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Arbejdsgruppens baggrund

• På VULA-forum 28. januar 2013 blev det besluttet at nedsætte 
en arbejdsgruppe til videreudvikling af VULA-produktet

• ”Gruppens opgave bliver at identificere de punkter, hvor der er 
behov for videreudvikling, ændringer, opdateringer m.v. af den 
tekniske specifikation for VULA samt efterfølgende komme med 
forslag hertil [...] Baggrunden for denne arbejdsgruppe er også
den evaluering af VULA-produktet, som er forudsat i 
kommissoriet for VULA-forum.” – hovedpunktsreferatet fra 
VULA-forum 28. januar 2013, s. 6-7

• Det første møde i gruppen blev afholdt 8. april 2013

• Gruppen har valgt Lars Høyrup Jensen (Telia) som formand
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Fundamentet i M4-afgørelsen, eksempler
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• Produktet [VULA] skal give de alternative 
teleselskaber mulighed for at tilbyde innovative 
tjenester til slutbrugere på niveau med de 
muligheder, der er på det fysiske netniveau

• Produktet skal give de alternative 
teleselskaber mulighed for at have fuld kontrol 
over den lokale forbindelse til slutbrugeren

• Produktet [VULA] skal give de alternative 
teleselskaber mulighed for at tilbyde innovative 
tjenester til slutbrugere på niveau med de 
muligheder, der er på det fysiske netniveau

• Produktet skal give de alternative 
teleselskaber mulighed for at have fuld kontrol 
over den lokale forbindelse til slutbrugeren

TDC skal sikre, at de alternative teleselskaber 
selvstændigt kan foretage en produktudvikling på
niveau med de muligheder, der er til rådighed på
basis af lejet rå kobber og egen DSLAM.

Således skal TDC sikre, at de alternative 
teleselskaber i videst muligt omfang får mulighed 
for at bidrage med forslag til produktudviklingen 
af TDC’s DSLAM-udstyr med henblik på en 
udvidelse af mulighederne for flere udbydere til 
samtidigt at kontrollere hver sin del af en given 
DSLAM. Hvorvidt sådanne forslag kan 
gennemføres vil bero på en vurdering af, om det 
er teknisk og økonomisk muligt og ikke 
uforholdsmæssigt byrdefuldt set i forhold til 
formålet med forpligtelsen.

TDC skal sikre, at de alternative teleselskaber 
selvstændigt kan foretage en produktudvikling på
niveau med de muligheder, der er til rådighed på
basis af lejet rå kobber og egen DSLAM.

Således skal TDC sikre, at de alternative 
teleselskaber i videst muligt omfang får mulighed 
for at bidrage med forslag til produktudviklingen 
af TDC’s DSLAM-udstyr med henblik på en 
udvidelse af mulighederne for flere udbydere til 
samtidigt at kontrollere hver sin del af en given 
DSLAM. Hvorvidt sådanne forslag kan 
gennemføres vil bero på en vurdering af, om det 
er teknisk og økonomisk muligt og ikke 
uforholdsmæssigt byrdefuldt set i forhold til 
formålet med forpligtelsen.

TDC skal sikre, at de alternative teleselskaber 
har mulighed for at opnå en teknisk kontrol over 
den enkelte accessforbindelse, så selskaberne 
dermed selv kan udforme tjenester og produkter 
og disponere over den tilgængelige kapacitet, 
som kan tilvejebringes på den enkelte 
accessforbindelse.

TDC skal sikre, at de alternative teleselskaber 
har mulighed for at opnå en teknisk kontrol over 
den enkelte accessforbindelse, så selskaberne 
dermed selv kan udforme tjenester og produkter 
og disponere over den tilgængelige kapacitet, 
som kan tilvejebringes på den enkelte 
accessforbindelse.

TDC skal således sikre, at de alternative 
teleselskaber får mulighed for at kunne tilbyde 
tjenester på niveau med de produkter, som der er 
mulighed for at udbyde med fysisk netadgang til 
rå kobber.

TDC skal således sikre, at de alternative 
teleselskaber får mulighed for at kunne tilbyde 
tjenester på niveau med de produkter, som der er 
mulighed for at udbyde med fysisk netadgang til 
rå kobber.

Drøftelserne på VULA-forum kan danne 
baggrund for afgørelser, som Erhvervsstyrelsen 
eventuelt træffer af relevans for VULA. VULA-
forum skal i øvrigt sikre et fortsat 
branchesamarbejde om VULA-produktet, 
herunder den praktiske brug af produktet og 
videreudvikling heraf.

Drøftelserne på VULA-forum kan danne 
baggrund for afgørelser, som Erhvervsstyrelsen 
eventuelt træffer af relevans for VULA. VULA-
forum skal i øvrigt sikre et fortsat 
branchesamarbejde om VULA-produktet, 
herunder den praktiske brug af produktet og 
videreudvikling heraf.
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VULA-videreudvikling – videre proces

Det aktuelle VULA-produkt

Operatørernes 
eksisterende 

muligheder ved 
adgang på rå

kobber via 
opsætning af 
egne DSLAM

• Det er de alternative operatørers 
vurdering at der aktuelt er stor forskel 
på de muligheder der er i VULA-
produktet set ift. de muligheder der 
eksisterer på rå kobber

• Arbejdsgruppens arbejde skal 
fokusere på det residual der er 
mellem de to former for adgang, 
opdelt i emner og temaer

• På det første møde i gruppen blev det 
aftalt at disse emner/temaer skal 
identificeres og derefter analyseres 
individuelt

• På det kommende møde vil det videre 
arbejde med de enkelte temaer blive 
præciseret nærmere

• Det er de alternative operatørers 
vurdering at en detaljeret plan for 
VULA-produktets videreudvikling er 
en helt central forudsætning for 
afgørelser der måtte begrænse 
adgang til rå kobber yderligere



Emner og temaer for produktets videreudvikling

• De alternative operatører har udformet en liste over konkrete 
emner af relevans for VULA-produktets videreudvikling og 
fordelt disse på temaer

• TDC har i parallel lavet en liste over overordnede temaer

• Emnerne er ikke prioriteret endnu – en forudsætning for 
prioritering er en forudgående vurdering af muligheder og vilkår 
for at realisere de ønskede ændringer
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Temaliste – alternative operatører (1)

2013-04-246

Emne Beskrivelse Overordnet tema

Teknisk gennemsigtighed og 
egenskaber (konkrete forhold)

MTU-størrelse, diverse protokoller Teknik/transparens i selve produktet

Teknisk gennemsigtighed og 
egenskaber (generel MPLS-

løsning)

Undersøge muligheden for at løse 
transparensproblemer vha. MPLS-tunnel

Teknik/transparens i selve produktet

G.SHDSL Manglende G.SHDSL-mulighed på VULA Teknik/transparens i selve produktet

Kommercielt levedygtige 
muligheder for QoS på VULA

Med skred fra rå kobber mod VULA bliver 
det vigtigt at finde en QoS/multicast/VOD-
løsning, der sikrer en rentabel business 
case for AO'er. Dette er pt. ikke muligt.

Afledt effekt af VULA

Identifikation af 
kvalitetsforringede linjer

- Hvordan forudsiges hvilke rå kobber-
linjer der rammes af TDC’s 

netudbygning?
- Hvordan løses uenighed mellem AO og 

TDC om, hvorvidt linjen er blevet 
kvalitetsforringet og dermed kan 

kræves tvangsmigreret?
- Sikre mulighed for at "vente og se" 

(tilgodeser begge sider af branchen)

Aftaleforhold



Temaliste – alternative operatører (2)
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Emne Beskrivelse Overordnet tema

Hvordan sikres bedre 
muligheder for innovation på

VULA?

TDC er forpligtet til at "sikre, at de 
alternative teleselskaber selvstændigt kan 

foretage en produktudvikling på niveau 
med de muligheder, der er til rådighed på
basis af lejet rå kobber og egen DSLAM". 

Hvordan sikres dette i praksis?"

Teknik/transparens i selve produktet

Tilstrækkeligt kendskab til TDC 
udrulning

Dette kendskab er afgørende for AO'ers 
fornuftige investeringsbeslutninger. 

Slutkunder kan blive gidsler, fordi der 
opstår investeringstøven.

TDC's udrulningsplaner

Pair Bonding Stilles Pair Bonding til rådighed på de 
forskellige engrosprodukter (herunder 

VULA) samtidigt?

Teknik/transparens i selve produktet

Vectoring Med vectoring svækkes RK-mulighederne 
endnu mere. Så meget desto vigtigere at 
få et velfungerende VULA-produkt, inden 
der evt. træffes afgørelse om begrænset 

adgang til delstrækninger.

Afledt effekt af VULA



Temaliste – alternative operatører (3)

2013-04-248

Emne Beskrivelse Overordnet tema

POI0/uncontended Det er vigtigt at sikre fremdrift fsva. 
POI0/uncontended VULA, både hvad 

angår teknisk beskrivelse og fastsættelse 
af priser.

Teknik/transparens i selve produktet

Dynamic Line Management Er der samme DLM-muligheder på VULA 
som på BSA?

Teknik/transparens i selve produktet

VULA-dækningsområder Der skal kunne leveres VULA fra alle 
NGA-områder. Derudover uklart, hvad 

TDC tolker som NGA-område

Aftaleforhold

Generel understøttelse af IPv6 
på VULA

Det er vigtigt at forstå om VULA giver 
begrænsninger ift. IPv6-anvendelse.

Teknik/transparens i selve produktet

Afdækning af logiske og 
definitive 

kapacitetsbegrænsninger (delte 
og ikke-delte) på forskellige 
typer  VULA (POI2, POI1, 

POI0)

Herunder, men ikke begrænset til: 
Båndbredder, linjekort-kapacitet, switch 
plane kapacitet, CPU, RAM, VLAN’s, 

MTU-størrelser, QoS køer, MAC-
adresser, mv. Det skal også afdækkes i 

hvilket omfang TDC reserverer ressourcer 
til hhv. eget brug og AO-brug.

Teknik/transparens i selve produktet



TDC’s forslag til overordnede temaer

• Trafikafvikling, afvanding PoI1-3 (’transparens’)

• Udbygning 

• Bestilling

• Aftaleforhold

• Drift

• Målinger/overvågning

• Styring/konfiguration

• DSL funktionalitet og udvikling
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