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Uncontended løsning: Sammenfatning og 
videre proces

Sammenfatning:
• TDC har på møde med operatørerne 28. februar  fremlagt 1. version af flg. 
præsentation af uncontended produkt baseret på POI0 løsning 

• Præsentationen blev justeret efter input fra mødet og udsendt 1. marts i en 2. 
version, som operatørerne efterfølgende har sendt skriftlige kommentarer på.

• På baggrund af kommentarerne har TDC tilrettet præsentationen (nedenstående 3. 
version) på følgende sider: 4, 6, 7, 18 og 20. Derudover har TDC sammenfattet de 
skriftlige kommentarer og TDCs svar i vedhæftede Excel-fil 

• Det er TDCs vurdering, at den nu beskrevne POI0 løsning mht. levering af et 
uncontended produkt  modsvarer de forventninger, operatører kan have til en 
første version. Som det fremgår, er der i arbejdet med  udformning af 
’uncontended/POI0’ løsningen kommet en række forslag op, der drejer sig om 
VULA produktet generelt, og som vil indgå i VULA Forum Teknisk Arbejdsgruppes 
videreudvikling af VULA produktet

• TDC har videre fremlagt tidsplan for implementering af den foreslåede POI løsning, 
der viser de sekventielle faser, som sammen med de særlige IT ressourcer udgør 
en uomgængelig  flaskehals. For at nå den stipulerede afleveringsdato forudsættes 
derfor, at arbejdet meget snart igangsættes med POI0 løsningen som nu 
beskrevet
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Ændringer ifh. til tidligere udsende slides

Ændringer:

• Tilføjelser tilføjet med rødt

• Derudover: 

• Slide 4: fibre(grønne streger) der viste den contendede løsning er 
fjernet

• slide 6: delt kapacitets former skal beskrives

• Slide 7: en mere smidig model ifm. ledsaget teknikeradgang skal 
undersøges

• Slide 18: bestilling via Columbine skal være muligt.

• Slide 20: blanding af POI1,2 på eBSA + POI2 kunder skal afregnes til 
POI1 pris.
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POI1

Overordnet idé oplæg: POI0-løsning, så operatøren selv kan 
opbygge et uncontended produkt

• POI0 - løsning:

• I ovenstående løsning sikres at kapacitet(rød streg) mellem DSLAM og kundens 
opsamlingspunkt(sort bullet)ikke er fælles udnyttet, men dedikeret til operatøren. 
Operatøren kan derved selv styre udnyttelsesgraden. 

• Overordnet [teknisk gennemgang følger på efterfølgende slides]:

• I en DSLAM isættes et Uplink kort(mørkeblå streg, med teksten POI0) og et SFP-modul, 
således at kunden får adgang til DSLAM

• Operatøren kan bestille samhusning på centralen, eller nyt samhusningsprodukt som 
specificeres senere på en slide, backhaul fiber til POI1 centralen, eller dedikeret fiber til 
egen housing adresse.

• Hvis DSLAMen bliver fyldt op skal købes adgang til ny DSLAM
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A. Mix af POI 0, POI1 og POI2

Beskrivelse:

• POI0, POI1 eller POI2 kan mixes på node/lokation(central, fremskudt 
central, fremskudt indkoblingspunkt) niveau. Dvs. en node kan enten 
være POI0, POI1 eller POI2. 

• LRAIC prissætning skal justeres efter dette princip.

• Konsekvensen er, at der på node niveau skal kunne opkræves 
abonnementsafgift som er forskellig pr hastighed og forskellig pr POI.

• Konsekvensen er også at der skal sættes priser på
hastigheder(kommerciel hastighed), ellers bliver det umuligt at styre.

Eksempel A

- En kunde ønsker at benytte både POI1 og POI2 på samme L2 ring.

- Dvs. al trafik for noder under konkret POI1 Interconnectes på POI1. 
Resten af trafik fra noder under POI2 afleveres på POI2.

Eksempel B

- En kunde har egen Samhusning på POI2, og ønsker at kunder som ikke 
kan nås via egen DSLAM på POI2, fx fremskudte noder, hvor der er 
VDSL. At kunder her defineres som POI1, men resterende kunder på
L2-ringen afvandes på POI2.
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B. Tildeling af porte  

Beskrivelse:

• En DSLAM der har en POI0 – kunde, foreslås følgende metodik ifm. 
tildelingen af porte :

• Kunder der ikke har POI0 tildeles primært de DSLAM der ikke har 
POI0 tilslutning

• Kunden med POI0 tildeles primært POI0

• Når DSLAM er fyldt op sættes en ny DSLAM op og Operatøren skal 
bestille købe adgang til denne.

• Ifm udvikling af POI0 ønskes beskrevet hvilke former for delt kapacitet 
der vil være gældende ved POI0-tilslutning fx backplane/switching-
kapacitet og processorkapacitet.6
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C. Hylde i TDC rack – nyt samhusningsprodukt  

Beskrivelse:

• Et nyt samhusnings produkt – hvor en hylde i TDC rack kan tilbydes.

• TDC underleverandør skal bruges til at få adgang til udstyret evt ved 
ombytning.

• Operatøren kan herefter  opsætte eget udstyr/switch, og monitorer 
trafik m.v. og benytte eget management system

• I udviklingen af processen skal undersøges om der kan laves en model 
med ledsaget teknikeradgang ved installation/vedligehold gøres mere 
smidig – for både Operatøren og TDC.
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VULA - uncontended
grundprodukt 
EVPNDSL/0x8100
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D.  EVPN DSL / POI0 interface

• På POI0 kan gives adgang til funktionalitet på EVPN DSL(se aftale) 

• Efterfølgende gennemgås et udpluk af de væsentligste 
produktegenskaber
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D.  EVPN DSL / POI0 interface
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VLAN baseret tilslutning
• Adgang til multiple VLANs med 
forskellige Kvalitetsklasser. Standard 
leveres op til 8 VLAN pr tilslutning.

• VLAN-id'er vil blive tildelt af TDC, og 
Operatørens skal opmærke Ethernet-
rammer med den korrekte VLAN ID

Port baseret tilslutning
• Operatøren skal ikke foretage 
opmærkning af VLAN tags, dette 
håndterer TDC. Der kan kun være et 
VLAN fra kunden i en kvalitetsklasse.

• Billigere router typer kan benyttes, da 
der ikke sættes krav til opmærkning 
eller evt. konfiguration.

Port baseret 802.1QPort baseret 802.1Q
• Operatøren har et VLAN, hvor kundens 
eget tag vil blive ført transparent 
igennem

QoS baseret 802.1pQoS baseret 802.1p
• Operatøren vil på DSL kunne benytte 
QoS
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D. Teknisk opsætning transparens 

Netværksprotokoller der understøttes i dag på EVPN DSL:

• EVPN-løsningen er transparent for følgende Ethernet types:

• 0x0800 - IPv4

• 0x0806 - ARP

• 0x86dd - IPv6

• 0x8863 - PPPoE Discovery Stage [RFC2516]

• 0x8864 - PPPoE Session Stage [RFC2516]

• 0x8100 – IEEE 802.1Q frames (ifm. 802.1Q Tunneling)

• 802.1Q Tunnelling

Protokoller der ikke idag er whitelistet, forventes at kunne supporteres på POI0:

• Det undersøges hvilke af protokollerne der kan gives adgang til på POI0, som ikke idag er muligt på
EVPN DSL pga. fx. TDC nuværende opsamlingsnet. Ny software på Alcatel forventes at kunne åbne 
op for brug af en række protokoller, der er listet i EVPN DSL aftalen:

• 802.3ad

• ISL - Inter-Switch Link

• 802.1ag-CFM

• 802.3ah

• IEEE 802.1D (spanning tree)/Layer 2 Protocol Tunneling(Spanning Tree Protocol BPDU) 

• (CDP) Cisco Discovery Protocol

• IEEE 802.1AB/Link Layer Discovery Protocol (LLDP).

• EAP over LAN(EtherType 0x888E) 
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D. Teknisk opsætning transparens - fortsat 

Understøttes på eBSA

Understøttes på VULA 

contended Understøttes på EVPN DSL

Forventes at kunne 

understøtte på 

POI0/uncontended, 

forudsætter ny software på 

alcatel + testafklaring

a. IEEE 802.1Q (vlan trunking) Nej Nej Ja Ja

b. IEEE 802.1D (spanning tree) Nej Nej Nej Ja

c. IEEE 802.1AB (LLDP) Nej Nej Nej Ja

d. CDP/UDP Nej Nej Nej Ja

L2 multicast for understøttelse 
af L2CP  0180C2xxxxxx

Nej Nej Nej Ja

L3 Multicast Kun via Eksisterende L3 
produkt

Kun via Eksisterende L3 
produkt

Kun via Eksisterende L3 produkt Ja

MTU 1500

1544 +18(4 til TDC 

VLAN) 1548 + 18 1600(kun afh. af DSLAM)

Transparens i VULA contented produkt

Kommentar: 

IPv6/Neighbour Discovery Protocol understøttes på Alcatel DSLAM

• Dvs. EVPN DSL og VULA understøtter det allerede, da de kun leveres på Alcatel DSLAM

• eBSA kommer til at understøtte styring til Alcatel DSLAM, ifm indførelse af IPV6 til forventet 
november.
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D. Port- og VLAN baserede scenarier

 

Data Data i payload
C Tag Customer assigned VLANid
PVC ADSL VC værdi

#1 Portbased PVC
Data

PVC
#2 Portbased C Tag
802.1Q Data

ADSL

UNI
TDC Network

UNI
TDC Network
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D. Port- og VLAN baserede scenarier

Data Data i payload
C Tag Customer assigned VLANid
S Tag TDC assign VLANid

#1 Portbased
Data

#2 Portbased C Tag
802.1Q Data

#3 VLANbased S Tag
Data

S Tag
#4 VLANbased C Tag
802.1Q Data

VDSL 

T
UNI

TDC Network

T
UNI

TDC Network

T

T UNI TDC Network

T
UNI

TDC Network

T

T
T
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D. Tagging værdier

ADSL
Portbased

PVC

0/101
0/32
0/33
0/34
0/35
0/36
0/37
0/38

VLANBased Portbased

VDSLS Tag/VLANid VDSL      S Tag
101 Ingen
32
33
34
35
36
37
38
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D. QoS
 Profile Name 

QoS –EF – 

Afnb –AFB 

1 QoS-25-0-0 

2 QoS-25-25-0 

3 QoS-25-50-0 

4 QoS-25-25-25 

5 QoS-25-0-50 

6 QoS-50-0-0 

7 QoS-50-25-0 

8 QoS-50-0-25 

9 QoS-75-0-0 

10 QoS-5-25-25 

11 QoS-5-0-0 

12 QoS-10-0-0 

13 QoS-10-25-25 

14 QoS-35-25-15 

15 QoS-20-0-0 

16 QoS-0-0-10 

17 QoS-0-0-25 

18 QoS-0-0-50 

19 QoS-0-0-75 

20 QoS-10-0-10 
 

Generelt skal Operatøren sikre at 
shape /police trafik til den båndbredde 
profil af EVPN, som TDC har opsat på
UNI. Dette vil sikre optimal trafik 
performance

QoS funktionalitet kan bestilles som 
tillæg til den VLAN Baserede og port 
baseret 802.1Q EVPN Tjeneste. 

Med denne funktionalitet har kunden 
mulighed for - med et enkelt VLAN - at 
vælge en QoS profil. (Se nedenstående 
tabel)
• Der kan tilbydes opsætning af QoS,
med nedenstående profiler. QoS
klasser er dynamiske.

• Den allokerede båndbredde kan
benyttes til BE og AFB trafik såfremt
EF og AFnb ikke benyttes.
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D. QoS - fortsat

Klassificering sker på følgende måde:
VLAN-baseret: Klassificering sker i S-
tag
Port-baseret 802.1Q: Klassificering i C-
tag

802.1p Class 
5 EF 
4 AFnb 
3 AFb 
7, 6,2, 1, 0 BE 
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E. Bestillings interface POI0

Bestilling skal kunne tilbydes via Columbine HTML, XML,



VULA – øvrige issues
- dialog , hvad ønskes 
og baggrunden

19



Teknik/processer:

• Jf. uncontended foreslås, at POI0, POI1 eller POI2 kan mixes på
node/lokation(central, fremskudt central, fremskudt indkoblingspunkt) niveau. 
Dvs. en node kan enten være POI0, POI1 eller POI2. 

• Konsekvensen er, at der på node niveau skal kunne opkræves abonnementsafgift 
som er forskellig pr hastighed og forskellig pr POI.

• Hvis der kommer priser på hastighederne, foreslås at vi på VULA benytter det 
setup der er på EBSA. Dvs. at der kan sættes en alternativ hastighed i DSLman, 
men at den skal rettes op i Columbine inden for 24 timer. Det foreslås ligeledes, 
at hvis der bliver ændret direkte i DSLman, at der laves en XML-event, vedr 
ændret hastighed, således at operatøren selv kan evt justere i Columbine.

• Blanding af POI1, POI2 skal også omfatte eBSA.

• Alle POI2 punkter, afregnes til POI1, selvom de er POI2. Priser skal modeleres i 
LRAIC

Pris:

Omkostninger til L2-ring dækkes ikke af BSA-kunder på uplink central, 32%

Fastholdt samlet betaling for xDSL ved ændring af POI2 pris fra 951kr til 988 kr 
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POI1-2, blanding af interconnect 
- Teknik, processer og pris


