
 

 
Hovedpunktsreferat fra møde den 13. juni 2013 i VULA-fiber 
 
 
 
 
 
 
Deltagere: 
Global Connect: Kim Harder 
DONG Energy: Nils Jakobsen 
Dansk Energi: Christian Berg 
TDC: Christian Halgreen og Allan Bartroff 
Telenor: Kenneth Jarnit og Mads Hein 
Telia: Frederik Siegumfeldt 
Erhvervsstyrelsen: Helle B. Larsen, Rasmus Grønborg Jakobsen og 
Tine Meyer 
 
Formanden bød velkommen. Han havde inden mødet med mail af 10. juni 
2013 fremsendt følgende liste over punkter til afklaring: 
 

• Der savnes mere viden om, hvad der forventes at være af forskel 
mellem 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 
det 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 Flexibility Points typisk dække? 

 
Formålet med mødet var med udgangspunkt heri at identificere yderligere 
emner, der skal afklares, inden arbejdsgruppen kan vurdere, om der er 
behov for en VULA-produkt på fiber. 
 
På mødet blev de ovenstående punkter drøftet. Under mødet fremkom en 
række yderligere temaer. Disse er kortfattet opsummeret nedenfor og 
inddrages i listen over de emner, der fremadrettet skal behandles af ar-
bejdsgruppen: 
 

• Kan der med den nuværende opbygning af fibernettet opstå fla-
skehalse, hvis flere selskaber fremover benytter fiber? 
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• Det forudsættes, at GPON er den mest kost-effektive udnyttelse af 
fibernettet, og det er derfor vigtigt, at de alternative teleselskaber 
selv kan etablere et GPON-net baseret på rå fiber og backhaul fra 
TDC, eller at der er et fornuftigt (teknisk, økonomisk etc.) alterna-
tiv hertil. 

• Hvilke begrænsninger oplever TDC i forhold til eventuelle ønsker 
om netudbygning med den nuværende forpligtelse for TDC til at 
levere rå fiber og fiber BSA? 

• Hvilke krav har de alternative teleselskaber til TDC’s opbygning 
af fibernettet, hvis der ikke samtidig skal tilbydes et VULA-
produkt på fiber? 

 
Om processen frem mod næste møde blev følgende aftalt: 
 

• Formanden samler alle indkomne punkter til afklaring i én liste og 
sender den rundt med henblik på kommentering og eventuel tilfø-
jelse af yderligere punkter. 

• ERST planlægger i samarbejde med formanden og TDC næste 
møde, som skal finde sted ultimo august.  

 


