
 

 

Hovedpunktsreferat fra møde den 18. december 2014 i VULA-

videreudvikling 

 
 
 
 
 
  
Deltagere: 

Telia: Frederik Siegumfeldt og Lars Høyrup Jensen 

Telenor: Kenneth Jarnit og Mads Hein 

TDC: Peer Ulf Jacobsen, Keld Allan Skov, Christian Halgreen og Allan 

Bartroff  

SE/Stofa: Morten Kristiansen 

Erhvervsstyrelsen: Helle Bøjen Larsen, Tine Meyer, Ebbe Brigsted og 

Daniel Gonn 

 
Dagsorden: 
 

1. Status for pilotforsøg (Østerbro og Hundige) (v. TDC) 
2. Operatørernes brug af Network Analyzer via GUI/HTML – herunder 

workshoppen i uge 48 (v. TDC og Telia) 
3. TDC’s netudbygning/kobbernettets ydeevne/Telias forudsigelser baseret 

på TDC’s offline-data (v. TDC) 
4. Opfølgning på Telias rapportering om 120 stk. timeout-fejl (v. TDC og 

evt. Telia) 
5. Orientering om backhaul samt VULA UC standardtilbud (v. ERST) 
6. Evt. 

 
Ad 1. Status for pilotforsøg (Østerbro og Hundige) (v. TDC) 
TDC har som forberedelse til udrulning af vectoring på fremskudte 
indkoblingspunkter bl.a. foretaget en række pilotforsøg i samarbejde med visse 
alternative teleselskaber. Disse pilotforsøg blev påbegyndt i midten af 2014, og 
på nuværende tidspunkt har TDC foretaget test på fire fremskudte punkter.  
 
TDC har på nuværende tidspunkt tre vectoriserede noder i drift (piloterne i 
Hasselager, Østerbro og Hundige) og har samlet set varslet 120 noder for de 
første tre kvartaler af 2015. 
 
På mødet orienterede TDC om resultaterne fra pilotforsøgene vedr. vectoring på 
Østerbro (OEBR5) og i Hundige (HDI11).  
 
For yderligere information henvises til de vedlagte slides til nærværende punkt. 
 
Ad 2. Operatørernes brug af Network Analyzer via GUI/HTML – herunder 
workshoppen i uge 48 (v. TDC og Telia) 
TDC afholdte den 3. september 2014 et branchemøde, hvor bl.a. TDC’s 
anvendelse af Alcatel Network Analyzer blev drøftet. 
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Alcatel Network Analyzer er softwareværktøj, som er en platform udviklet til at 
måle og optimere på hovedsageligt Alcatel-udstyr. Også Ericsson DSLAM-
udstyr kan håndteres med Network Analyzer, men ikke ATM-versioner. 
 
Network Analyzer skal løbende scanne og indhente data, så de hele tiden er til 
rådighed og kan give hurtigere feedback ved søgninger. Derfor laver systemet 
også en vis databehandling. Man kan også bruge systemet til dyberegående 
analyser, men disse kan tage både minutter, timer eller døgn at gennemføre, alt 
efter omfang og detaljeringsgrad.  
 
TDC oplyste, at det på en workshop den 26. november 2014 blev aftalt, at der 
kan være behov for yderligere teknisk dialog om brug af Network Analyzer, evt. 
i form af videomøde med TDC-teknikere fra Århus. 
 
Telia understregede behovet for et teknisk møde, da selskabets teknikere havde 
visse udfordringer med anvendelsen af Network Analyzer. Dette skyldes bl.a., at 
det kræver en VPN-klient for at kunne se de grafiske brugergrænseflader i 
Network Analyzer samt for anvendelse af Windows. Nogle af Telias teknikere 
arbejder til daglig ikke i Windows, men i stedet i fx Linux, og de vil derfor ikke 
kunne anvende Network Analyzer til fejlfinding. Dertil kommer et behov for en 
alternativ VPN-adgang, idet flere af Telias medarbejdere i forvejen arbejder via 
VPN og derfor vil få betydeligt tungere arbejdsprocesser, hvis der ikke findes en 
alternativ løsning.  
 
TDC og Telia er i dialog. Såfremt XML-interfacet ikke vurderes at dække Telias 
behov, er det nødvendigt med en alternativ sikkerhedsmekanisme i forhold til 
VPN for adgang til GUI-interfacet. TDC har dog på nuværende tidpunkt ikke 
modtaget et oplæg fra Telia. TDC vil vurdere alle ønsker, og om det er ønsker, 
som kan opfyldes og imødekommes. 
 
For yderligere information henvises til vedlagte slides til nærværende punkt. 
 
Ad 3. TDC’s netudbygning/kobbernettets ydeevne/Telias forudsigelser 
baseret på TDC’s offline-data (v. TDC) 
En offentliggørelse af TDC’s offline-dækningsoplysninger har været på 
dagsorden flere gange i VULA-arbejdsgruppen (første gang den 11. april 2014), 
hvor de alternative teleselskaber fremsatte ønsker til omfanget af disse 
oplysninger, og TDC har redegjort for mulighederne.  
 
Der er siden hen opnået enighed om omfanget af oplysninger, og TDC stillede 
den 18. november 2014 oplysningerne til rådighed. 
 
Forud for mødet havde Telia på baggrund af de offentliggjorte offline-
dækningsoplysninger foretaget en beregning og vurdering af kobbernettets 
ydeevne – hvilke båndbredder kobbernettet kan levere, både i dag og 
fremadrettet. Telia havde umiddelbart forventet, at kobbernettet fremadrettet 
ville kunne levere højere hastigheder til flere husstande. 
 
Derudover havde Telia forud for mødet bedt TDC om at komme med en status 
på selskabets aktuelle netudbygningsplaner, herunder etableringen af 
fremskudte indkoblingspunkter efter 2015, samt introduktionen af nye 
teknologier efter vectoring (fx G.fast) i TDC’s net. 
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TDC bemærkede indledningsvis, at selskabet havde håbet, at kobbernettet kunne 
performe bedre end ”beregnet” (under visse forudsætninger). TDC var dog enig 
i de af Telia foretagne beregninger med de forelagte antagelser. TDC mente dog, 
at det var relevant at ændre de foretagne antagelser, da forholdene på visse 
områder havde ændret sig (fx vil indregning af Pair Bonding ændre væsentligt 
på dækningen, og derudover vil oprydning og reduktion af shaping øge 
dækningen på de lave båndbredder).  
 
TDC redegjorde derefter for selskabets netudbygninsplaner (se nærmere herom i 
vedlagte slides).  
 
TDC oplyste, at selskabet ikke har aktuelle G.Fast-planer, da marked 4-
afgørelsen, ifølge TDC, gør anvendelsen af ”fiber-stikledning” risikabel. Det 
skyldes, at for at kunne bruge G.Fast skal der lægges fiber til fortovet (ca. 30 
meter fra husstanden), hvorefter der mangler stikledningen. TDC var af den 
opfattelse, at selskabet ikke har sikkerhed for at få investeringen (gravearbejde 
mv.) tilbage, hvis et alternativt teleselskab anmoder TDC om at etablere 
stikledningen. TDC mener derfor ikke, at engrosreguleringen er hensigtsmæssig 
på dette område. 
 
Telia spurgte til, om det var muligt for TDC at komme med en egen 
fremskrivning af kobbernettets ydeevne, hvortil TDC bemærkede, at det ikke er 
muligt at komme en fremskrivning nærmere, da TDC ikke har interne og 
konkrete udbygningsplaner, der er mere præcise end ovenstående angivelser. På 
baggrund af en forespørgsel fra Telia vil TDC dog foretage en fremskrivning, 
som vil inddrage Pair Bonding.  
 
TDC anførte, at selskabet har ændrede investeringsrammer og prioriteringer 
bl.a. i lyset LRAIC-afgørelsen og udbygning af fiberinfrastruktur fra el-
selskaberne. 
 
TDC bemærkede i den forbindelse, at selskabet ikke finder grund til at 
opgradere kobbernettet, hvis andre teleselskaber er klar med udrulning af fiber. 
TDC har kunnet konstatere en slutbrugerpræference for fiber i forhold til 
kobber. Dermed vil TDC’s udbygning af kobbernettet fremadrettet være 
påvirket af andre teleselskabers udrulning af eller tilstedeværelse med fibernet. 
 
Slutteligt spurgte Telia nærmere om TDC’s planer om at opdele et punkt på 
grund af fyldningsrisiko. TDC bemærkede, at dette er blevet foretaget i en del 
områder, men oftest er der kun én kabelfordeler, hvorfor opdelingen ikke har 
været hensigtsmæssig. Endvidere anførte TDC, at dobbeltpunkter ikke kan 
vectoriseres, da processorkort ikke kan håndtere to DSLAM’er. TDC har til 
næste år planer om at opdele punkter ved at opsætte en del nye teknikskabe ved 
siden af de eksisterende. 
 
Ad 4. Opfølgning på Telias rapportering om 120 stk. timeout-fejl (v. TDC 
og evt. Telia) 
På forrige møde i arbejdsgruppen bemærkede Telia, at selskabet i 120 tilfælde 
af VULA-ordrer fik fejlmeddelelsen ”time-out ved visitering”. TDC bemærkede i 
den forbindelse, at selskabet ikke var bekendt med den af Telia fremlagte 
problemstilling, og at fejlmeddelelsen ”time-out” burde føre til manuel 
behandling. TDC ville undersøge sagen nærmere. 
 
På mødet orienterede TDC om status fejlfindingen (se vedlagte slides). 
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TDC’s opfølgning viser et mindre antal (1-5 promille) af VULA-ordrer, der 
stadig får time-out – årsagen hertil er dog ikke fundet endnu. Telia mente dog, at 
der var tale om et antal svarende til 2,5 pct.  
 
Slutteligt bemærkede TDC, at håndteringen af VULA-ordrer i februar 2013 blev 
ændret, således at fejlmelding førte til manuel behandling hos TDC. Dette skulle 
ske for ni kategorier af fejlmeldinger, men én kategori, ”time-out ved 
visitering”, blev ikke ændret. Dette vil ske primo 2015. 
 
Telia anførte hertil, at selskabet bruger mange mandetimer på at genfremsende 
ordrer, så selskabet ser positivt på det nye tiltag, hvor ansvaret for udredningen 
entydigt placeres hos TDC.  
 
Ad 5. Orientering om backhaul samt VULA UC standardtilbud (v. ERST) 
I forbindelse med Erhvervsstyrelsens høring over udkast til afgørelse om brug af 
vectoring på små centraler understregede de alternative teleselskaber 
samstemmende i høringssvarene vigtigheden af, at der samtidig med muligheden 
for at bruge vectoring gives adgang til et reguleret uncontended 
fremføringsprodukt fra de pågældende centraler til et punkt mere centralt i 
nettet. 
 
På den baggrund har styrelsen vurderet, at der er behov for mere bredt at 
analysere og vurdere de alternative teleselskabers muligheder for at bringe 
bredbåndstrafik fra de mere lokale punkter i nettet og tilbage til punkter mere 
centralt i nettet, hvor de alternative udbydere er til stede. 
 
Erhvervsstyrelsen orienterede om status på styrelsens arbejde (se vedlagte 
slides) 
 
Med hensyn til TDC’s standardtilbud om VULA UC (bilag 1a og 1c) kunne 
Erhvervsstyrelsen oplyse, at der i forbindelse med høringen er fremkommet 
høringssvar fra Telia. Høringssvaret er stort set identisk med de synspunkter, 
som Telia fremlagde på sidste møde i arbejdsgruppen den 2. oktober 2014. På 
den baggrund har Erhvervsstyrelsen anmodet Telia om en uddybning af 
selskabets synspunkter. Når denne er modtaget, vil styrelsen vurdere sagen og 
formentlig foretage en høring hos TDC. 
 
Ad 6. Evt. 
Telia spurgte til status på Erhvervsstyrelsens kabel-tv-undersøgelse, hvortil 
styrelsen oplyste, at afgørelsesudkastet formelt er trukket tilbage, og man 
afventer nye oplysninger fra TDC, som eventuelt kan ændre på 
proportionalitetsvurderingen. Således vil styrelsen re-notificere det nuværende 
afgørelsesudkast eller et nyt afgørelsesudkast på baggrund af TDC’s 
tilbagemelding og nye oplysninger. 
 
TDC bemærkede, at selskabet vil invitere de alternative teleselskaber til et 
kundemøde i Bredbåndsgruppen, hvor der bliver mulighed for at udveksle 
erfaringer fra 1. kvartals vectorisering. Mødet vil finde sted den 28. april 2015 
(der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet en dagsorden). 
  
Der var på mødet enighed om, at næste møde skal finde sted ultimo februar 
2015. Det er på den baggrund efterfølgende, og efter aftale med formanden og 
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TDC, blevet besluttet, at næste møde i arbejdsgruppen skal finde sted torsdag 
26. februar 2015 kl. 11.00-13.00 hos Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 
2100 København Ø. 
 


