
 

 
Hovedpunktsreferat fra møde den 14. januar 2014 i VULA-
videreudvikling 
 
 
 
 
 
 
Deltagere: 
Telia: Marie Skouenborg, Claus Birkmose og Lars Høyrup Jensen 
Concepy: Nicolai Lamborg og Simon Skals 
Globalconnect: Henrik Engqvist 
TDC: Keld Allan Skov, Christian Halgreen og Allan Bartroff  
Telenor: Kenneth Jarnit 
Erhvervsstyrelsen: Tine Meyer Petersen, Helle Bøjen Larsen, Theis 
Dekkers Gjedsted, Ebbe Brigsted, Jonas Bo Østrup og Rasmus 
Grønborg Jakobsen 
 
Dagsorden: 
 

1. Foreløbige erfaringer fra VULA UC (v/ Concepy og TDC) 
2. Status/tidshorisont for bestilling af VULA UC med multiple 

PVC’er (v/ TDC) 
3. Status på standardtilbuddet for VULA UC (v/ Erhvervsstyrelsen 

og evt. TDC) 
4. Ny TDC måle- og optimeringsplatform - konsekvenser for VULA 

(v/ TDC) 
5. Endelig vectoringafgørelse (v/ Erhvervsstyrelsen) 

a. proces og dato for standardtilbud 
b. proces for udvælgelse af punkter, der skal vectoriseres 
c. evt. andet relevant for vectoringafgørelsen 

6. Hvordan inddrages AO’er i test af vectoriserede forbindelser i 
TDC’s net (v/ alle) 

7. Evt. 
 
Ad. 1. Foreløbige erfaringer fra VULA UC 
TDC redegjorde for de foreløbige erfaringer med udgangspunkt i 
vedhæftede slides. Selskabet har i øjeblikket udfordringer med at få pair 
bonding til at virke sammen med VULA UC, ligesom der er fundet nogle 
fejl, der er knyttet til den fiber, der fører trafikken længere bagud i nettet. 
 
TDC oplyste desuden, at der så vidt vides ikke er AO’er, der i øjeblikket 
anvender produktet til tv eller multicast. 
 
I forhold til de tests, der er i gang, oplyste TDC, at selskabet skal melde 
resultater videre til deres it-leverandør d. 17. januar 2014, og at 
acceptance-test derfor forventes afsluttet inden da. 
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Concepy oplyste, at selskabet har testet nyoprettelser på rå kobber og 
migreringer til/fra andre operatører. Concepy har herudover været med til 
at teste Columbines HTML-interface og vil gerne have mulighed for at 
teste den tilsvarende XML-grænseflade. Dog mente Concepy, at d. 17. 
januar er lidt snævert i forhold til en afslutning af acceptance-test.  
 
Concepy oplyste, at selskabet har fundet nogle småfejl i de tests, som 
selskabet har gennemført. Man kan eksempelvis ikke vælge de højeste 
hastigheder fra starten. Dog kan man skifte over til den ønskede 
hastighed senere, så Concepy opfatter det ikke som en alvorlig fejl. 
 
Overordnet fandt Concepy, at testforløbet er forløbet tilfredsstillende, og 
at det netop er forventeligt, at der i en testfase vil vise sig fejl der skal 
rettes. 
 
TDC understregede, at forpligtelsen til at levere til it-leverandør d. 17. 
januar alene er en intern deadline for TDC. Findes der yderligere fejl efter 
denne dato, fortsætter arbejdet med at rette disse selvfølgelig. TDC 
understregede derfor, at den såkaldte acceptance-test ikke er af væsentlig 
betydning for forholdet mellem AO og TDC. 
 
Concepy oplyste, at selskabet gerne vil teste multicast, men at Concepy 
ikke er helt klar til at foretage sådanne tests endnu. Selskabet håber dog at 
kunne gennemføre disse snarest muligt. 
 
Ad. 2. Status/tidshorisont for bestilling af VULA UC med multiple 
PVC'er 
Telia oplyste, at punktet udspringer af en drøftelse på det tekniske 
branchemøde hos TDC d. 5. december, hvor problemstillingen blev 
drøftet. På dette møde blev der opnået enighed om, at muligheden for 
VULA UC med multiple PVC’er skal være til stede. Telia var helt 
overordnet interesseret i at vide, hvornår TDC kan levere VULA UC med 
multiple PVC’er. 
 
TDC oplyste, at der er tale om en uventet stor opgave. Da multiple 
PVC’er blev drøftet sidst, havde TDC regnet med, at selskabet på kort tid 
kunne finde en løsning. Det har imidlertid vist sig, at TDC skal 
gennemføre en lang række yderligere tests forud for en lancering, så 
derfor kommer det til at tage noget tid. TDC oplyste at VULA UC med 
multiple PVC’er bliver tilgængelig i TDC’s maj-release. 
 
TDC beklagede denne udvikling og forklarede, at problemet 
hovedsageligt er, at når der sker en sådan ændring, skal andre ordrer, der 
potentielt berøres, også tages med i test-forløbet. TDC arbejder fortsat på 
at finde en hurtigere løsning og understregede samtidig, at 
problemstillingen alene gælder ADSL-forbindelser. 
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Ad. 3. Status på standardtilbuddet for VULA UC 
Erhvervsstyrelsen fortalte kortfattet om processen tilknyttet TDCs 
standardtilbud for VULA UC (se de vedhæftede slides).  
 
Erhvervsstyrelsen har sendt et høringsbrev til TDC, hvortil TDC kan 
komme med bemærkninger indtil d. 23. januar 2014. Såvel branchens 
høringssvar som brevet til TDC ligger på styrelsens hjemmeside på dette 
link: http://erhvervsstyrelsen.dk/standardtilbud-for-uncontended-vula.  
 
Erhvervsstyrelsen oplyste desuden, at forhold vedrørende multicast og 
VOD er blevet udskilt til særskilt behandling. Det blev aftalt også at 
lægge styrelsens høringsbrev til TDC på denne sag på hjemmesiden. TDC 
har også i denne sag frist for eventuelle bemærkninger d. 23. januar 2014.  
 
Ad. 4. Ny TDC måle- og optimeringsplatform – konsekvenser for 
VULA UC 
TDC oplyste, at selskabet indtil nu har arbejdet med en Aware-platform. 
Aware har imidlertid opsagt aftalen og er dermed ophørt med at 
supportere systemet. 
 
TDC har derfor lavet en aftale med Alcatel om et nyt system – Network 
Analyser, som er en platform udviklet til at måle og optimere på 
hovedsageligt Alcatel-udstyr. Også Ericsson DSLAM-udstyr kan 
håndteres med Network Analyser, men ikke ATM-versioner. 
 
TDC planlægger at holde Aware-platformen i live så længe som muligt, 
så Alcatel-platformen kommer til at substituere løbende. Skiftet af 
platform kommer til at have enkelte konsekvenser for VULA-
produkterne. Status for platformens funktionalitet fremgår af de 
vedhæftede slides.  
 
TDC oplyste, at der er en række fordele ved at skifte til Alcatels platform 
(Network Analyser), når denne er fuldt implementeret. Denne platform 
minder efterhånden om en europæisk standard, og anvendelsen medfører 
en række synergieffekter og letter udviklingsarbejdet på platformen. TDC 
og AO får eksempelvis G.INP-understøttelse, ligesom der er udviklet 
løsninger for pair bonding og vectoring. TDC oplyste desuden, at 
selskabet ikke har indkøbt understøttelse af fiberudstyr på nuværende 
tidspunkt. 
 
TDC oplyste, at selskabet vil lave en præsentation af den nye platform 
sammen med andre udestående spørgsmål på en teknisk workshop primo 
marts 2014. TDC udsender særskilt invitation hertil. 
 
Ad. 5. Endelig vectoringafgørelse 
Erhvervsstyrelsen fremhævede med udgangspunkt i de vedhæftede slides 
en række punkter fra den endelige vectoringafgørelse. 
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Ad. 5a. Processen fremadrettet 
I forhold til den fremadrettede proces fremgår en række datoer af de 
ovennævnte slides, herunder at TDC skal offentliggøre og indsende et 
standardtilbud d. 1. april 2014.  
 
Ad. 5b. Proces for udvælgelse af punkter 
TDC oplyste, at selskabet er meget interesseret i en forhandlingsløsning, 
hvis der er nogen, der har et alternativ til den proces, der er skitseret i 
vectoringsafgørelsen. TDC har ikke selv på nuværende tidspunkt et 
alternativt forslag, men vil meget gerne i dialog med AO. 
 
Concepy foreslog, at selskaberne afholder et møde om dette. TDC har 
ifølge Concepy den bedste forståelse af nettets beskaffenhed, og ingen 
har interesse i, at nettet suboptimeres ved, at AO anmoder om 
opgradering af en række punkter, som det ikke objektivt giver mening at 
opgradere. Selskabet mener, at der er fornuftige rammer i afgørelsen, men 
at de nok ikke er fuldstændig operationelle i hverdagen, og at drøftelser 
om en alternativ proces derfor er fornuftig. 
 
TDC vil invitere AO til et møde primo marts. Inden da får AO et udkast 
til bruttoliste over oplysninger, som TDC planlægger at offentliggøre på 
selskabets hjemmeside. En del af formålet med mødet i marts er at tage 
en detaildiskussion i forhold til datagenerering og formater (som 
eksempel blev dækningskort nævnt). TDC er interesseret i at 
kommunikere i et format, der er anvendeligt for AO. TDC oplyste 
endvidere, at selskabet arbejder på at producere en bruttoliste, der 
indeholder alle de nævnte oplysninger om alle fremskudte punkter. TDC 
planlægger at offentliggøre disse oplysninger, selv om selskabet ikke er 
forpligtet hertil for så vidt angår fremskudte indkoblingspunkter på 
negativlisten (over punkter, hvor vectoring ikke er relevant). 
 
Erhvervsstyrelsen understregede, at det alene er de overordnede rammer, 
der er at finde i vectoringafgørelsen. TDC indsender senest d. 1. april 
2014 standardtilbud til Erhvervsstyrelsen, som herefter sendes i høring 
hos AO. På denne måde kommer AO automatisk til at deltage i 
processen. Men under alle omstændigheder vil en forudgående proces i 
marts være ønskelig, idet en høring over standardtilbuddene må formodes 
at blive mindre omfangsrig, hvis parterne har kommunikeret forud for 
denne del af processen. 
 
TDC forventer desuden, at negativlisten (over punkter, hvor vectoring 
ikke er relevant) bliver mindre over tid, idet man eksempelvis forventer at 
finde løsninger på praktiske udfordringer løbende. 
 
I relation til udarbejdelsen af negativlisten spurgte Concepy til, om TDC 
kan komme med eksempler på situationer, hvor TDC ikke finder det 
relevant at opgradere et konkret punkt med vectoring-teknologien. 
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TDC gav to eksempler på, at konkrete punkter ikke vil være relevante at 
opgradere med vectoring: 
 

1. "Gode venner": To skabe tæt på hinanden, som ikke kan bruges som 
vectoringgruppe, idet teknologien ikke er anvendelig, hvis de to 
DSLAMs ikke kan sammenlægges (gælder for ca. 40 sites). 

2. Hvis meget få kunder kan anvende teknologien (fordi der er mange 
kunder på lange kobberlinjer). 

 
TDC oplyste desuden, at en Alcatel VDSL-DSLAM med vectoring i en 
årrække fremover må forventes at have 384 porte, da andet ikke fremgår 
af Alcatels roadmap. Andre leverandører arbejder dog med andre 
grænseværdier. 
 
TDC bemærkede samtidig, at udviklingen med fremskudte 
indkoblingspunkter medfører, at der sjældent vil være mere end 400 
kunder, der kan få gavn af vectoring på en vectoring-DSLAM, idet 
kobberlinjerne højest må være 400-500 meter lange, for at teknologien er 
anvendelig. 
 
Ad. 5c. Vectoring på centraler 
Erhvervsstyrelsen oplyste, at styrelsen er ved at danne sig et overblik 
over datainput, der er nødvendige, for at styrelsen kan vurdere, om det er 
relevant at træffe endnu en delafgørelse om vectoring på centraler. Derfor 
kan TDC og AO forvente at modtage anmodninger om oplysninger i 
løbet af de næste par uger. Erhvervsstyrelsen opfordrede desuden 
mødedeltagerne til selv at sende eventuelle input eller spørgsmål til 
styrelsen. 
 
Erhvervsstyrelsen oplyste, at denne del af vectoringafgørelsen ikke kunne 
tages med før jul, da der skal gennemføres yderligere analyser. Denne 
vurdering har Kommissionen bekræftet. 
 
Erhvervsstyrelsen planlægger at afslutte processen i 2014. 
 
Ad. 6. Hvordan inddrages AO'er i test af vectoriserede forbindelser i 
TDC's net 
Erhvervsstyrelsen oplyste, at TDC er forpligtet til at gennemføre en 
testfase, men at TDC ikke må iværksætte denne før 1. juni 2014. 
Baggrunden for at indføje bestemmelser om en testfase i 
vectoringafgørelsen er, at denne er egnet til at finde fejl og identificere 
problemstillinger med TDCs systemer inden d. 1. januar 2015, hvor 
vectoringafgørelsen træder i kraft. Dette gøres mest effektivt, hvis TDC 
og AO’erne samarbejder. 
 
TDC oplyste, at AO’erne får mulighed for at deltage i testfasen. Det er 
imidlertid en kritisk forudsætning, at TDC har en række it-systemer på 
plads inden d. 1. juni. TDC var imødekommende i forhold til at prioritere 
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områder, hvor AO'erne er til stede. Dette vil gøre det muligt for AO at 
teste eget udstyr i testfasen. 
 
TDC oplyste, at selskabets testområde (Ormslev) primært er valgt, fordi 
det er tæt på Aarhus. Denne geografiske nærhed har været nødvendig, 
idet TDC hidtil ikke har haft den fornødne it-understøttelse til at 
fjernstyre et testområde. Ved testfasen i juni og fremad har TDC 
formentlig en væsentlig bedre it-understøttelse, som giver selskaberne en 
del mere geografisk frihed, når der skal identificeres testområder. 
 
TDC foreslog, at mødedeltagerne kunne diskutere identifikation af 
testområder på det ovennævnte møde i marts. 
 
Concepy mente overordnet set, at en struktureret testfase i 2. halvår af 
2014 vil kunne udgøre et godt fundament for indførelsen af 
vectoringteknologien i 2015. 
 
Concepy spurgte herefter ind til, om TDC planlægger, at AO’erne får 
adgang til egen CPE i testanlæg, så de kan lave egne tests og optimere 
herudfra. Det er ikke nok for Concepy, at deres CPE er "artig" og derfor 
kan optages på whitelisten. Concepy vil gerne vide, om der er fuld 
interoperabilitet med TDC's DSLAM og vil gerne kende til 
fordele/ulemper ved det valgte udstyr. 
 
TDC oplyste, at fem operatører har meldt sig til ”præ-whitelisttests”, og 
at man kan sige, at såfremt en CPE understøtter vectoring, er der ikke 
forskel fra alm. VDSL. Den nuværende test har alene til formål at 
undersøge, om CPE'en fungerer sammen med resten af udstyret. 
 
TDC forklarede herefter, at CPE-performance vil kunne testes i 
forbindelse med den oven for beskrevne testfase. Det er dog ikke umuligt, 
at der kan gennemføres tests forud for testfasen (på TDC’s facilitet 
Hasselager 16). Det vil TDC tale med selskabets teknikere om. 
 
Ad. 7. Evt. 
De kommende møder i VULA-forum og VULA-videreudvikling blev 
drøftet. 
 
Næste møde i VULA-forum er d. 3. marts 2014, men mødedeltagerne 
vurderede, at dette møde bør udskydes til efter påske, så der er mere at 
afrapportere. 
 
TDC ville undersøge, om det er muligt at planlægge den tekniske 
workshop d. 3. marts i stedet, idet mødedeltagerne alle har reserveret 
denne dato til VULA-arbejde. 
 
Næste møde i VULA-videreudvikling bliver primo april, så TDCs 
standardtilbud kan behandles. Erhvervsstyrelsen sørger for at koordinere 
tid og sted. 


