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Afrapportering fra to møder i gruppen

• To møder afholdt i videreudviklingsgruppen siden seneste 
afrapportering

– 24. juni 2013
– 3. september 2013

• Emner på møderne
– Opfølgning på L2-teknik (maj-mødet)
– Opgradering af TDC’s aggregeringsnet
– DSL-funktionalitet
– Idriftsættelse af VULA
– TDC’s netudbygningsplaner
– Varsler
– Oplysninger om TDC’s net (adresser mv.)
– Uncontended VULA (POI0)
– Drift + målinger/overvågning
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Opfølgning på L2-teknik (maj-mødet)

• MTU size = 1.600 nu mulig og del af standardtilbud

• Telia er i gang med at teste om tunnelering kan løse Telias 
udfordringer med at levere Ethernet Nordic på VULA frem for 
på rå kobber
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Opgradering af TDC’s aggregeringsnet (1)

• Formål
– løse knappe ressourcer vedr. båndbredde, VLAN’s og MAC-adresser
– skabe skalerbarhed
– udfase nuværende end-of-life udstyr
– reducere driftsomkostninger

• Opgraderingen kører i to faser
– Fase 1: flytte fiberkunder til nyt opsamlingsnet

– er i gang

– Fase 2: flytte DSLAM’er til nyt opsamlingsnet
– påbegyndes Q2 2014

• TDC: opgraderingen strækker sig over 6-8 år
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Opgradering af TDC’s aggregeringsnet (2)

• Forslag fra AO’er: opgradering tilrettelægges, så TDC-
engroskunder, der rammes af manglende VULA-transparens, 
får løst problemer hurtigst muligt
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DSL-funktionalitet
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G.SHDSL

•TDC: G.SHDSL 
videreudvikles ikke

•TDC satser på bonded 
VDSL/ADSL

•RK benyttet til G.SHDSL 
vil ikke blive 
tvangsmigreret

Pair Bonding

•IT-release ultimo 2013

•Standartilbud opdateres, 
når idriftsættelsesdato 
kendes

G.Fast

•Ingen konkrete TDC-
planer

•Muligvis rolle i GPON-net 
(”active GPON splitter”)

G.INP

•Fordele: stabilitet, færre transmissionsfejl, lav 
forsinkelse, 

•G.INP understøttes på en del af TDC’s DSLAM’er

•TDC-implementering af G.INP forventes klar 2H 2014

•Telia har efterspurgt asymmetrisk G.INP (up/down)

Vectoring

•Se vectoringarbejdsgruppens 
arbejde for detaljer

•Siden: udkast til vectoring-
afgørelse udsendt

•Mulighed/behov for dialog 
mellem AO’er og TDC



Idriftsættelse af VULA (1)

• Drøftet på begge møder

• TDC: opstart med indledende tilpasningsudfordringer for alle 
involverede 
– der har været fejl, men de er blevet rettet hurtigt
– forløbet har været som forventet med indførelse af komplekst ny produkt

• Telenor + Telia: meget problemfyldt proces
– migreringer kraftigt forsinkede
– årsag: umodenhed i TDC’s systemer
– ingen incitamenter for TDC til at sikre smidig, hurtig migrering
– væsentlige økonomiske tab som følge af misset omkostningsreduktion
– løsning med VULA-priser pr. xx/yy foreslået (skabe ro om proces) - afvist
– TDC har reelt ikke kunnet levere VULA i overensstemmelse med 

forpligtelsen
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Idriftsættelse af VULA (2)

• Erhvervsstyrelsen
– 24. juni: alvorlig problemstilling
– 3. september: TDC har overholdt VULA-forpligtelsen
– fik redegørelser fra Telia og TDC i juli
– traf beslutning om, at TDC havde overholdt forpligtelse
– har lagt vægt på, at én operatør var lykkedes med migreringer
– hvis styrelsen havde nået anderledes vurdering: ville ikke have kunnet 

sætte VULA-priser fra xx/yy – dagbøder er styrelsens eneste instrument

2013-09-168



TDC’s netudbygningsplaner (1)

• Nye fremskudte punkter
– 600 nye fremskudte punkter hvert 

år i 2014 og 2015
– VULA-dækning stiger fra 64 pct. i 

dag til 85 pct. ultimo 2015
– Hvis resterende ~535 

centralområder vectoriseres, bliver 
VULA-dækningen 100 pct.

– TDC præsenterede proces for 
udvælgelse af nye punkter
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– TDC har ingen konkrete planer for, hvor nye fremskudte punkter opsættes

• Andre forhold ifm. netudbygning
– TDC foretager i forbindelse med planlægning af udbygning af kobber-

platformen en samlet vurdering af konkurrencesituationen herunder 
konkurrence fra kabel-platformen (Yousee, Stofa) eller andre udbydere

– TDC: hvis rå kobber i område under nyt fremskudt punkt, anvendes altid 
shaping



TDC’s netudbygningsplaner (2)

• Tvangsmigrering
– Ved nye fremskudte punkter indenfor VDSL-zonen (max 200 t.o.m. 2015)
– Ved ophævelse af shaping (varsles separat)
– Hvis der er (G)SHDSL på rå kobber ophæves shaping ikke
– Nye fremskudte punkter med/uden Vectoring shapes som hidtil, hvis der er 

rå kobber igennem området – eksisterende ADSL/SHDSL-rå kobbere 
påvirkes altså ikke

– TDC fremsender oversigt over muligt påvirkede EN-numre til AO’er, når 
nye punkter, der kan resultere i tvangsmigreringer, varsles (er endnu ikke 
sket)

• TDC’s udbygningsplaner efter 2015
– Etablering af fremskudte punkter forventes færdig i løbet af 2015
– Anvendelse af nye fremskydninger/teknologier endnu uafklaret
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Varsler

• Varsler
– 6 måneders varsel er hovedregel, men kan fraviges (jf. M4-afgørelse)
– Oprindelig begrundelse for varsel: mulighed for samproduktion (men ingen 

har benyttet denne)
– AO’er: kan være relevant med fornuftigt varsel, selv hvis samproduktion og 

tvangsmigrering ikke er aktuelt
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– TDC har i enkelte tilfælde 
varslet for sent – TDC har nu 
strammet op på
varslingsproceduren



Oplysninger om TDC’s net (adresser mv.)

• AO’er har efterspurgt mere komplette oplysninger om TDC’s net

• TDC inviterer branchen til møde om dette emne, herunder
– forbedring af design og performance på NETINFO
– mulighed for off-line adgang til f.eks. NETINFO-oplysninger (vil muliggøre 

smidigere og hurtigere off-line provisionering af kunder)
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• Eksisterende/nye oplysninger
– TDC har i august leveret nye 

oplysninger om gadedørsadresser 
fordelt på centralområder til Telia

– TDC præsenterede på september-
mødet overblik over tilgængelige 
oplysninger



Uncontended VULA (POI0)

– priser (vigtigt for feedback til vect.afgørelse)
– produktspecifikation
– sammenhæng med vectoring

• AO’er: vigtige forudsætninger for velfungerende POI0-produkt
– ingen uberettiget IP-tv/QoS-tillægspris
– priser, der ikke er hastighedsafhængige (men forudsigelige)
– ingen unaturligt høje oprettelsespriser
– relevante (nye) samhusningsprodukter
– backhaul-fiber tilgængelighed 

• TDC inviterer til POI0-møde ultimo september

• TDC har standardtilbud og produkt klar 1/12-2013

• Erhvervsstyrelsen præsenterer tidslinje
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• AO’er: relevant med samlet overblik 
(tidslinje) over POI-VULA



Drift + målinger/overvågning (1)

• DSLmon
– beregnet til overvågning af linjer hvor der er meldt fejl, eller som man af 

andre grunde ønsker løbende overvågning af i en periode
– aktiveres/deaktiveres pr. LID/port via Karen XML interface
– tilgængelig december 2013

• DSL-port real-time parameteraflæsning
– beregnet på at give et øjebliksbillede af en enkelt linjes tilstand, f.eks. ved 

kundedialog
– kan også benyttes til systematisk overvågning af alle linjer ved at foretage 

aflæsning én gang i døgnet
– adgangen sker via Karen validering i en webservice
– tilgængelig december 2013

2013-09-1614



Drift + målinger/overvågning (2)

• DELT og SELT-målinger
– funktionen kan initiere DELT eller SELT målinger på en enkelt linje
– adgangen sker via Karen validering i en webservice. De aflæste rå

måledata sendes tilbage som xml i denne webservice
– tilgængelig december 2013

• G.INP parametre
– TDC overvejer at tilføje MINEFTR, LEFTRS og SES parametre til de 

daglige driftsværktøjer, DSLman og DSLmon

• DLM: Dynamic Line Management
– ikke en DSLAM-funktionalitet, men en funktion som håndteres af et 

eksternt  ekspertsystem
– TDCs DLM-funktion er pt. under indfasning på de volumenmæssigt ca. 20 

største DSL produkter
– TDC anbefaler, at AO’er selv etablerer DLM-funktion (og at TDC ikke gør 

det for AO’erne)
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Næste møde i VULA-videreudviklingsgruppen

• 23. oktober 2013, kl. 10-13

• Simon Skals fra Concepy vikarierer som formand

• Foreløbig dagsorden
1. Status for VULA-ibrugtagning (TDC + Telenor + Telia + evt. andre)
2. Uncontended VULA (POI0)
3. Vectoringafgørelsesudkastet
4. Status på WAP-aktivering (TDC + evt. andre)
5. Evt.
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