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Baggrund

Markedsafgørelsen:

”Udviklingen af et eventuelt VULA-produkt på fiber skal

foregå i regi af VULA-forum. På baggrund af drøftelser i

VULA-forum vil Erhvervsstyrelsen vurdere, om der er

grundlag for at forpligte TDC til at tilbyde netadgang til

VULA på fiber-platformen. Erhvervsstyrelsen vil i givet fald

træffe en tillægsafgørelse herom.”

Kommissoriet for VULA-forum:

”Arbejdet for VULA-forum består blandt andet i:

…Undersøgelse af, om der set fra udbydernes side er

grundlag for en forpligtelse for TDC til at tilbyde netadgang

til VULA på access-fiber samt i givet fald udarbejdelse af

en teknisk specifikation herfor. …”



Opgaven

Rammerne er fastsat i kommissoriet for VULA-forum:

• Beskrivelse af fibernettets opbygning (oplæg ved TDC). 

• Vurdering af behovet for et VULA-produkt på fiber. 

• Hvis der vurderes at være et behov, skal der udarbejdes en teknisk specifikation 
for produktet. 



Proces

• Første møde (kick off) i ERST d. 16. april 2013

• TDC gav oplæg om TDC’s nuværende og planlagte fibernetværk

• Andet møde i arbejdsgruppen d. 13. juni 2013 (behovsafdækning)

• Tredje og afsluttende møde i arbejdsgruppen d. 19. august 2013 (behovsafdækning –
konklusion)

• Deltagere: Åbent for alle. I praksis har TDC, Telia, Telenor, Global Connect, Concepy, 
DONG samt Dansk Energi deltaget. Erhvervsstyrelsen har deltaget som sekretariat.



Behov for et VULA-produkt på fiber?
• Hvad er afgørende for om der er behov for VULA på fiber?

• At TDC’s fibernetværk og udbygning/planer skaber barrierer for ubundtet adgang til fiber i 
accessnettet.

• I kobbersammenhæng er VULA nødvendiggjort af at ubundtet adgang fra 
(bagvedliggende) centraler reduceres i takt med TDC’s opgradering/udbygning med brug 
af fremskudte indkoblingspunkter.

• Det er ikke tilstrækkeligt at AO’erne finder adgang til ubundtet fiber eller fiber BSA 
økonomisk uattraktivt => Dette skal i givet fald håndteres i anden sammenhæng.

• Mhp. at vurdere fortsat adgang til ubundtet adgang og dermed også behov for Vula 
på fiber har AO’erne bedt om afklaring i relation til flere aspekter af TDC’s 
fibernetværk (og planerne herfor)

• Med udg.pkt i marked 4-afgørelse har TDC oplyst, at

• Der ikke vil være disharmoni ml. kvalitetskrav til fiber og udbygning med FttCabinet

• Støj/overhøring ikke vil begrænse adgangen til fysisk unbundling

• Uanset etablering af FP fortsat mulighed for ubundtet adgang fra central, gennem FP og ud til 
kunden. AO’eren kan dermed vælge at placere sit udstyr på central, og afhængigt af udvikling 
i kundemasse først senere etablere (passivt) udstyr på FP.

• Der kan ikke udelukkes begrænsning i kapacitet (backhaul, plads i FP mv)

• Virtuel samhusning kan løse manglende plads i FP (fiber ikke afstandsfølsomt som kobber)



Konklusion
• På baggrund af behovsafdækningen, herunder TDC’s redegørelser i processen, 

vurderes der ikke at være behov for VULA på fiber.

• Men – der bør i ny markedsafgørelse på marked 4 tages forbehold for, at TDC’s 
udbygning af fibernetværket udvikler sig anderledes end det der er forudsat ifm 
denne arbejdsgruppes afrapportering og konklusion. 

• Forudses/planlægges barrierer for ubundtet adgang til fiber bør dette udløse 
forpligtelse til at levere Vula på fiber, og en arbejdsgruppe vil skulle 
sammensættes med henblik på at ”designe” et Vula-produkt. Et VULA-
produkt vil skulle være på plads forinden TDC kan gennemføre evt. planer om 
begrænsning i ubundtet adgang.


