
 

 
Hovedpunktsreferat fra møde den 23. april 2013 i VULA-
videreudvikling 
 
 
 
 
 
 
Deltagere: 
Telia: Lars Høyrup Jensen, Marie Skouenborg og Kristoffer Larsen 
Concepy: Nicolai Lamborg, Simon Skals og Lasse Larsen 
GlobalConnect: Kim Harder 
TDC: Christian Halgreen, Allan Bartroff, Erik Bisga ard, Michael 
Thomsen og Keld Allan Skov 
Telenor: Mads Hein 
Erhvervsstyrelsen: Helle B. Larsen, Ebbe Brigsted, Tine Meyer, 
Jonas Bo Østrup og Rasmus Grønborg Jakobsen 
 
Dagsorden: 
 

1. Præsentation af dagens tema 
2. Lag 2 transparens (trafiktyper, QinQ, Multicast, MTU og IPv6) 
3. Nuværende aggregeringsnet – POI 1-3 egenskaber 
4. MPLS i DSLAM – fordele og ulemper 
5. Nyt aggregeringsnet, princip og muligheder POI 1-3 
6. Nye egenskaber i ISAM DSLAM med SW v. 4.2 (POI 0) 
7. Proces og tidshorisont ved ændringer af VULA- produktet 
8. Arbejdsgruppens kommende møder 
9. Eventuelt 

 
Ad. 1. Præsentation af dagens tema 
Formanden bød velkommen og præsenterede dagens tema.  
 
Fra TDC deltog Michael Thomsen og Erik Bisgaard, der til daglig 
arbejder med udviklingen af TDC wholesales accessprodukter. 
 
Ad. 2-6. Oplæg fra TDC 
Michael Thomsen fra TDC holdt et oplæg, der dækkede dagsordenens 
punkt 2-6. I oplægget havde TDC forsøgt at inddrage de input, som de 
alternative teleselskaber var fremkommet med fredag d. 17. maj 2013. 
 
Både TDCs slides og de alternative teleselskabers input af 17. maj 2013 
er vedhæftet referatet. For en mere detaljeret gennemgang af oplæggets 
indhold henvises til disse dokumenter. 
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MTU-størrelser 
Under oplægget blev det fremlagt, at TDC i mange tilfælde har mulighed 
for at levere løsninger med en MTU-størrelse på 1600 bytes. De 
alternative teleselskaber var interesserede i at få oplyst, hvornår denne 
mulighed vil fremgå af i TDC’s standardtilbud. 
 
TDC vil afklare, hvornår muligheden for en større MTU kan fremgå af 
standardtilbuddene. Når denne mulighed ikke undtagelsesfrit kan indføjes 
på nuværende tidspunkt, skyldes det, at TDC ikke alle steder kan levere 
MTU-størrelser på 1600 bytes. Dette skyldes, at der er på enkelte 
lokationer findes ældre udstyr. 
 
Telia kommenterede, at såfremt TDC anvender protokoller, der medfører 
øget overhead på den enkelte datapakke, kan dette medføre, at især 
ADSL-forbindelser med mindre båndbredder kan risikere at blive mindre 
effektive. 
 
ISAM MPLS 
TDC oplyste, at der er en hypotetisk mulighed for at anvende ISAM 
MPLS. MPLS kan imidlertid ikke supporteres med nuværende NT-kort 
på de eksisterende 2500-3000 DSLAMs. Disse kort skal derfor udskiftes, 
før løsningen er mulig. 
 
De HW/SW-omkostninger, der er forbundet med at skulle levere den 
ønskede MPLS-løsning, vil derfor ifølge TDC beløbe sig til 80-100 mio. 
kr. Løsningen vil desuden tage ca. 6-8 år at implementere, idet TDC er 
begrænset af de aftalte servicevinduer. Det er dog muligt, at løsningen 
kunne implementeres hurtigere, hvis branchen kunne blive enige om at 
ændre på servicevinduerne. 
 
Hertil kommer, at TDC ikke mener, at den beskrevne løsning vil kunne 
løse de udfordringer, som TDC har i deres eget net. 
 
Konsekvenser for ISAM MPLS er opsummeret på slide 24. 
 
Opgradering af aggregeringsnettet 
TDCs opsummering af udfordringerne ved det eksisterende L2-
aggregeringsnet er opsummeret på slide 21. 
 
Det er en udfordring, at multicaststrømmen i L2-ringen med TDC’s 
nuværende HW/SW-løsninger sendes til alle DSLAMs i L2-ringen, idet 
det ikke i øjeblikket kan lade sig gøre at lave IGMP snooping bag de 
dobbelt taggede pakker. 
 
TDC’s løsningsforslag på ovenstående udfordringer er at etablere et nyt 
L3 aggregeringsnet.  
 
De overordnede planer herfor fremgår af slide 25. 
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Erhvervsstyrelsen spurgte til, hvor lang tid TDC regner med at skulle 
bruge på at opgradere L2-aggregeringsnettene til L3-aggregeringsnet.  
 
TDC har allerede iværksat denne løsning og oplyste, at det vil tage 
nogenlunde lige så lang tid som at udskifte LT-kortene, hvilket vil sige 
ca. 6-8 år. Selskabet regner dog med, at løsningen kan adressere alle de 
problemstillinger, som er blevet rejst i arbejdsgruppen. 
 
Der var blandt de alternative teleselskaber et ønske om, at TDC redegør 
mere indgående for selskabets konkrete planer for opgraderingen fra L2- 
til L3-aggregeringsnet. I denne sammenhæng bedes TDC komme ind på 
varslingsprocedurer i forbindelse med opgraderinger og sammenhængen 
med anden netudbygning, herunder særligt etablering af fremskudte 
punkter og overgang til VULA. 
 
TDC svarede hertil, at man vil arbejde på fremkomme med flere 
oplysninger, når der er sket en intern afklaring i selskabet. 
 
Opsummering med hensyn til transparens på lag 2 fremgår af slide 34. 
 
Kapacitet ved POI0-produktet 
TDC oplyste, at selskabet er i færd med at indkøbe linjekort, der kan 
understøtte vectoring. Det er dog ikke sikkert, at vectoring-teknologien 
vil blive aktiveret med det samme. 
 
En kort oversigt over det DSLAM-hardware, som TDC anvender, kan 
findes på slide 32. 
 
I de fremskudte indkoblingspunkter placerer TDC udstyr, der giver 
mulighed for adgang for de alternative teleselskaber til linjekort á 48 
porte og 1 Gbit uplink. 
 
Der var generel enighed om, at denne løsning er tilstrækkelig i øjeblikket, 
men at man kan forestille sig, at 1 Gbit vil være utilstrækkeligt, hvis 
vectoring anvendes og efterspørgslen efter båndbredde stiger. 
 
TDC har hidtil kun haft brug for et enkelt 1 Gbit uplink på de fremskudte 
indkoblingspunkter. Ved at tage endnu et uplinkkort i brug forøges denne 
kapacitet betragteligt. 
 
Sammenhæng mellem VULA-produktet og TDC’s udbygningsplaner 
Telia oplyste, at selskabet vil undersøge, om MPLS-løsningen hele vejen 
fra L3-kundeudstyr kan afhjælpe Telias VULA-udfordringer på 
komplekse erhvervsprodukter. 
 
TDC blev opfordret til at afklare, om MPLS-løsningen hele vejen fra L3-
kundeudstyr bør medføre ændringer i selskabets standardtilbud. 
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Telia oplyste, at selskabet i forbindelse med overgangen til VULA 
forventer at møde udfordringer i forhold til nogle af deres 
erhvervsløsninger. Derfor forekommer tidshorisonten på 6-8 år lang. 
Telia medgav, at erhvervsløsningerne nok kan videreføres med L3-
udstyr, men at MPLS-tunneler vil blive dyre, idet det ifølge Telia vil 
kræve specialbyggede CPE’er. 
 
Der var enighed om, at det ville være hensigtsmæssigt med et overblik 
over, hvilke aspekter, der ville blive løst med L3-konverteringen, hvilke 
der ikke ville blive løst (og konsekvenser heraf) samt evt. muligheder for 
”work arounds” for ikke-løste aspekter. 
 
TDC oplyste, at selskabet finder det meget relevant at drøfte den proces, 
som er planlagt for opgraderingen af TDC’s net. TDC planlægger at 
kunne fremlægge et estimat for, hvornår de enkelte dele af kundemassen 
kan flyttes fra L2-aggregeringsnettet til L3-aggregeringsnettet. Det er 
TDC’s opfattelse, at mange af de kunder, der vil blive flyttet tidligt i 
processen, er VULA-kunder. 
 
I forhold til varsling er det TDC’s opfattelse, at en opgraderet ring giver 
større muligheder for at bære tjenester igennem. Det betyder, at såfremt 
TDC selv planlægger at ville bruge ringen, skal TDC varsle 
opgraderingen minimum seks måneder før ibrugtagning grundet den 
konkurrencefremmende innovationsperiode i marked 4-afgørelsen. 
 
TDC oplyste desuden, at selskabet overvejer en løsning, hvor de 
alternative teleselskaber kan købe deres eget linjekort i et fremskudt 
indkoblingspunkt. 
 
TDC sluttede af med at oplyse, at selskabet har til hensigt at opdatere 
standardtilbuddene i relation til de input, som er fremkommet på dagens 
møde. Dette kan eksempelvis resultere i en positivliste over ethertypes. 
 
Ad. 7. Proces og tidshorisont ved ændringer af VULA- produktet 
Branchen var interesseret i den proces, der skal resultere i prisfastsættelse 
af POI0-produktet.  
 
Erhvervsstyrelsen kan oplyse, at styrelsen har afholdt møder med TDC 
for at forstå POI0-produktet. ERST har påbegyndt modelleringen af 
produktet, og vil indhente yderligere oplysninger fra selskaberne. 
 
Ad. 8. Arbejdsgruppens kommende møder 
Gruppen har haft en løbende dialog om møderække og tidsplan, hvor der 
blandt andet er blevet foreslået et ekstra møde d. 3. juni, der dog ikke kan 
lade sig gøre.  
 
De kommende møder om videreudvikling af VULA-produktet er: 
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• Mandag d. 24. juni kl. 10-13 hos Erhvervsstyrelsen. 
• Torsdag d. 29. august kl. 13-16 hos Erhvervsstyrelsen. 

 
Der var generel enighed om at forsøge at dække så mange emner som 
muligt på mødet d. 24. juni. Derfor indeholder den foreløbige dagsorden 
punkter fra flere temaer og en kort statusopdatering om, hvilke erfaringer 
TDC har draget efter indførelsen af VULA-produktet (der lanceres d. 27. 
maj 2013). 
 
Foreløbig dagsorden for mødet d. 24. juni: 
 

1. Afrunding af mødet d. 23. juni 2013. 
2. Kort status på idriftsættelsen af VULA. 
3. Netudbygning (afhængig af tid). 
4. DSL-funktionalitet og -udvikling (afhængig af tid). 

 
For at begrænse den tid, som punkt 1 forventes at tage, vil de alternative 
selskaber sende eventuelle opfølgende spørgsmål og kommentarer til 
dagens møde rundt i gruppen senest den 10. juni 2013. 
 
Ad. 9. Eventuelt 
Formanden planlægger at rundsende et udkast til afrapportering på næste 
VULA-forum senest d. 3. juni 2013, så mødedeltagerne har mulighed for 
at kommentere på dette inden mødet d. 10. juni 2013. 


