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Kære Kenneth  
 
Tak for oplæg til møde i VULA fibergruppe; som vi gjorde opmærksom på møde i VULA Forum vil vi ikke 
på den korte tid være i stand til at uddybe teknik på mødet, men jeg forstod også at Ii ligeledes er 
indstillet, på at tema på mødet torsdag skal være en afklaring  af hvad, der skal undersøges i hvilken 
rækkefølge. 
 
Samtidig ser vi fra TDC’s side først og fremmest,   at det som første trin er påkrævet  at være mere 

grundige i at afdække behovet for mht. FTTH  at pålægge andre forpligtelser end forpligtelsen til rå fiber på 

marked 4 suppleret med forpligtelsen til at tilbyde BSA på marked 5. 

 

Først, når et behov er identificeret, kan vi reelt diskutere, hvilke egenskaber et produkt skal have, for at 

kunne tilfredsstille behovet. 

 

Når der er behov for VULA på rå kobber var det: 

fordi der er et kvalitetsspørgsmål, idet der kommer støj fra nabopar, der specielt har betydning for linier, 

der passerer fremskudte indkoblingspunkter. Det problem findes ikke på fiber. 

nok så vigtigt er der  den  aktuelle  problemstilling omkring vectoring, der kræver at ’Incumbent’ får 

lejlighed til at begrænse adgangen til rå kobber.  
pga. spørgsmålet om hvorvidt alternative operatører kunne konkurrere i takt med udbygning med 
fremskudte trin. En tilsvarende problemstilling kunne komme på fiber, hvis TDC benytter  en udbygning 

uden flexibility points. Men det er ikke aktuelt for TDC. Samtidig åbner TDC’s GPON fiberstruktur – som vi 

redegjorde for på forrige møde – og placering af tilslutningspunkter for, at det med GPON er økonomisk 

rentabelt  at opsamle trafik fra færre kunder, dvs. den begrundelse for VULA der er gældende i forhold til 

fremskudte trin og konkurrencesituationen ikke vil være relevant for fiber (I modsætning til antagelsen i 

ERST Notat af 27. august 12) .  

 

Hvis vi skal være tidligt ude, kunne vi drøfte, om der allerede i en  mulig tillægsafgørelse (eller kommende 

M4 afgørelse) vedr. VULA/FTTH skal åbnes mulighed for, at  TDC kan udbygge nettet med GPON uden 

flexibility points, dvs. med GPON som fibrene er svejset til, og dermed afskærer andre udbyderes adgang til 

rå fiber, hvis vi samtidig stiller et VULA produkt til rådighed. I så fald giver det mening at diskutere, hvad et 

VULA produkt i den sammenhæng skal tilbyde. 

 

 

Hilsen 

 

Christian og Allan  

 
 
 
  
  



Allan Bartroff 
Senior Advisor 
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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 
Frederikskaj 8, DK-1780. København V 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Web: http://www.telenor.dk  
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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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