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Møder

• Afholdt : 24/10, 27/11, 10/12, 16/1, 12/2
• Workshop med erfaringspræsentation 14/1
• Møder   20/3, 8/5
• VULA prisgruppemøde 19/1
• Herudover har TDC afholdt branchedialogmøde om POI0 adgang som middel til 

at levere uncontended adgang
Aspekter til bearbejdning:
1. Forholdet mellem VULA og vectoring 
2. CPE-udstyr 
3. Kriterier samt proces for optagelse på white list 
4. Vectoring i et multi-operatør miljø
5. Seamless rate adaption (generelt)
6. Konsekvenser for afvandingsnetværk (generelt)
7. Konsekvenser, kriterier og proces for begrænsningen af adgangen til rå kobber i 

forbindelse med udpegningen af specifikke geografiske områder
8. Pair Bonding som alternativ/supplement til Vectoring
9. LRAIC prissætning som barierre for anvendelsen af VULA til 3p (generelt)
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Aspekt 1
Forholdet mellem Vectoring og VULA 
• Dette aspekt  er et vigtigt udgangspunkt for en rigtig  

forståelse af, hvilken betydning indførelse af vectoring 
teknologi reelt indebærer for adgangsprodukter/–
muligheder  og dermed for reguleringen 

• Efterspørgslen efter øget kapacitet giver behov for 
langsigtede investeringer i netopgradering, hvor vectoring 
åbner mulighed for at tilbyde mindst 50-100Mbit/s  

• Hvis vectoring skal  bidrage, er det nødvendigt med en 
ændret regulering af adgangen  til fysisk unbundling , 
således at investeringer fra både TDC og andre operatører 
kan tilrettelægges under stabile regulatoriske vilkår
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Vectoring og VULA: 
To forskellige niveauer 

• Vectoring: Én blandt flere  teknologier der øger 
kapaciteten i DSL-accessnettet, men ikke en adgangsform 
eller et adgangsprodukt i selv 

• VULA: Ét blandt flere netadgangsforpligtigelser (rå
kobber, BSA), der er udmøntet i et specifikt produkt,  hvor 
vilkår og karakteristika er fastlagt i kraft af Marked 4 
afgørelse

• VULA er således en reguleret form for netadgang, der 
bygger på den teknologi, der måtte blive brugt  i DSL-nettet  
(ADSL2, VDSL2, G.SHDSL suppleret med pair bonding, 
vectoring og endnu umodne teknologier …)
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Hvad kan man vinde – laboratorie 
målinger udført ved TDC

Tilføj titel i sidehoved / sidefod
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Blå felter viser 
hastighed for et 
antal linjer i 400 m 
kabel med høj 
fyldning.

Røde søjler viser 
hastighed for de 
samme linjer med 
Vectoring aktiveret

Vectoring giver højere og mere forudsigelige hastigheder – dvs. 
mulighed for at tilbyde højere garanterede hastigheder. 
Arbejdsgruppen vil på grundlag af feltforsøg hos TDC og erfaringer 
fra andre lande validere, at samme billede ses i reelle net.



Vectoringbaseret VULA: særlige forhold?  

• Generelt giver VULA mulighed for at optimere brug af DSL 
nettet ved at flytte adgang på rå kobber linier til VULA, når rå
kobber kvalitetsmæssigt potentielt forringes ved optimeret brug 
af VDSL2 på fremskudte trin (pt. er nævnt ophævelse af 
beskyttelseszone/shaping krav), hvor operatører kan migreres  
til VULA medmindre mulige kvalitetsforringelser accepteres   

• Forskellen ved brug af vectoring er principielt, at indførelsen af 
vectoring i et givet punkt (små centraler/fremskudt trin) 
umuliggøres af samtidig anvendelse af VDSL2 på Rå Kobber i 
punktet ; det berøres imidlertid ikke af rå kobber forbindelser, 
der kun bruger ADSL2 og G.SHDSL

• Vilkår for migrering til og brug af VULA, er uafhængige af 
underliggende teknologi – dog med særlige forhold vedr. CPE 

� Vectoring indebærer dermed behov for en restriktion som 
betyder, at de i Markedsafgørelsen nævnte forudsætninger for 
begrænsning i adgang til fysisk unbundling og for 
tvangsmigrering skal tilpasses
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Proportioner ved mulig justering af 
regulatoriske ændringer
• Når betydningen af vectoring teknologi i forhold til regulatoriske

forpligtigelser og adgangsmuligheder for alternative operatører skal 
vurderes, er der derfor afgørende at medtænke VULA og at se på
proportionerne:

1. Vectoring  kan, i den version TDC ønsker adgang til, sameksistere 
med fysisk unbundling baseret på ADSL2 eller G.SHDSL– også på
delstrækninger 

2. Vectoring giver adgangsmuligheder for alternative operatører til 
højere båndbredder blot baseret på VULA (svarende til migrering af 
rå kobber ved  optimering af fremskudte VDSL2 trin)

3. Alternative operatører ser prissætningen af VULA som en barriere 
for anvendelsen som alternativ til fysisk unbundling ved udbud af 
3p tjenester. Operatørerne vil fremlægge beregninger til 
understøttelse af synspunktet.

4. Det konkret omfang af muligt berørte linier (rå kobber med VDSL 
fra fremskudte punkter/små centraler) er belyst gennem scenarier, 
baseret på aktuel belægning.
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Konsekvenser for brugen af RK/RKD 
når vectoring-linjer skal beskyttes opdelt 
i scenarier 

Vectoring-arbejdsgruppen, Scenarier for anvendelsen af VDSL2 med vectoring
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Aktuelt: 
Ingen beskyttelse af Vectoring-
linjer

Rå kobber fra central Delstrækninger fra punkt

ADSL2+ SHDSL VDSL2 ADSL2+ SHDSL VDSL2

Nye FC uden for VDSL-zone

Nye FC inden for VDSL-zone

Nye FIP uden for VDSL-zone

Nye FIP inden for VDSL-zone

Eksisterende FC

Eksisterende FIP

Små centraler Ingen delstrækninger

Store centraler Ingen delstrækninger

Forslag: 
Beskyttelse af Vectoring-linjer

Rå kobber fra central Delstrækninger fra punkt

ADSL2+ SHDSL VDSL2 ADSL2+ SHDSL VDSL2

Nye FC uden for VDSL-zone

Nye FC inden for VDSL-zone

Nye FIP uden for VDSL-zone

Nye FIP inden for VDSL-zone

Eksisterende FC

Eksisterende FIP

Små centraler Ingen delstrækninger

Store centraler Ingen delstrækninger

’Rå Kobber fra central’ i 
scenarierne med FC eller FIP 
betegner linier koblet fra 
centralen gennem det 
fremskudte punkt.

Det fremgår at beskyttelse af 
VDSL2 linjer med Vectoring  
ingen konsekvenser har for 
RK/RKD som anvendes til 
ADSL2+ eller (E)(SHDSL)

Kun RK/RKD som anvendes 
til VDSL2 skal pålægges 
begrænsninger

Tilladt og i praksis brugbar

Ingen beskyttelse/begrænsninger iht. 

CMP - i praksis ikke brugbar

Ikke tilladt iht. gældende CMP

Forslag: ikke tilladt aht. beskyttelse af 

Vectoring

27. november 2012



Fordeling af acceslinjer på scenarier 
baseret på TDC’s aktuelle strategi

Vectoring-arbejdsgruppen, Scenarier for anvendelsen af VDSL2 med vectoring
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(1) Næsten alle adresser kan forbindes til centralerne, pt. kan 415.000 også forbindes til fremskudt punkt, 
hertil kommer  yderligere 450.000 adresser i årende 2013 – 2015 (baseret på erfaringstal fra eksisterende fremskudte)

(2) RK fra centralen der er termineret på adresser der passerer fremskudte punkt
(3) Kun samhusning i meget få fremskudte punkter og hermed kun ganske få rå kobber på delstrækninger. Nogle operatører forventer at 

dette forhold vil kunne ændre sig væsentligt i perioden men afhængigt af regulatoriske forudsætning er (multicast-/VULA-pris, adgang til 
DSLAM) .

(4) I henhold til Markedsanalysen er det ikke muligt for alternative operatører at bygge en rentabel forretningsplan på at etablere udstyr i de 
fremskudte indkoblingspunkter.  Nogle operatører forventer, at udviklingen i de kommende år vil dementere denne forventning fra 
markedsanalysen.

(5) Ingen rå kobber på delstrækninger fra centralen (pr. definition) 

År
Antal 
punkter

Antal 
adresser

heraf
under 
10 dB

heraf 
under 
5 dB

Antal RK
Antal
RK-delstrækning

Forventning til nye fremskudte 
punkter uden for VDSL-zonen

2013:
2014:
2015:

600
500
500

150.000 (1)
125.000 (1)
125.000 (1)

150.000
125.000
125.000

105.000
87.500
87.500

18.000 (2)
15.000 (2)
15.000 (2)

få (4)

Forventning til nye fremskudte 
punkter inden for VDSL-zonen

2013:
2014:
2015:

0
100
100

0 (1)
25.000 (1)
25.000 (1)

0
25.000
25.000

0
17.500
17.500

0 (2)
3.000 (2)
3.000 (2)

få (4)

Eksisterende fremskudte punkter 2012: 1.095 415.000 (1) 137.000 52.000 32.200 (2) 400 (3)

Små centraler, 
< 400 DSL-linjer under 10 dB 2012: 741 628.000 122.000 50.500 8.500 0 (5)

Store centraler, 
> 400 DSL-linjer under 10 dB 2012: 442 2.141.500 523.500 156.500 247.000 0 (5)
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Sammenfatning om konsekvenser af 
vectoring for brug af RK/RKD

• Ved fuld anvendelse af vectoring opnås følgende bredbåndsdækning med VDSL2 på ét kobberpar:
� ”op til” 100 Mb DS kan leveres til ~ 410.000 adresser 

(uden Vectoring: 0)
� ”op til” 50 Mb DS kan leveres til ~ 700.000 adresser 

(uden vectoring: ~ 450.000  fra de samme punkter) 

• Den faktiske dækning, som kan opnås via kobbernettet med høje bitrater, er større, idet andre teknikker 
samtidig forventes taget i brug, specielt pair bonding,  og ”op til 50 mb DS” kan leveres fra  mange 
adresser under store centraler med VDSL2 uden vectoring.

• Nogle kunder kan få fordoblet båndbredde ved brug af pair bonding der dog forudsætter to ledningspar ,  
2 VDSL2-porte og ændring i installation hos hver enkelt kunde. 

• Da VDSL2 kun anvendes op til højst 10dB kan de maksimale antal berørte linier iblandt eksisterende 
linier opgøres til:

• Små centraler: 
i alt 8.500 RK, heraf ca. 1.500 under 10 dB

• Fremskudte punkter: 
i alt 400 RKD, heraf ca. 150 under 10 dB

• Antallet reduceres af, at flere linier under 10 dB reelt anvendes til ADSL2+ eller (E)SHDSL
• Antallet øges ikke af TDC’s udbygning med nye trin under forudsætning af uændret udbygningsstrategi 

fra alternative operatører. Nogle operatører forventer en ændret udbygningsstrategi  der afhængigt af 
regulatoriske forudsætning er (specielt prissætningen for 3p-anvendelser)  kan øge antallet af berørte 
linier.

Vectoring-arbejdsgruppen, Scenarier for anvendelsen af VDSL2 med vectoring
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Aspekt 2: CPE

• Man skelner mellem 3 kategorier af CPE:

• Ingen Vectoring understøttelse. CPE vil ødelægge ydelsen på
andre linjer i området og vil selv blive forstyrret. For at undgå det 
kan DSLAM tvinge sådanne modemer ned i lav ADSL hastighed, 
hvor de ikke gør skade, og hvor det evt. er muligt at FW 
opgradere til næste niveau, og kunden får nød-tjeneste indtil CPE 
er udskiftet

• En ny teknik: Zero Touch Vectoring muliggør sameksistens med gamle CPE uden 
Vectoring understøttelse – mod reduktioner i ydelse for de øvrige linjer  - ses 
som overgangsløsning 

• Vectoring Friendly mode. Disse CPE ødelægger ikke ydelsen for 
andre, men får ikke selv udbytte af Vectoring

• Fuld Vectoring understøttelse. CPE ”spiller med” og opnår de 
høje linjehastigheder som er mulige, når krydstale udkompenseres

Tilføj titel i sidehoved / sidefod
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Vectoring forudsætter styr på CPE

• En forudsætning for at Vectoring kan fungere er at de tilsluttede VDSL2 
CPE enheder understøtter vectoring fuldt ud, eller i det mindste er 
”vectoring friendly”.

• Det vil være påkrævet at lave en Vectoring whiteliste for  VDSL2 CPE 
enheder som skal benyttes i Vectoring områder til BSA eller VULA. 

• Vectoring whitelistning kan baseres på en simpel verifikation af 
Vectoring understøttelse, evt. kun ”vectoring friendly” opførsel. Dette i 
modsætning til den egentlige whitelistning som skal give høj grad af 
sikkerhed for problemfri drift, og som derfor forudsætter grundig 
aftestning. 

• Nyudviklede VDSL2 chipsæt understøtter alle vectoring, men CPE 
enheder baseret på ældre chipsæt har varierende grad af mulighed for 
SW opgradering til vectoring, for nogle er opgradering ikke mulig.  

Tilføj titel i sidehoved / sidefod
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Skal eksisterende CPE udskiftes ved 
anvendelse af Vectoring? 

Status for vigtigste TDC VDSL2 CPE enheder

• Sagem HGW: Fuld Vectoring understøttelse fra Q1 eller Q2 13

• ASKEY Modem: Fuld vectoring understøttelse nu 

• Ældre HGW forventes i et vist omfang at kunne SW opgraderes til 
Vectoring Friendly mode – men potentialet er pt. meget usikkert 

Opgraderingsmulighed for VDSL2 CPE fra andre operatører end TDC er 
ikke kendt

Telia undersøger forholdet for sine VDSL2-modemer

Concepy vil benytte CPE med Vectoring understøttelse

Øvrige operatører har ikke noget væsentligt antal

Tilføj titel i sidehoved / sidefod
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A spekt 3:Kriterier samt proces for 
optagelse på whitelist

VULA og eBSA aftalen skal beskrive hvilken standard CPE 
skal opfylde.
Whitelisten udvides med kolonne, der viser om udstyret er 
vectoring-friendly eller understøtter vectoring fuldt ud.
Whitelistning af basal funktionalitet, der sikrer sameksistens 
gøres mandatorisk.
TDC etablerer referenceopstilling, der kan anvendes til test 
med kort varsel og lille ressourceforbrug.

Tilføj titel i sidehoved / sidefod
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Aspekt 4: Vectoring i et multi-operatør 
miljø

Det er fremført, at vectoringfordelene kan opnåes i et miljø, 
hvor flere operatører anvender VDSL2 fra hver sin DSLAM, 
der håndteres uafhængigt af hinanden.

Informationerne fra udbydere, herunder præsentationerne og 
leverandører har ikke vist nogen praktisk mulighed for dette 
i de nærmeste år, men det kan ikke udelukkes, at 
muligheden vil opstå på længere sigt.

Både Huawei og Alcatel arbejder med proprietære løsninger, 
der muliggør vectoring på tværs af to DSLAM, men under 
fælles kontrol. Der er ikke tekniske hindringer for, at 
sådanne to DSLAM ejes af hver sin udbyder.

Tilføj titel i sidehoved / sidefod
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Aspekt 5: Seamless rate adaption

Seamless rate adaption (SRA) er en teknik, der dynamisk 
tilpasser line rate til de aktuelle konditioner (dæmpning støj 
etc. ) på den anvendte linie. 

SRA kan benyttes både med og uden vectoring og har ingen 
indflydelse på effekten af vectoring.

SRA på vectoriserede linier har ingen effekt for parallelt 
fremførte ADSL og SHDSL-linier

Operatørers kontrol over SRA på VULA er et element af 
’Virtual management’ ønsket til videreudvikling af VULA

Tilføj titel i sidehoved / sidefod
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Aspekt 6: Konsekvenser for 
afvandingsnetværk

Dette aspekt er ikke generelt for VULA, og ikke knyttet til 
Vectoring. Det er derfor udenfor scope i denne gruppe.

Men da Vectoring medfører en formel begrænsning i adgangen 
til fysisk ubundtet kobber, bliver det yderligere væsentligt, 
at der findes løsninger, der tilfredsstiller VULA-kunderne.

POI0 adgang er den adgang, der kommer tættest på fysisk 
ubundtet kobber.

Tilføj titel i sidehoved / sidefod
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Apekt 7: Konsekvenser, kriterier og proces for begrænsningen af 
adgangen til rå kobber i forbindelse med udpegningen af 
specifikke geografiske områder

Arbejdsgruppen overlader det til den efterfølgende proces for 
ændring af M4- afgørelse at vælge reguleringsscenarie. De 
følgende scenarier, skal derfor ikke binde denne proces.

Dette giver også mulighed for at inddrage vinden fra a<ndre 
landes regulering vedrørende Vectoring-adgang.

Tilføj titel i sidehoved / sidefod
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Oplæg A til reguleringsscenarie:

TDC gives mulighed for at anvende vectoring og samtidig 
fjerne adgangen til brug af VDSL2 på fysisk undbundlet 
kobber. 

TDC skal tilbyde VULA baseret på vectoring på de linier, der nu 
giver  mulighed for vectoriseret adgang

TDC får pligter til varsling, VULA-udbud og tvangsmigrering på
samme vilkår som ved f.eks. indkobling af VDSL på
indkoblingspunkter indenfor beskyttelseszonen.

Tilføj titel i sidehoved / sidefod
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Oplæg B til reguleringsscenarie:

Operatører kan anmode TDC om at anvende Vectoring fra et 
givet indkoblingspunkt. 

TDC kan acceptere, som i oplæg A, dog uden tvangsmigrering 
for den anmodende operatør. 

Hvis TDC ikke accepterer, kan den anmodende operatør selv 
anvende vectoring og dermed fjernes adgangen for andre 
operatører incl TDC til brug af VDSL2 på linier fra eller 
gennem indkoblingspunktet.

Den anmodende operatør skal i givet fald tilbyde VULA til 
samme priser og specifikationer som TDC.

Tilføj titel i sidehoved / sidefod
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Oplæg C til reguleringsscenarie:

Alle operatører gives mulighed for at anvende vectoring og 
samtidig fjerne adgangen til brug af VDSL2 på fysisk 
undbundlet kobber fra andre operatører, inclusive TDC. 

Operatøren skal tilbyde VULA baseret adgang på de linier, der 
nu giver  mulighed for vectoriseret adgang

Operatøren får pligter til varsling og VULA-udbud som TDC i 
oplæg A.

Denne model syness at være foreslået af Deutsche Telekom i 
ansøgning af 19/12 2012:

Deutsche Telekom: Vectoring: Telekom makes concessions to 
competitors

Tilføj titel i sidehoved / sidefod
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Sammenligning med nuværende M4 
afgørelse

Nuværende M4 afgørelse og VULA forpligtigelsen er baseret på, at hvor TDC 
anvender VDSL2 fra fremskudte punkter har andre udbydere ikke mulighed for at 
anvende VDSL2.
- på delstrækninger, fordi der ikke er økonomisk mulighed for det
- på helstrækninger igennem det fremskudte punkt, fordi VDSL2 båndet ikke er 
beskyttet

Trods markedsafgørelsen forudsætninger, har der dog vist sig betydelig interesse for 
anvendelse af delstrækninger under den nuværende M4-regulering.

Ny afgørelse kan åbne for brug af vectoring og dermed for alle operatørers adgang til 
højere båndbredde ved at begrænse adgang til rå kobber på linier som andre 
udbydere alligevel kun i meget begrænset omfang har anvendt 

Ny afgørelse bør behandle indkoblingspunkter med vectoringpotentiale, dvs. 
begrænset antal slutbrugere,  ens, uafhængigt af om TDC har bagvedliggende 
central eller ej.

Tilføj titel i sidehoved / sidefod
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Fordele og ulemper

• Fordele: Giver fuld udnyttelse af vectoring potentiale også for alternative 
operatører via VULA; betydningsfuldt og omkostningseffektivt bidrag til opfyldelse 
af bredbåndsmålsætning; giver fortsat mulighed for rå kobber adgang til ADSL2, 
SHDSL mv.  Hvorvidt Vectoringteknologien’s fordele videregives til andre 
operatører afhænger af VULA-produktets fuktionalitet og pris.

• Ulemper: Afskærer alternative operatører fremadrettet fra rå kobber VDSL adgang 
på fremskudte trin samt små centraler men med kompensation i form af VULA-
adgang og tvangsmigrering.

• Effekterne er kvantificeret i afrapportering vedrørende aspekt 1 baseret på at 
Vectoring kan anvendes på op til 400 VDSL-linier.  

Tilføj titel i sidehoved / sidefod
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Aspekt 8: Pair Bonding 
2 DSL-porte og 2 koblingsveje i nettet

• Set fra slutkunden og set fra nettet er Pair 
Bonding som én logisk forbindelse.

• Der benyttes to DSL-porte på samme kort, 
to koblingsveje i accesnettet og to KAP-stik.

• 2 par Pair Bonding på ADSL 
• Standarden giver mulighed for op til 8 par 

Pair Bonding på VDSL. Pt. er kun to par 
tilgængeligt. 

• Teoretisk set giver Pair Bonding på 2 par 
mulighed for den dobbelte båndbredde. 

• Den maksimale rækkevidde for ADSL og 
VDSL øges derimod ikke. 

PB - teknologi og potentiale
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Kapaciteten i kobber-accesnettet

• Foreløbige undersøgelser har vist, at der 
er ledige kobberpar til sidste fordeler for  
• 68 % af alle adresser (hvortil der i 

dag findes kobberforbindelse)
• 40 % vil samtidigt kunne få Pair 

Bonding.
• Der er størst ledig kapacitet i nettet 

tættest på centralerne

• Der er usikkerhed mht. kapaciteten i 
stikkablet, idet dette ikke i alle tilfælde 
er registreret. 
• Det vurderes, at der er mindst 2 par i 

stikkabler til 90 % af boligerne. 
• Problemet omkring registrering er 

størst i ældre etageejendomme (fra 
fordeler-boks i kælder til de enkelte 
lejligheder) 

• Uanset antal korepar i stikkablet er der 
normalt kun termineret ét korepar i KAP 
i hver bolig

• Etablering af Pair Bonding kræver derfor 
normalt altid et teknikerbesøg 

PB - teknologi og potentiale
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Pair Bonding og Vectoring karakteristika
Pair Bonding:

Dækning

• Fra alle centraler og fremskudte punkter
• På alle DSL teknologier
• På alle ledningslængder
• 68% af adresser i landet kan nås med 2par
• 40% af samtlige adresser kan få PB samtidig

Omkostninger

• Belægger 2 porte i DSLAM
• CPE skal understøtte 2 kobberpar
• Kræver 2 kobberpar  - særlig LRAIC pris?
• Kræver teknikerbesøg hos kunde

Øvrige forhold
• Forøget krydstale – reduceret båndbredde, specielt for 

VDSL2 
• DSLAM line card skal understøtte pair bonding

Vectoring:

Dækning

• Kun fra små centraler og fremskudte punkter
• Kun på VDSL2 teknologi
• Kun på korte ledningslængder

� ”op til” 100 Mb DS kan leveres til ~ 410.000 adresser 
(uden Vectoring: 0)

� ”op til” 50 Mb DS kan leveres til ~ 700.000 adresser 
(uden vectoring: ~ 450.000  fra de samme punkter) 

Omkostninger
• CPE leveret nu har vectoring understøttelse. Nogle ældre 

modemer kan software opgraderes, men andre må
udskiftes.

• Nyt linjekort og andel i vectoringprocessor
• Kræver teknikerbesøg hos kunde, der ikke har VDSL2 i 

forvejen

Øvrige forhold

• Vectoring øger effekten af pair bonding for VDSL2

PB - teknologi og potentiale
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Tilføj titel i sidehoved / sidefod
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