
 

 
Hovedpunktsreferat fra møde den 23. oktober 2013 i VULA-
videreudvikling 
 
 
 
 
 
 
Deltagere: 
Telia: Marie Skouenborg, Kim Brock Fenger (dagsordens pkt. 1), 
Frederik Viksøe Siegumfeldt og Claus Birkmose 
Concepy: Simon Skals 
GlobalConnect: Kim Harder 
TDC: Christian Halgreen og Allan Bartroff 
Telenor: Mads Hein og Kenneth Jarnit 
Erhvervsstyrelsen: Helle B. Larsen, Ebbe Brigsted, Thorbjørn 
Bendix Kleif (dagsordens pkt. 4, b) og Tine Meyer 
 
Det bemærkes indledningsvis, at Simon Skals, Concepy, var fungerende 
formand i Lars H. Jensens fravær som aftalt på seneste møde. 
 
Dagsorden: 
 

1. Status på ibrugtagning af VULA 
2. POI0 – bl.a. opfølgning på branchemøde hos TDC 2/10 
3. Vectoring – eventuelle drøftelser inden afgivelse af høringssvar 
4. Eventuelt 

a. Møde vedr. DSL-dækning og værktøj 
b. WAP-aktivering 
c. Næste møde 

 
Der var ikke bemærkninger til dagsorden. TDC bemærkede dog, at emner 
bør fremgå af dagsorden, så selskaberne er givet mulighed for 
forberedelse. Dette er ikke tilfældet med emnet om WAP-aktivering, der 
er kommet på efter udsendelsen.  
 
Ad 1. Status på ibrugtagning af VULA 
Under dette punkt gav først Telia, derefter Telenor og til sidst TDC en 
redegørelse for status. 
 
Telia 
Telia anført, at det går fremad om end langsomt. Der har været mange fejl 
og mange typer af fejl. Dertil kommer en lang række følgevirkninger af 
fejlene, som også har krævet ressourcer. Af udestående fejl nævner Telia 
følgende: 
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• Forkerte fejlkoder ved nyoprettelse: de givne fejlkoder er i nogle 
tilfælde forkerte, ligesom der i nogle tilfælde i virkeligheden ikke 
er fejl. 

• Flytning fra fremskudt punkt til bagvedliggende central i tilfælde 
af migrering fra BSA til VULA: selvom det pågældende 
fremskudte indkoblingspunkt står anført som VULA-enablet, 
bliver accessforbindelsen i nogle tilfælde (ved manglende ledige 
porte i fremskudt VULA-DSLAM) tilkoblet den bagvedliggende 
central. Oplysning herom gives i informations-flow’et fra TDC, 
men ikke på en operationel og transparent måde, hvilket gør det 
svært for Telia at fange i de eksisterende systemer. Telia er derfor 
meget tilfreds med Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelse, som 
netop er sendt i høring hos Telia og TDC. 

• Uoverensstemmelse mellem oplysningerne i Netinfo og DSLAM-
listen: det giver rod i it-systemerne, når der foretages bestillinger i 
overensstemmelse med DSLAM-listen, som efterfølgende afvises, 
fordi Netinfo viser, der alligevel ikke er mulighed for VULA på 
den pågældende lokation. En følge kan også være, at 
accessforbindelsen tilsluttes et andet indkoblingspunkt end 
forudsat, jf. problemstillingen ovenfor om flytning fra fremskudt 
punkt til bagvedliggende central. 

 
Telenor 
Telenor kan generelt tilslutte sig mange af Telias erfaringer. Således har 
Telenor også oplevet rigtig mange udfordringer, og selskabet har 
gennemført migreringer af 300 forbindelser ud af mere end 10.000 
forbindelser. Telenor har gennemført stikprøvevise kontrol af 100 af de 
migrerede forbindelser og kan oplyse, at der har været fejl i ca. 10 %. 
Disse fejl dækker over: 
 

• Manglende driftsstabilitet i Columbine: den manglende 
driftsstabilitet påvirker ikke alene korrespondancen mellem 
selskaberne, men også kunderne, hvis det drejer sig om fx 
nyoprettelser eller hastighedsændringer. 

• VULA findes ikke som forventet på den givne central: beror på 
uoverensstemmelserne mellem DSLAM-listen og Netinfo. 

• Time-out på visitering: i forbindelse med søgninger opleves ikke 
alene lange svartider, men også egentlig time-out. 

 
TDC 
TDC redegjorde for, at ca. 11.000 forbindelser på nuværende tidspunkt er 
migreret til VULA. Det er færre forbindelser end forventet. TDC oplever 
følgende problemer: 
 

• Engroskunder tilkobles andet indkoblingspunkt end forudsat: 
TDC giver på nuværende tidspunkt besked herom i 
ordrebekræftelsen. TDC opfatter ordrebekræftelsen som et nyt 
tilbud til engroskunden, som engroskunden således skal acceptere, 
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før der ligger en aftale. TDC ønsker dialog om, hvordan processen 
kan tilrettelægges, hvis man ønsker den anderledes. 

• Manglende Netinfo-data om linjelængde på nogle adresser: fejlen 
var kortvarig og er løst. 

• Langsom visitering efter it-opgradering: it-opgraderingen havde 
til hensigt at give kortere svartider, men der opstod problemer 
med deraf følgende længere svartider og til tider time-out. Det er 
rettet pr. 11. oktober 2013.  

 
Der var herefter en længere drøftelse af spørgsmålet om, hvordan 
processen for bestillinger bedst forløber, og på hvilken måde oplysninger 
om fx manglende mulighed for tilslutning til det ønskede 
indkoblingspunkt gives. Det blev blandt andet fremført, at: 
 

• Oplysninger kan evt. indgå i XML-flow’et, men må ikke ligge 
som vedhæftet dokument i en e-mail, der fremsendes 
efterfølgende. 

• Der skal gives information om fremgangsmåde (man fik ikke 
besked om, at oplysninger om flytning af accessforbindelsen til 
bagvedliggende central blev givet i ordrebekræftelsen). 

• Der skal være overensstemmelse mellem DSLAM-listen og 
Netinfo. 

 
Der var herefter enighed om, at problemstillingen falder i to dele: 
 

1. Udformning af proces/forretningsgang. 
2. Understøttelse af it. 

 
Der var samtidig enighed om at igangsætte en hurtig dialog om best 
practice. Det blev således aftalt, at Telia sammensætter dokumentation 
med fokus på, hvordan man ønsker processen, mens TDC ser på, hvilke 
muligheder der er for at imødekomme de fremsatte ønsker. Herefter 
mødes man i en mindre kreds med deltagelse af selskabernes respektive 
it-eksperter. Der er enighed om, at dette møde skal finde sted i næste uge. 
TDC indkalder til dette møde. 
 
Ad. 2 POI0 – bl.a. opfølgning på branchemøde hos TDC 2/10 
Concepy kvitterede for et godt møde hos TDC den 2. oktober 2013 og 
fortalte herefter kort om den igangsatte pilottest: 
 

• Der er udpeget tre lokationer (to fremskudte indkoblingspunkter 
samt en central). 

• Der vil blive testet på såvel migreringer som nyoprettelser.  
• Testen er baseret på HTML og færdigudvikles i XML.  
• Man håber at kunne påbegynde test i løbet af november, men 

under alle omstændigheder inden årets udgang. 
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• Svagheden ved Concepy som test-operatør er, at der ikke kan 
testes på migrering af mange forbindelser ad gangen, ligesom der 
ikke kan testes på gamle produkter. 

 
TDC kvitterede for, at Concepy har meldt sig som test-operatør, men kan 
være bekymret for, om testen er tilstrækkelig og så derfor gerne, at flere 
havde meldt sig til test. Udover Concepy har TDC én yderlig test-
operatør. 
 
Telia vil overveje muligheden, mens Telenor ikke har planer i denne 
retning.  
 
Telia nævnte endvidere et ønske om at få XML-dokumentationen 
tidligere i forløbet, således at selskabet har mulighed for at teste processer 
inden egentlig drift. Telia nævnte endvidere muligheden for generelt at 
forpligte TDC til at inddrage branchen tidligere, herunder i forbindelse 
med test. 
 
Ad 3. Vectoring – eventuelle drøftelser inden afgivelse af høringssvar 
Concepy gav indledningsvis udtryk for et ønske om at drøfte muligheden 
for en proces for udbygningen med vectoring (udbygningstakt og 
rækkefølge) under hensyntagen til de til rådighed værende ressourcer 
såvel økonomisk som tidsmæssigt hos TDC.  
 
TDC anførte, at man så positivt herpå og selv var i overvejelser om et 
muligt alternativ til systemet med ”rimelig anmodning”. Selskabet vil 
foreslå en model i høringssvaret til Erhvervsstyrelsen, men kan se stor 
nytte i en fælles forståelse. TDC anførte endvidere, at en række 
fremskudte punkter af tekniske årsager ikke vil være egnet til vectoring, 
hvilket også skal afspejles. 
 
Såvel Telia som Telenor anser den nuværende model med ”rimelig 
anmodning” for passende, men vil gerne være med til at drøfte andre 
modeller under hensyntagen til, at den rette balance mellem selskabernes 
muligheder fastholdes. Selskaberne foreslog den mulighed, at der af 
hensyn til den korte tid til høringsfristen holdes fast i den nuværende 
model, men at der åbnes op for en brancheaftale, eventuelt således, at den 
nuværende model alene finder anvendelse, hvis der ikke er indgået en 
brancheaftale inden en given dato. 
 
Det blev herefter aftalt, at såvel TDC som Concepy rundsender bud på, 
hvorledes en proces kan tilrettelægges. 
 
Telia fremførte et behov for en form for ”stand-still”-periode, som skal 
sikre, at TDC ikke kan lancere vectoring-baserede tjenester før de 
alternative teleselskaber i tilfælde af forsinkelser i fx TDC’s it-løsning for 
tilkobling af selskabets engroskunder.  
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Der var herefter en kort drøftelse af spørgsmålet om, hvorvidt man også 
skal kunne anvende vectoring på små centraler. Der var generelt enighed 
om, at det kunne være fornuftigt at inddrage de små centraler på nærmere 
fastlagte betingelser. Global Connect anførte, at det er af helt afgørende 
betydning, at selskabet fortsat har mulighed for at aftage G.SHDSL fra de 
pågældende centraler. Der var også enighed blandt de alternative 
teleselskaber om, at det i givet fald er essentielt, at der skabes de samme 
muligheder for et reguleret uncontended backhaulprodukt på samme 
måde som fra de fremskudte indkoblingspunkter.  
 
Ad 4. Eventuelt  
Ad 4.a. Møde vedr. DSL-dækning og værktøj 
Det har tidligere været drøftet, at der skulle afholdes et møde om brugen 
af og mulighederne i de forskellige it-systemer. Telia er i dialog med 
TDC herom. 
 
TDC indkalder særskilt til et møde – formentlig i november 2013.  
 
Ad 4.b. WAP-aktivering 
Processen for WAP-aktivering fra BSA til VULA er pt. fejlramt, og 
problemerne opstår særligt ved samtidig migrering af mere end én 
forbindelse.   
 
TDC redegjorde for, at man i samarbejde med Telia har udarbejdet en 
proces for håndtering af et antal migreringer fra BSA til rå kobber med 
henblik på at minimere nedetid, idet der ikke er WAP-aktivering herpå. 
Der er tale om en manuel proces, der håndteres i projektform. At der ikke 
er orienteret bredt ud om muligheden for manuel håndtering i projektform 
er en fejl, som dog er rettet nu ved offentliggørelse herom på TDC 
Wholesale medio oktober. Der er også mulighed for en manuel proces i 
projektform i forhold til migrering fra BSA til VULA. 
 
I forhold til realisering af WAP-aktivering redegjorde TDC for den 
igangværende proces. Således har selskabet fremsendt en 
kravsspecifikation til sin it-leverandør på alle typer migreringer, herunder 
migrering fra BSA til VULA og migrering fra BSA til rå kobber. 
Omfattet er således alle former for migrering af samme 
accessforbindelse. 
 
TDC mangler en tilbagemelding fra it-leverandøren og kan derfor på 
nuværende tidspunkt ikke sige noget om leveringstidspunkt, der dog ikke 
bliver i indeværende år. TDC lover dog, at udmelding om tidspunkt vil 
ske til en bred kreds i form af nyhedsbrev eller lignende. 
 
Ad 4.c. Næste møde 
Der var enighed om at lægge det næste ordinære møde i VULA-
videreudvikling umiddelbart efter nytår. 
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På den baggrund inviteres der til møde i VULA-videreudvikling den 14. 
januar 2014 kl. 10-13. Der udsendes særskilt invitation hertil på et senere 
tidspunkt. 
 
Såfremt Erhvervsstyrelsen finder behov for drøftelse af specifikke emner 
særligt i relation til vectoringafgørelsen, vil styrelsen indkalde særskilt 
hertil. 
 
Der sås i gruppen ikke umiddelbart behov for mødet i VULA-forum den 
6. november 2013.  
 
Erhvervsstyrelsen har den 24. oktober 2014 udsendt en særskilt aflysning 
af dette møde. 
 
Forud for det næste møde i VULA-forum den 9. december 2013 vil der 
blive rundsendt en opsamling på gruppens arbejde med henblik på at 
kunne afrapportere herom.  
 
 
 


