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Kære VULA-på-fiber arbejdsgruppedeltagere 

  
Mhp. mødet i fiberarbejdsgruppen på torsdag den 13. juni 2013, fremsendes hermed de foreløbige 
outputs, som er resultatet af AO’ernes indsats siden sidste møde i Erhvervsstyrelsen. 
  
Efter kickoff-arbejdsgruppemødet i Erhvervsstyrelsen d. 16. april, hvor TDC havde et oplæg om TDC’s 
fibernetværk, har der således blandt AO’erne i VULA-fiber-arbejdsgruppen været afholdt et møde den 17. 
maj 2013, hvor temaet har været ”hvad er behovet for VULA på fiber, set i lyset af TDC’s oplæg om 
fibernetværket den 16. april 2013 i ERST”. Efter mødet har flere af deltagerne sendt inputs til formanden 
for gruppen (undertegnede) vedrørende punkter, der kræver yderligere afklaring, samt almindelige 
overvejelser over, hvad der kan nødvendiggøre VULA på fiber. 
  
Overordnet kan det konkluderes, at der er interesse for VULA på fiber, hvis der kan skabes et transparent 
og fleksibelt produkt, som ikke (eller kun i begrænset omfang) forudsætter opsætning af eget udstyr, og 
under forudsætning af, at prissætningen gør, at produktet samlet set bliver kommercielt levedygtigt – i 
modsætning til hvad der pt. er tilfældet for prissætningen af ubundet fiber og fiber-BSA. Overordnet er 
kravene til et VULA-fiber-produkt, således ganske lig de krav, der i sin tid blev stillet forud for tilblivelsen 
af et VULA-produkt på kobber. 
  
Udover disse indledende betragtninger er der fundet et behov for yderligere afklaring af en række 
punkter. Punkterne er ikke opstillet i en prioriteret rækkefølge, og det kan under drøftelserne på torsdag 
vise sig, at listen heller ikke er udtømmende.  
  

• Der savnes (helt naturligt) mere viden om hvad der forventes at være af forskel imellem fiber 
VULA og det eksisterende udbud af fiber BSA. 

• Påtænker TDC at definere fiber VULA som GPON, dvs. delt download på 2,4 Gbit/s og delt upload 
på 1,2 Gbit/s? Indebærer dette begrænsninger for den tjeneste som aftagerne af fiber VULA kan 
levere til slutbrugerne?  

• Hvilke muligheder/begrænsninger er der for ubundtet fiber fra TDC central via Flexibility Point til 
slutbruger? 

• Hvilke muligheder/begrænsninger er der for opsætning af passivt optisk udstyr i Flexibility Points 
(med henblik på at AO etablerer eget GPON-netværk) 

• Hvad er installationspris/leje for plads i Flexibility Points? 

• Er Flexibility Points nyetableringer eller benyttes nuværende fremskudte indkoblingspunkter? 

• Hvor mange slutbrugere vil Flexibiliity Points typisk dække? 

  
På arbejdsgruppemødet i Erhvervsstyrelsen på torsdag kl. 1000-1200 forventes det at vi tager hul på 
ovenstående afklaringspunkter mhp at aftale efterfølgende levering fra TDC’s side. 
  
  
Med venlig hilsen 

Telenor 

  
Kenneth Jarnit 



Senior Regulatorisk Rådgiver 
Jura, Regulering & Compliance 
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Kære alle 

Der inviteres hermed til møde i VULA -fiberarbejdsgruppen. 

Mødet finder sted torsdag den 13. juni 2013 kl.10-12 hos Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 
København Ø. 

Dagsorden er under udarbejdelse og sendes senere.  

Tilmelding skal ske til mig senest Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 10:00.  

  

  

De bedste hilsner  

  
Belinda Saa Aalbæk Jensen 
Analyse & MArked 
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