
 

 
Hovedpunktsreferat fra møde den 16. december 2013 i VULA-fiber 
 
 
 
 
 
 
Deltagere: 
Concepy: Simon Skals 
Global Connect: Kim Harder 
DONG Energy: Nils Jakobsen 
Dansk Energi: Christian Berg 
TDC: Christian Halgreen og Allan Bartroff 
Telenor: Kenneth Jarnit  
Telia: Frederik Siegumfeldt, Christian Ludvigsen og Lars H. Jensen 
Erhvervsstyrelsen: Helle B. Larsen, Ebbe Brigsted, Tine Meyer og 
Rasmus Grønborg Jakobsen 
 
Dagsorden: 
1. Velkommen (v/ Erhvervsstyrelsen) 
2. Valg af formand 
3. Orientering om baggrund for opgaven (v/ Erhvervsstyrelsen) 
4. Oplæg om fibernettets opbygning (v/ TDC) 
5. Drøftelse af tidsplan og kommende møder (v/ formanden) 
6. Eventuelt (v/ formanden) 
 
Ad. 1. Velkommen (v/ Erhvervsstyrelsen) 
ERST bød velkommen. Der var ikke forslag til yderligere punkter til 
dagsordenen. 
 
Ad. 2. Valg af formand 
Formanden skal ifølge kommissoriet for VULA-forum vælges mellem 
mødedeltagerne. Erhvervsstyrelsen vil tillige – i lighed med arbejdet i de 
øvrige arbejdsgrupper – varetage sekretariatsfunktion for gruppen. 
 
TDC foreslog, at en af de alternative operatører varetager rollen som for-
mand i denne arbejdsgruppe.  
 
Da det imidlertid ikke var muligt på mødet at finde en formand for ar-
bejdsgruppen, blev det besluttet, at de alternative operatører indbyrdes 
drøfter, hvem der kan påtage sig formandsrollen. Afklaring vil ske inden 
næste møde i VULA-forum d. 24. april 2013. 
 
Ad. 3. Orientering om baggrund for opgaven (v/ Erhvervsstyrelsen) 
Erhvervsstyrelsen informerede kort om baggrunden for arbejdsgruppens 
opgave. Rammerne er udstukket i kommissoriet for VULA-forum der an-
giver, at arbejdsgruppernes opgave er at: 

22. april 2013 

 

 

/rasjak-erst 

 

ERHVERVSSTYRELSEN 

Dahlerups Pakhus 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

 

Tlf 35 29 10 00 

Fax 35 46 60 01 

CVR-nr. 10 15 08 17 

erst@erst.dk 

www.erst.dk 

 
 
 
 



 2/5 
 
 

 
• Beskrive fibernettets opbygning. 
• Vurdere behovet for et VULA-produkt på fiber. 
• Hvis der vurderes at være et behov, skal der udarbejdes en teknisk 

specifikation for produktet. 
 

TDC ønskede at vide, hvorvidt en eventuel tillægsafgørelse om VULA på 
accesfibre vil have betydning for den afgørelse vedrørende vectoring, der 
forventes at blive truffet i november. Hertil svarede Erhvervsstyrelsen, at 
arbejdet med at udvikle VULA i fiberaccessnettet er en sideløbende pro-
ces og har ikke sammenhæng med vectoringafgørelsen. 
 
Ad. 4. Oplæg om fibernettets opbygning (v/ TDC) 
TDC holdt et oplæg om opbygningen og udbygningen af deres fibernet. 
Helt overordnet er dette opdelt i to fiberplatforme: BTO og FTTH. 
 
TDC planlægger fremadrettet i et vist omfang at ophøre med at udbygge 
punkt-til-punkt net og i stedet anvende GPON-teknologien i nye områder. 
 
BTO-nettet 
TDC’s BTO-net er den ældste platform, der blandt andet betjener en ræk-
ke erhvervskunder. Nettets topologi understøtter redundansløsninger, idet 
de enkelte erhvervskunder ikke kobles af nettet, blot fordi en enkelt fiber 
graves over. I BTO-nettet indgår alene passivt fordelerudstyr mellem cen-
tralbygning og termineringspunktet. 
 
På centralerne kan der sammenkobles med transportfibre, eller fiberen 
kan termineres og tilkobles den tjeneste, som den enkelte kunde aftager. 
 
I indkoblingspunkterne anvendes splidsemuffer. Når der tilkobles en fiber 
her, indgår den derefter som fast del af nettet. Splidsemuffer kan være 
nedgravet, hvilket medfører, at denne skal graves op for at der kan ind-
kobles nye fibre. 
 
FTTH-nettet 
TDC’s FTTH-net udgøres i stort omfang af det nordsjællandske fibernet, 
som TDC har købt fra DONG Energy. TDC udbygger dog også nettet i 
resten af landet (se slide 6). 
 
Samlet set er udbygningen af FTTH-nettet relativt omkostningstungt, 
hvilket skyldes, at det er beregnet til at tilslutte mange kunder. Formålet 
med strukturen i nettet er at begrænse omkostningen per kunde. 
 
FTTH-nettet er opbygget i træstrukturer og minder i den forstand meget 
om kobbernettet. Når der rulles ud, planlægges dette i forhold til et samlet 
område. Rør lægges ned, så der på en enkelt måde kan foretages tilslut-
ning af den enkelte kunde, som efterspørger en fiberforbindelse. 
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• DONG Energy spurgte TDC, hvorvidt TDC stadig anvender 
DONG’s sites til at terminere trafik. Dette kan udgøre et problem, 
idet der typisk er tale om transformerstationer og andre stærk-
strømsanlæg, hvorfor forpligtelsen til at tilbyde samhusning kan 
påvirkes heraf. 

 
TDC opfattelse var, at man er færdige med ændringen af nettet, så 
kablerne nu føres gennem DONG’s sites og videre til TDC’s cen-
traler og andre indkoblingspunkter. 

 
TDC gennemgik herefter det udstyr, der anvendes i FTTH-nettet (se slide 
7). Der anvendes aktivt udstyr i teknikhuset, men ikke andre steder i for-
bindelsen. Dette udgør en del af forskellen fra BTO-nettet, idet der her er 
der ubrudt forbindelse hele vejen tilbage til centralen. 
 
TDC udbygger i højere grad FTTH-nettet end BTO-nettet. BTO-nettet er 
præget af udbygning til individuelle aftagere, mens udbygningen af 
FTTH-nettet baseres på vurderinger af eventuelt samlet kundegrundlag. 
 
GPON 
Ifølge TDC er man for så vidt angår FTTH-nettet i færd med at gå fra 
punkt-til-punkt-topologi til GPON-topologi. Dette ændrer dog ikke ifølge 
TDC selskabets mulighed for at tilbyde netadgang til ubundtet fiber. 
 

• Dansk Energi spurgte til tegningen på slide 9 og ville gerne vide, 
hvor Yousee’s udstyr vil være indplaceret på denne tegning. 

 
TDC oplyste hertil, at Yousee vil have placeret deres udstyr, hvor 
den gule enhed er placeret, hvilket vil sige, at de har deres eget 
udstyr ude i fleksibilitetspunktet. Herfra er de forbundet bagud i 
nettet med en backhaul-fiber. 

 
En del af formålet med at anvende GPON-udstyr er, at den enkelte opera-
tør kun behøver én enkelt backhaul-fiber, idet flere slutbrugeres trafik kan 
samles med én passiv GPON-splitter ude i flekstibilitetspunktet. Dette er 
der en vis økonomi i, idet det begrænser det antal fibre, der skal anvendes 
til at transportere trafik bagud i nettet samtidig med, at der ikke skal an-
vendes aktivt udstyr, der i givet fald ville medføre højere løbende om-
kostninger.  
 
TDC’s planer for anvendelse af GPON gør det muligt for de alternative 
operatører at opsamle deres trafik fra en fiberforbindelse på en mere cen-
tral lokation og ændrer derfor ikke ved den måde, hvorpå de i dag aftager 
accessprodukter. 
 
TDC ser derfor hovedsageligt GPON som en lettelse for de alternative 
operatørers mulighed for at anvende fiberforbindelser, idet man skal have 
færre kunder, før det kan betale sig at anvende accessnettet. 
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De alternative operatører behøver desuden ikke at have det samme udstyr 
som TDC. Det er eksempelvis muligt at anvende passivt udstyr på en lo-
kation, hvor TDC anvender aktivt udstyr. 
 

• DanskEnergi spurgte til, hvorvidt anvendelse af GPON udelukker 
muligheden for at tilbyde punkt-til-punkt. 

 
TDC svarede hertil, at selskabets plan er at placere en ODF mere 
centralt end GPON-netstrukturen og samtidigt dimensionere fi-
berantallet i kablerne fra ODF’en, så der giver en vis fleksibilitet. 
Formålet er at etablere et net, som TDC på en hensigtsmæssig 
måde kan udbygge med nye teknologier. Anvender man alene 
GPON-topologi, låser man sig fast til forholdsvist små fleksibili-
tetspunkter på omkring 40 kunder. TDC vil derfor gerne opbygge 
netværk med større fleksibilitet. På sigt kan det dog ikke afvises, 
at TDC vil ændre disse udbygningsplaner. Præsentationen skal 
derfor opfattes som en fremstilling af TDC’s nuværende udbyg-
ningsplaner. 

 
• TDC oplyste, at fleksibilitetspunktet typisk er placeret i et gade-

skab, et teknikhus eller i et teknikrum. 
 

• Telia spurgte til, om TDC har tænkt over økonomien i deres ud-
bygningsplaner – herunder om de alternative operatørers mulig-
hed for at udarbejde fornuftige forretningsmodeller 

 
TDC oplyste, at der ikke på fiber eksisterer de samme forret-
ningsmæssige udfordringer som på kobberplatformen. De alterna-
tive operatører kan både placere deres udstyr centralt og decen-
tralt. Får de alternative operatører flere kunder i et område, har de 
mulighed for at rykke ud i fleksibilitetspunktet med egen GPON-
splitter.  

 
Der var generel enighed om, at økonomien i den foreslåede ud-
bygningsplan skal analyseres nærmere, idet dette er nødvendigt 
for at vurdere nødvendigheden af VULA-fiber. 

 
• Erhvervsstyrelsen spurgte til TDC’s mulighed for at tilbyde sam-

husning i fleksibilitetspunkterne, idet der normalt ikke er tilstræk-
keligt plads i gadeskabe. 
 
TDC svarede hertil, at man godt kan forestille sig samhusning i 
TDC’s gadeskabe, idet det passive udstyr ikke fylder meget. Der 
kan derfor muligvis være plads til eksempelvis alternative udby-
deres splittere i gadeskabene. Målet med udbygningsplanerne er 
ikke at forhindre nogen adgang, men TDC ønsker omvendt ikke at 
opstille skabe efter alle potentielt forekomne situationer. Desuden 
vil der i visse tilfælde mulighed for virtuel samhusning. 
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• TDC understregede, at gennemgangen alene beskriver den frem-
adrettede udbygning. Formålet med Danmarkskortet på slide 6 er 
ikke at angive, hvor udbygningsplanerne vil komme til at påvirke 
de alternative operatører, men nærmere at angive, at TDC ikke 
kun har FTTH-net på Nordsjælland. TDC oplyste desuden, at hvor 
selskabet har andre typer infrastruktur i forvejen, vil selskabet ty-
pisk ikke have en interesse i at udbygge fibernettet. Konkret an-
førte TDC, at såfremt der et givet sted var infrastruktur baseret på 
kobber eller kabel-tv, ville TDC typisk ikke udbygge med fiber.  

 
• Dansk Energi spurgte til, om det nye eBSA fremadrettet stadig vil 

udbydes at TDC. 
 

Hertil svarede TDC, at produktet ikke vil blive fjernet, men at der 
vil ske en videreudvikling af dette, idet det er et produkt, som er 
baseret på FTTH-platformen. 

 
Erhvervsstyrelsen konkludere afsluttende, at det økonomiske aspekt og 
aspektet vedrørende samhusning er to aspekter, der skal behandles på de 
kommende møder i denne arbejdsgruppe. 
 
Ad. 5. Drøftelse af tidsplan og kommende møder (v/ formanden) 
Der var enighed om at udskyde tilrettelæggelsen af det fremadrettede for-
løb, indtil der er valgt en formand for arbejdsgruppen. Processen og fast-
læggelse af emner blev derfor udskudt. 
 
Ad. 6. Eventuelt (v/ formanden) 
Erhvervsstyrelsen samlede op på det møde, som blev afholdt i VULA-
videreudvikling i uge 15. 


