
 

 
Hovedpunktsreferat fra møde den 19. august 2013 i VULA-fiber 
 
 
 
 
 
 
Deltagere: 
Concepy: Nicolai Lamborg og Simon Skals 
Dansk Energi: Christian Berg 
GlobalConnect: Kim Harder 
TDC: Allan Bartroff  og Christian Halgreen 
Telenor: Mads Hein og Kenneth Jarnit 
Telia: Frederik Viksøe Siegumfeldt 
Erhvervsstyrelsen: Helle B. Larsen, Ebbe Brigsted, Theis D. 
Gjedsted, Jonas Bo Østrup, Rasmus Grønborg Jakobsen og Tine 
Meyer 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden (v/ formanden)  
2. Behovsafdækning med baggrund i opsummerende mail fra 

formanden af 27. juni 2013 (v/ TDC) 
a. Flexibility points 
b. GPON 
c. Begrænsninger ved nuværende regulering 
d. Eksisterende fibernet 
e. Kommende markedsafgørelse 

3. Processen fremadrettet (v/ formanden) 
4. Eventuelt.(v/ formanden) 

 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden (v/ formanden) 
Kenneth Jarnit bød velkommen. Der var ingen bemærkninger til den 
fremsendte dagsorden. 
 
Ad 2. Behovsafdækning med baggrund i opsummerende mail fra 
formanden (v/ TDC) 
TDC opsummerede indledningsvist de to analysetemaer, som ifølge 
selskabet vil udgøre en dækkende analyse af behovet for VULA fiber 
(TDC’s slide 2-3 i den vedlagte præsentation ”Afdækning af eventuelt 
behov for Fiber VULA”).  
 
For det første har fiber ifølge TDC ikke de samme tekniske 
begrænsninger for alternative teleselskabers adgang som kobber, ligesom 
den planlagte etablering med flexibility points sikrer, at det i modsætning 
til på kobbernettet vil være rentabelt for andre teleselskaber end TDC at 
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opsamle trafikken decentralt via fx passivt udstyr. Dette bekræftes af 
tilstedeværelsen af nye teleselskaber, der etablerer sig decentralt. 
 
For det andet kan et behov for VULA på fiber opstå, hvis fibernettene 
udbygges med fastsvejset PON-udstyr, så de er fastudlagt til enkelte 
adresser. Dette vil umuliggøre udbud af et ubundtet produkt til alternative 
operatører. TDC har ikke planlagt en udbygning med fastsvejsning, men 
ønsker gerne, at muligheden står åben. 
 
De øvrige selskaber udbad sig betænkningstid med hensyn til at vurdere, 
om de to temaer er tilstrækkeligt for vurderingen af behovet. 
 
Ad. 2.a. Flexibility points 
TDC oplyste, at når selskabet taler om flexibility points, er der tale om en 
fysisk placering i typisk et teknikskab eller teknikhus. Disse punkter kan 
være med eller uden strøm. 
 
TDC redegjorde for mulighederne i flexibility points (slide 4). TDC 
oplyste, at en ubundtet fiber kan føres gennem et flexibility point via 
direkte kobling, ligesom et alternativt teleselskab kan benytte sig af 
passivt udstyr, uanset om TDC anvender aktivt eller passivt udstyr i det 
pågældende flexibility point. Flexibility points vil blive placeret i 
eksisterende FIP’er, men vil også blive nyetableret, da fibernettet har en 
anden struktur end kobbernettet. De nuværende flexibility points dækker 
hver ca. 1000 homes passed, men der arbejdes mod 200 homes passed pr. 
flexibility point, da TDC anser dette som det mest optimale. Dette 
skyldes, at 64 slutkunder kan betjenes via en backhaulfiber med den 
GPON-teknologi, som TDC typisk anvender i øjeblikket. 
 
TDC oplyste, at TDC’s skabe i flexibility point normalt vil kunne 
indeholde andre selskabers tilkoblinger, men at der vil kunne være 
forhold, som skal afklares i forbindelse med (ledsaget) adgang. 
 
Global Connect spurgte, om der er strøm i alle flexibility points. TDC 
forklarede, at der er strøm i langt de fleste af de nuværende flexibility 
points, da TDC anvender aktivt udstyr, men at der som udgangspunkt 
ikke vil være strøm i flexibility points i et GPON-net. TDC oplyste 
desuden, at kapaciteten i backhaulnettet kan risikere at blive en 
begrænsende faktor i visse områder, idet denne kapacitet anvendes til 
meget andet end transport fra fiberaccessnettet. I 
fiberdistributionspunkterne (FDP) sammenkobles de forskellige 
fiberstrækninger. Det vil sige, at selv en punkt-til-punkt-fiber typisk vil 
bestå af en række kortere fiberstrækninger. 
 
Global Connect spurgte til antallet af fibre, der skal anvendes til 
backhaul. TDC fortalte, at der ville kunne opstå et behov for at udbygge 
backhaul, hvis mange forskellige teleselskaber skal bruge backhaul fra 
det samme punkt. Telenor bemærkede, at der kunne opstå pladsproblemer 
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i de enkelte flexibility points. TDC mente, at virtuel samhusning kunne 
blive relevant i denne sammenhæng. 
 
Ad. 2.b. GPON 
TDC redegjorde for mulighederne ved GPON (slide 5). TDC oplyste, at 
der kan være flere parallelle GPON-net baseret på TDC’s fibernet. TDC 
oplyste endvidere, at der teoretisk vil kunne opstå flaskehalse for 
ubundtet fiber ved etablering af GPON, men at dette ikke er sandsynligt i 
praksis, da kapacitetsproblemer vil betyde, at alle teleselskaber har 
interesse i at udbygge nettet. 
 
Telenor spurgte til, hvem der skal betale for en eventuel udbygning. TDC 
mente, at dette afgøres af marked 4-afgørelsen. Concepy mente, at et 
meningsfuldt alternativ til udbygning kunne være virtuel backhaul, 
hvilket TDC var enig i. 
 
Erhvervsstyrelsen spurgte, om der i praksis ikke i fremtiden vil være både 
aktivt (P2P) og passivt (GPON) udstyr i mange flexibility points. TDC 
svarede, at dette normalt ikke vil være tilfældet  
 
TDC fortalte, at kapaciteten på backhaulfiber kan være op til 128 kunder 
pr. fiber afhængig af det anvendte udstyr. TDC har endnu ikke truffet 
beslutning om valg af udstyr. 
 
Ad. 2.c. Begrænsninger ved nuværende regulering 
TDC redegjorde for de begrænsninger, den nuværende regulering giver 
for selskabets fiberudrulning (TDC’s slides i den vedlagte præsentation 
”Spørgsmål/udeståender vedrørende begrænsninger ved nuværende 
regulering”). Ifølge TDC er stikledningsforpligtelsen en hindring for 
fiberudrulning, da udrulning medfører en økonomisk risiko. TDC’s 
fiberudrulning er derfor begrænset til enkelte nyudstykninger. 
 
TDC fremførte, at selskabet ikke mener, at der med det nuværende P2P-
fibernet og den planlagte GPON-arkitektur eksisterer et rationale for at 
indføre en VULA-forpligtelse på fiber. VULA på fiber vil ifølge TDC 
alene være relevant, hvis selskabet skulle ønske at anvende en helsvejset 
arkitektur, hvilket bremses af den nuværende rå fiber forpligtelse. En 
kommende markedsafgørelse kunne derfor efter TDC’s mening indeholde 
en betinget forpligtelse til VULA på fiber, der alene træder i kraft, hvis 
TDC vil benytte en helsvejset GPON-arkitektur. 
 
Ad. 2.d. Eksisterende fibernet 
TDC forklarede, at der i det eksisterende fibernet kan opstå flaskehalse i 
backhaul, hvis selskaberne ikke ønsker at dele fibre, ligesom flaskehalse 
kan opstå i accessfibre, hvis flere udbydere ønsker at servicere den 
samme adresse. TDC oplyste samtidig, at der pt. er 40.000 adresser 
tilsluttet selskabets fibernet. Antallet af solgte tilslutninger er lavere, 
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mens antallet af homes passed er højere og det præcise tal kan ses på 
TDC’s hjemmeside. 
 
Ad. 2.e. Kommende markedsafgørelse 
Kenneth Jarnit bemærkede, at mødet havde vist, at der ikke var noget 
stort behov for VULA på fiber. Han anførte, at konkurrence på fibernettet 
i højere grad begrænses af engrosprisen end af tekniske hindringer, 
hvorfor løsningen ikke skal findes ved hjælp af VULA. TDC anførte, at 
et alternativ til lavere fiberpriser kunne være højere kobberpriser. 
 
Ad 3. Processen fremadrettet (v/ formanden) 
Kenneth Jarnit oplyste, at det næste skridt vil være en afrapportering til 
VULA-forum om arbejdsgruppens konklusioner. Det blev derfor aftalt, at 
Kenneth Jarnit udarbejder et udkast til afrapportering, der vil blive 
rundsendt, så de øvrige deltagere har mulighed for at komme med 
bemærkninger. 
 
Der blev derfor heller ikke aftalt nye møder i arbejdsgruppen. 
 
Ad. 4. Eventuelt (v/ formanden) 
Ingen punkter. 


