
 

 

Hovedpunktsreferat fra mødet den 19. august 2016 i VULA-videreudvikling 

 
 
 
 
 
  
Deltagere: 

Dansk Energi: Christian Berg 

Gigabit: Baldur Norddahl og Mads Bennedbæk 

Hiper: Simon Skals og Nicolai Lamborg 

SE/Stofa: Morten Kristiansen og Niclas Renberg Gregersen 

TDC: Keld Allan Skov, Allan Bartroff, Christian Halgreen, Erik Bisgaard, 

Torben Dam og Mads Øbro 

Telenor: Morten Petersen 

Telia: Frederik Siegumfeldt (formand) og Daniel Brun Jørgensen 

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

Aaen Jensen og Mette Merkel Brandt 

 

Dagsorden: 

 

1. Samhusnings scenarier ifm. fiberadgang (oplæg v/ TDC samt diskussion 

v/ alle) 

2. GDS (gør det selv) løsninger ved TDC GPON (v/ Gigabit) 

3. Orientering om status for vectoring, herunder i hvor høj grad vectoring 

bliver brugt til at tilbyde højere hastigheder (v/ TDC) 

4. Orientering om kommende tekniske forsøg med Vplus (v/ TDC) 

5. Udkast til markedsafgørelser på marked 3a og 3b (v/ Erhvervsstyrelsen) 

6. Eventuelt, herunder næste møde i arbejdsgruppen. 

  

 

Ad 1. Samhusnings scenarier ifm. fiberadgang (oplæg v/ TDC samt 

diskussion v/ alle) 
TDC oplyste, at samhusning udover at have været behandlet løbende i VULA-
gruppen, særligt i fiber-arbejdsgruppen, også har været behandlet direkte med 
kunderne. For at undgå uenigheder om omfang og specifikationer vil det være 
hensigtsmæssigt i gruppen at diskutere, hvilke samhusningsbehov kunderne har, 
og hvordan de kan løses. 
 

TDC skitserede fem modeller ud fra ønsker fra branchen samt erfaringer fra de 

eksisterende modeller, herunder både fordele og ulemper ved de enkelte 

modeller.  

 

For yderligere information henvises til de vedlagte slides til nærværende punkt. 
 
I forhold til model 2 (ISP-leveret både ODF-boks og splitter) blev muligheden 
for at præ-konfigurere boksen, inden den sættes op, efterspurgt. I forhold til 
model 3 (TDC leverer splitter) nævnte et selskab, at selskabet vil foretrække 
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noget i den stil, så længe det ikke gør produkterne dyrere. Herudover var model 
4b (samhusningsfællesskab med levering af fibertrunk) også attraktiv. 
 

Det blev aftalt på mødet, at TDC vil indkalde til et branchemøde, hvor de nye 

modeller kan blive diskuteres mere i dybden, og hvor AO’erne kan komme med 

input. Det blev foreslået, at splitterudstyrsleverandøren blev inviteret med til 

dette møde med henblik på at redegøre for mulighederne i anvendelsen i det 

pågældende udstyr. TDC vil undersøge muligheden herfor. 

 

Ad 2. GDS (gør det selv) løsninger ved TDC GPON (v/ Gigabit) 

På baggrund af en konkret sag mellem Gigabit og TDC om GDS-løsninger på 

fiberinfrastruktur orienterede Gigabit om, at muligheden for GDS-løsninger i 

forbindelse med fiberbaseret BSA via GPON-teknologien er forsvundet, idet der 

blandt andet er indført et krav om, at der altid skal være et teknikerbesøg ved et 

udbyderskifte. 

 

Gigabit nævnte flere ulemper ved et teknikerbesøg i forhold til GDS-løsninger, 

herunder at leveringstiden øges fra ca. 1 uge til 3-4 uger, prisen stiger fra 441 kr. 

til 837 kr., og yderligere skal kunden være hjemme fra kl. 7.30-16.00. Gigabit 

efterspurgte i den forbindelse effektive procedure i forhold til BSA via GPON-

teknologien.  

 
For yderligere information henvises til det vedlagte dokument til nærværende 
punkt. 

 

TDC bemærkede hertil, at udstyr til fiberforbindelser ikke er så nemt at 

installere som udstyr til kobberforbindelser. Indførelsen af kravet om 

teknikerbesøg er indført for at forhindre, at kunderne ikke installerer udstyret 

korrekt, og deraf følgende risiko for at ødelægge signalet bagud i nettet. 

 
AO’erne foreslog flere løsninger, herunder at selskabernes egen kundesupport 
håndterer problemerne, såfremt udstyret ikke er korrekt installeret. En anden 
løsning kunne være, at selskaberne overtager modemmet fra den tidligere 
leverandør. 
 
TDC nævnte, at processen ved kundeskift fra fx YouSee til Gigabit fungerer 
effektivt (ved det samme udstyr), og bemærkede, at fiberudbyderskift med 
fordel kunne indarbejdes i brancheaftalen om udbyderskift. Brancheaftalen er 
indgået i TI-regi, og er åben for alle selskaber. 
 
Erhvervsstyrelsen opfordrede TDC til at kigge på, om det er muligt at finde 
GDS-løsninger for enkelte situationer i forhold til GPON-teknologien. 
 
TDC bemærkede hertil, at TDC vil komme med et udspil i forhold til GDS-
løsninger på GPON-teknologien, som kan drøftes på et branchemøde i 
forlængelse af diskussionen om samhusningsmodeller (som nævnt under punkt 
1). 
 
Formanden foreslog yderligere, at brancheaftalen om udbyderskifte tages op til 
revision, hvilket der var opbakning til i branchen. 
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Ad 3. Orientering om status for vectoring, herunder i hvor høj grad 

vectoring bliver brugt til at tilbyde højere hastigheder (v/ TDC) 
TDC fortalte kort, at processen for opgradering med vectoring kører som 
planlagt. 
 
I forhold til den faktiske brug af højere hastigheder oplyste TDC, at det ikke 
entydigt kan siges, i hvilket omfang vectoring bliver brugt til at levere højere 
hastigheder, idet mange populære salgsprodukter både kan produceres med og 
uden vectoring afhængig af linjeforholdene. 
 
TDC viste et eksempel fra den 15. august 2016, der viser, at AO’erne har taget 
de høje hastigheder i brug. 
 
For yderligere information henvises til vedlagte slides til nærværende punkt. 
 

Ad 4. Orientering om kommende tekniske forsøg med Vplus (v/ TDC) 
TDC nævnte, at der kører et teknisk pilotforsøg med pt. 10 aktive detailkunder. 
 
TDC bemærkede, at de nye linjekort er klar nu, og at TDC er ved at lukke en 
aftale med Nokia om levering af linjekort. TDC sigter mod, at levering af 
linjekort starter i Q4/2016, hvorefter alle nyindkøbte kort vil være af ny type. 
 
Det vil være nødvendigt med nyt software på DSLAM. Yderligere skal Network 
Analyser (NA) opgraderes til software version 9.2, for at NA kan virke mod 
software-opgraderede DSLAM. I forhold til selve aktiveringen af Vplus-
funktionaliteten forventer TDC, at det vil ske ca. april 2017, og at der 
efterfølgende vil blive mulighed for test (af TDC såvel som AO’erne). 
 
TDC nævnte, at en udfordring vil være, at én Vplus-linjeport belægger to porte 
på vectoring-processorkortet, hvilket betyder, at der kan opstå 
kapacitetsproblemer på store DSLAM. 
 
TDC bemærkede afslutningsvis, at selskabets overordnede indtryk, på baggrund 
af pilotforsøget, er, at Vplus kører godt/stabilt. 
 
For yderligere information henvises til de vedlagte slides til nærværende punkt. 
 

Ad 5. Udkast til markedsafgørelser på marked 3a og 3b (v/ 

Erhvervsstyrelsen) 
Erhvervsstyrelsen orienterede om de to udkast til markedsafgørelser på marked 
3a og 3b, der er sendt i høring.  
 
Et overordnet resultat af analyserne viser, at der er geografiske variationer i 
konkurrencen, og markedet opdeles på baggrund af en række kriterier i et mere 
konkurrenceudsat område og et mindre konkurrenceudsat område. Det mere 
konkurrenceudsatte område udgør 77 postnummerområder med i alt 25.495 
adresser. Denne opdeling har betydning for de forpligtelser, som pålægges TDC, 
idet styrelsen fx ikke finder grundlag for at opretholde en forpligtelse om at 
tilbyde netadgang til fiber i de mere konkurrenceudsatte områder. 
 
Der er derudover en række andre justeringer i forhold til de gældende afgørelser. 
For nærmere herom henvises dels til information på Erhvervsstyrelsens 
hjemmeside og dels til udkast til afgørelser på Høringsportalen. 
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Erhvervsstyrelsen gjorde opmærksom på, at høringsfristen er den 1. september 
2016. Erhvervsstyrelsen nævnte, at styrelsen gerne vil drøfte eventuelle 
spørgsmål bilateralt med selskaberne, evt. på et møde. 
 

Ad 6. Eventuelt, herunder næste møde i arbejdsgruppen 
Der var ikke nogen punkter under eventuelt. 
 
Næste møde i VULA-videreudvikling vil være tirsdag den 1. november 2016 
kl. 10-12. 

 
 
 

 


