
planlægning og prioritering af imødekommelse af rimelige anmodninger, 
anvendes den proces som fremgår af vectoringafgørelsen. 
 
TDC opsummerede arbejdsgruppens drøftelser i følgende handleplan: 

1. De alternative selskaber drøfter kriterier med hinanden. 
2. De alternative selskaber melder tilbage til TDC. 
3. TDC afholder branchemøde. 

 
I forhold til punkt 1 planlægger Telia at udsende en invitation til alle, der 
oprindeligt blev inviteret til VULA-forum. Dette sker i erkendelse af, at 
der er en del mindre alternative selskaber, der ikke deltager i 
arbejdsgruppemøderne.  
 
Ad 6. Konsekvenser ved anvendelse af Alcatels Network Analyzer (v. 
TDC) 
TDC fremlagde de vedhæftede slides om konsekvenserne ved brug af 
Alcatels Network Analyzer. 
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TDC har startet samarbejdet med Alcatel og er i øjeblikket i gang med at 
implementere det nye system. Dette skal løbende scanne og indhente 
data, så de hele tiden er til rådighed og kan give hurtigere feedback ved 
søgninger. Derfor laver systemet også en vis databehandling. Man kan 
også bruge systemet til dyberegående analyser, men disse kan tage både 
minutter, timer eller døgn at gennemføre, alt efter omfang og 
detaljeringsgrad. 
 
TDC fremlagde den vedhæftede skitse over den planlagte fremtidige it-
arkitektur. 
 
TDC planlægger at foretage en trinvis substituering af de nuværende 
systemer. Denne substitution vil starte med TDC’s it-release i maj, men 
systemet vil først være fuldt implementeret på et senere tidspunkt. Indtil 
det er på plads, kører de eksisterende systemer (parallelt) videre i uændret 
form. TDC beklagede i denne sammenhæng, at implementeringen 
kommer til at tage længere tid end først antaget. 
 
TDC svarede herefter på spørgsmål fra de alternative selskaber og 
oplyste, at: 

• Network Analyzer er bygget til at kunne servicere mere end én 
operatør. 

• Systemet har en funktionalitet kaldet ”trigger events”, som 
muligvis kan bruges til at udsende en ”alarm”, hvis de alternative 
selskaber ønsker at reagere på bestemte fejl i nettet. 

• DLM vil først blive anvendt af TDC engang i 2015, da det kræver 
flere it-opdateringer. Men TDC har tilkøbt muligheden herfor, 
idet det giver mere stabile forbindelser. 

• Der er uoverensstemmelse mellem VULA-produkternes 
fleksibilitet og strukturen i Network Analyzer (der er lavet til 
prædefinerede produkter), så muligvis skal VULA-produkterne 
begrænses til et fastlagt antal forud definerede produkter.  

• TDC forventer, at ISP’er kan få adgang til systemet i november 
2014.  

• TDC vil få brug for testere.  
 
For at drøfte de ovenstående punkter vil TDC holde branchemøde om 
Network Analyzer inden sommerferien. 
 
Ad 7. Status på TDC's it-understøttelse til brug for vectoring test-
fase i juni (v. TDC) 
TDC fremlagde de vedhæftede slides og supplerede disse ved at oplyse, 
at selskabet planlægger at aktivere vectoring i Ormslev efter påske. TDC 
oplyste desuden, at der stadig er 10 af selskabets egne slutkunder, der 
ikke har afhentet deres nye CPE på posthuset. 
 
TDC fortalte desuden om Østerbro-5, som er selskabets andet testområde. 
Denne test vil afhænge af it-opdateringer, som er med i TDC’s maj-
release. TDC nævnte desuden, at der er planlægningsmæssige 
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udfordringer ved at anvende vectoring fra denne central, idet der er 
trukket mange kobberkabler i området, som ikke nødvendigvis alle 
sammen er forbundet til Østerbro-5. 
 
Ad 8. Opfølgning på afgørelse om manglende netadgang af 16. 
december 2013 (v. ERST) 
Erhvervsstyrelsen fortalte kort om sagen. Der henvises til de vedhæftede 
slides og til afgørelsen, der er offentliggjort på styrelsens hjemmeside: 
http://erhvervsstyrelsen.dk/file/436559/afgorelse-16-december-2013.pdf 
 
TDC gennemgik herefter de vedhæftede slides, der beskriver, hvorledes 
TDC har anslået det potentielle antal migreringer, hvor VULA er leveret 
til den bagvedliggende central, selvom de alternative operatører har 
ønsket VULA fra det fremskudte punkt. TDC oplyste, at der er tale om et 
overtal, og at det vil være ressourcekrævende at komme nærmere et 
præcist antal. 
 
Erhvervsstyrelsen opfordrede de alternative operatører til at henvende sig 
til styrelsen, hvis de fremover oplevede lignende problemer med 
migrering til VULA. 
 
Ad 9. Status for forbedring af oplysninger om TDC’s net: NetInfo, 
svar-tider, offline oplysninger (v. TDC) 
Punktet var blevet tilføjet af Telia for at følge op på udeståender 
vedrørende VULA UC og Pair Bonding. 
 
TDC fremlagde de vedhæftede slides og oplyste, at TDC ikke internt 
bruger Netinfo, men derimod har adgang til de underliggende systemer, 
som Netinfo trækker data fra. 
 
TDC oplyste desuden, at svartiderne i Netinfo forventes at komme ned på 
ca. 5 sekunder fra august 2014. 
 
Telia fortalte herefter, at selskabet havde haft problemer med at tilgå 
Netinfo i februar og spurgte TDC, om TDC også havde haft 
vaskeligheder med deres underliggende systemer. 
 
TDC oplyste, at der havde været store udfordringer med alle selskabets 
systemer i februar, og at dette også havde påvirket TDC selv. 
 
I forhold til offline-oplysninger efterspurgte Telenor og Telia oplysninger 
om linjedæmpning på adresseniveau. TDC oplyste hertil, at deres 
områdeopgørelser er baseret på statistik og ikke i alle tilfælde kan opgøre 
dæmpningen på adresseniveau. TDC opfatter således alene deres 
materiale som et planlægningsværktøj, der ikke kan bruges til konkret 
linjekvalificering. 
 
De alternative selskaber oplyste, at de ikke kan trække oplysninger for 
2,4 mio. linjer og derfor mangler et redskab, der netop kan anvendes til 
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planlægning. Alle de alternative selskaber var derfor interesserede i det 
materiale, som TDC har udarbejdet, ligesom selskaberne er indforstået 
med, at en række af de givne oplysninger må være baseret på estimater. 
 
TDC oplyste, at selskabet gerne vil imødekomme ønskerne, men at der til 
oplysningerne vil være knyttet en række ansvarsfraskrivelser, idet 
datamaterialet ikke er fuldstændig konsistent. 
 
Ad 10. Evt. 
Arbejdsgruppens formål blev drøftet. Alle mødedeltagerne var enige om 
at bruge arbejdsgruppen til drøftelse af vectoring og alle andre 
teknologier eller it-systemer, der har betydning for anvendelsen af 
VULA-produkterne. 
 
Erhvervsstyrelsen foreslog på den baggrund, at man fremadrettet 
begrænser VULA-møderne til følgende fora: 

1. VULA-forum 
2. En enkelt underliggende VULA-arbejdsgruppe 

 
Alle mødedeltagerne var enige i, at dette var en god fremgangsmåde. De 
var desuden enige om, at det kun var nødvendigt at afholde et enkelt 
møde i arbejdsgruppen inden sommerferien – og at dette med fordel kan 
placeres i uge 26. 
 
I samarbejde med Lars Høyrup og TDC har Erhvervsstyrelsen 
efterfølgende fastlagt tidspunktet for arbejdsgruppens næste møde. Dette 
vil finde sted den 25. juni kl. 10-13 hos Erhvervsstyrelsen, Langelinie 
Allé 17, 2100 København Ø. 
 
Erhvervsstyrelsen oplyste afslutningsvis, at Rasmus Grønborg Jakobsen 
ikke længere vil sekretariatsbetjene arbejdsgruppen. Det er i stedet Daniel 
Gonn, der vil varetage denne funktion fremadrettet. 
 
Arbejdsgruppens formand skal afrapportere til VULA-forum den 24. april 
2014. Lars Høyrup Jensen vil derfor sende et udkast til de øvrige 
mødedeltagere senest den 22. april, så de har mulighed for at komme med 
kommentarer. 


