
 

 
Hovedpunktsreferat fra møde den 24. juni 2013 i VULA-
videreudvikling 
 
 
 
 
 
 
Deltagere: 
Telia: Lars H. Jensen, Marie Skouenborg, Claus Birkmose, Daniel 
Tjernberg og Kristoffer Larsen 
Concepy: Nicolai Lamborg og Simon Skals 
GlobalConnect: Kim Harder 
TDC: Christian Halgreen, Allan Bartroff, Michael Th omsen, Peer 
Ulf Jacobsen og Keld Allan Skov 
Telenor: Mads Hein og Kenneth Jarnit 
Erhvervsstyrelsen: Helle B. Larsen, Ebbe Brigsted, Theis D. 
Gjedsted, Christoffer K. Giwercman og Tine Meyer 
 
Dagsorden: 
 

1. Afrunding af drøftelser på sidste møde den 23. maj 2013.  
2. Kort status på idriftsættelse af VULA. 
3. TDC’s netudbygningsplaner. 
4. DSL-funktionalitet i prioriteret rækkefølge: 

1. G.SHDSL  
2. Vectoring  
3. G.INP  
4. Pair Bonding på VULA  
5. G.Fast  

5. Eventuelt.  
 
Ad 1. Afrunding af drøftelser på sidste møde den 23. maj 2013  
TDC redegjorde indledningsvis for omkostningsfordelingen på POI0-
trafik (TDC’s slide 4 i det opdaterede, vedlagte dokument fra TDC 
”Møde i arbejdsgruppe for VULA videreudvikling, version 1.1”), 
herunder at svaret på spørgsmålet om hhv. en samlet pris eller en pris 
baseret på et grundprodukt samt tillægsprodukter afhænger af en 
kommende afgørelse fra Erhvervsstyrelsen. 
 

• Erhvervsstyrelsen oplyste hertil, at styrelsen umiddelbart 
vurderer, at der bliver tale om flere produkter og dermed priser 
baseret på en grundpris samt tillæg. Tillægget for multicast skal 
som udgangspunkt følge de LRAIC-regulerede engrospriser. 

 
• Lars H. Jensen afrundede emnet med at konkludere, at man 

vender tilbage til emnet, hvis der opstår nye spørgsmål. 
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Herefter redegjorde TDC bl.a. for spørgsmål i relation til MTU-størrelser 
(TDC’s slide 5). Selskabet fortalte, at selskabet vil ændre MTU-størrelser 
på L2 til 1600 bytes. Ændringen vil fremgå af førstkommende revision af 
standardtilbuddet. 
 
Endvidere redegjorde TDC for ombygningen af selskabets 
opsamlingsnet, herunder for formålet med og processen for denne 
ombygning (TDC’s slides 6-10). Således er formålet at søge alle 
kapacitetsproblemer løst samlet. Processen kører i to faser, hvor fase 1 
med flytning af fiberkunder er påbegyndt. Fase 2 med flytning af 
DSLAM’er til det nye opsamlingsnet afventer færdiggørelse af IT-
udvikling i 2. kvartal 2014. TDC redegjorde endvidere for, at 
ombygningen er kapacitets- og efterspørgselsdrevet. 
 

• Telia spurgte til, om det, at ombygningen kunne være 
efterspørgselsdrevet, også kunne afhænge af de alternative 
teleselskabers ønsker i forhold til transparens i VULA-produktet, 
hvilket kan sikre en hurtigere udrulning af VULA. 

 
Hertil svarede TDC, at det afgørende for prioriteringen er 
mængden af trafik – uanset om denne trafik er TDC’s eller 
tilhører de alternative teleselskaber. Det er således muligt at tage 
dette hensyn, men man kan i den forbindelse tillige se på, om 
andre løsninger eventuelt kan løse konkrete udfordringer. 

 
• Telia spurgte endvidere om baggrunden for, at det er fiberkunder, 

der flyttes først, da Telia foretrækker at få flyttet DSL-kunder 
først. 

 
TDC svarede, at baggrunden herfor er, at der er tale om (egne) 
erhvervskunder med behov for mere kapacitet. 

 
Endelig redegjorde TDC for L2/L3-kundetermineringsudstyr. For denne 
redegørelse henvises til TDC’s slides 11-17. 
 

• Telia fandt på baggrund af oplægget ikke, at alle selskabets 
bekymringer var imødekommet og fandt således ikke, at de af 
TDC anviste løsninger kan anvendes, hvis en kunde ønsker en L2-
løsning. 

 
• TDC opfordrede Telia til nærmere at beskrive problemerne, 

herunder antal kunder, mængden af trafik, funktionalitet m.v. med 
henblik på ny drøftelse. Telia vil se nærmere herpå. 

 
Ad 2. Kort status på idriftsættelse af VULA 
TDC lagde ud med at redegøre for de problemer og udfordringer, der har 
været med idriftsættelsen af VULA (TDC’s slides 18-19). User-accept-
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testen har vist en række fejl, som er identificeret og rettet, specielt har 
visiteringen været fejlbehæftet. Siden har ramp-up fasen afsløret 
yderligere fejl. Målet er at få tre operatører i produktion på VULA inden 
sommerferien med et samlet loft på 750 migreringer om dagen. 
Målopfyldelsen afhænger af, om der identificeres yderligere fejl, at 
ISP’er er i ramp-up senest 24/6, og at den målsatte produktion opnås med 
godt resultat. 
 
Herefter redegjorde Telenor for de erfaringer, de alternative teleselskaber 
har gjort med VULA. Baseret på de indtil videre tidlige erfaringer 
opsummerede Telenor tre problemstillinger (Telenors slide 4): 
 

1. Usikkerhed om den tekniske udformning af VULA. Telenor 
nævnte i den forbindelse særligt problematikken omkring brug af 
VLAN samt processen herfor. 

2. Begrænset hensyn til kundeoplevelsen. Telenor nævnte i den 
forbindelse særligt udfordringerne omkring migrering af kunder 
fra BSA til VULA, hvor der ofte er to timers nedetid. Det særlige 
i relation hertil er, at TDC ikke selv bliver ramt på samme måde 
som de alternative teleselskaber. 

3. Manglende indsigt i TDC’s udbygningsplaner. Telenor 
fremhævede i den forbindelse, at man savner indsigt i TDC’s 
planer for udbredelse af VULA med 3-5 års sigte. 

 
Endelig fremhævede Telenor, at der endnu ikke er gjort så mange 
erfaringer med VULA. Således er migreringsforløb ikke påbegyndt, 
ligesom kompensationsordningen endnu er uprøvet. 

 
TDC bemærkede hertil følgende: 
 

Ad 1. TDC redegjorde for forløbet omkring ændringerne i brug af 
VLAN. TDC fremhævede, at selskabets faktisk havde en løsning på 
plads, men at de alternative teleselskaber ønskede en anden løsning, 
og at reglerne herom i standardtilbuddet på den baggrund blev ændret, 
bl.a. efter pres fra Erhvervsstyrelsen. 
 
Ad 2. TDC er også interesseret i at undgå nedetid, og selskabet vil 
derfor se på, hvad der kan gøres for at minimere nedetid. 
 
Ad 3. TDC bemærkede hertil, at VULA har et footprint svarende til 
BSA, og at dette footprint ikke vil ændre sig væsentligt de kommende 
år. Det betyder, at de nye DSLAM’er, der er varslet, primært vil 
komme i områder, der allerede er VULA-områder. 

 
Herefter supplerede Telia i forhold til Telenors oplæg. Telia nævnte i den 
forbindelse et nyt problem, der er opstået her til morgen med afsendelse 
af ordrebekræftelser. På grund af de mange problemer har en pilotkunde 
(salgsdirektøren) måttet nedtages, hvilket netop ikke må ske, idet 
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migreringen af kunder fra BSA til VULA ikke er baseret på kundeønsker, 
men på selskabets egne beslutninger af økonomisk karakter. 
 
Concepy bemærkede herefter, at da der er tale om en svær proces med 
modsatrettede interesser, kunne en løsning være, at TDC alene fakturerer 
for VULA, indtil de pågældende BSA-kunder er flyttet over på VULA. 
 

• TDC svarede hertil, at selskabet selv havde en forventning om et 
andet forløb, men at man har gjort alt, hvad der er muligt. TDC 
mener ikke, at en løsning er BSA til VULA-pris i 
overgangsperioden. 

 
ERST bemærkede afslutningsvis, at der er tale om en alvorlig 
problemstilling, som styrelsen ikke umiddelbart kan tage stilling til. 
 
Ad 3. TDC’s netudbygningsplaner 
TDC redegjorde for selskabets netudbygningplaner. Der henvises til 
TDC’s slides 21-26.  
 
Telenor spurgte herefter, hvor mange rå kobber-forbindelser, der kan 
blive berørt. 
 

• TDC svarede hertil, at hvis der allerede er etableret rå kobber-
forbindelser i et givent område, så vil en nyetablering af et 
fremskudt indkoblingspunkt altid ske med shaping. Man vil også 
efterfølgende kunne bestille en rå kobber-forbindelse, men vil så – 
hvis der ikke er shaping – opleve et forringet signal.  

 
• TDC tilkendegav i relation hertil, at man ved ordregivning altid 

kan få oplysninger om placering af kunder m.v., men medgav 
også, at det muligvis kræver yderligere opslag. TDC supplerede 
herefter med, at selskabet i forbindelse med varslinger om nye 
fremskudte indkoblingspunkter angiver samtlige BBR-adresser 
med X- og Y-koordinater og med angivelse af opsamlingspunkt.  

 
Concepy var ikke umiddelbart af samme opfattelse som TDC, 
hvad angår den tilgængelige information.  
 
TDC nævnte i den forbindelse, at eventuelle dokumenterede fejl 
vil blive rettet, og at informationsbehov i øvrigt kan tages op med 
TDC’s accountmanagers.  

 
• TDC nævnte endvidere, at selskabet i forhold til etablering af 

fremskudte indkoblingspunkter inden for beskyttelseszonen stadig 
forventer et samlet antal på maksimalt 100. 

 
ERST spurgte til, om udbygningen fortsætter, selv om der fortsat er 
udfordringer med VULA. 
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• TDC svarede hertil, at det er minimalt, hvad der kommer af nye 

VULA-adresser. Der er således ikke planlagt med 
serviceforringelser, der indebærer tvangsmigrering af forbindelser 
som følge af udbygningen. TDC anførte endvidere, at så længe 
VULA ikke kører som forudsat, vil selskabet ikke tage skridt, der 
indebærer tvangsmigrering. 

 
• Telia bemærkede i relation hertil, at selskabet opretter nye kunder 

som BSA-kunder internt for derved at have BSA at falde tilbage 
på, så længe VULA ikke kører som forudsat, samt at problemerne 
med VULA bremser muligheden for at få nye kunder i VULA-
områderne. 

 
Concepy spurgte herefter til TDC’s planer efter 2015. 
 

• Hertil svarede TDC, at selskabet forventer at være færdig med 
planerne for udbygninger med fremskudte indkoblingspunkter i 
2015. Selskabet anførte, at nye muligheder med udstyr med 
mindre portindtag længere ude i nettet måske er på vej, men at 
potentialet heri ligger længere ude end 2015, som er det, der 
drøftes internt nu. 

 
Der blev spurgt til TDC’s udbygning set i forhold til evt. udbud af kabel-
tv. 
 

• Hertil svarede TDC, at selskabet i forbindelse med planlægning af 
udbygning på kobberplatformen foretager en samlet vurdering af 
konkurrencesituationen, herunder vurderer konkurrence fra kabel-
tv-platformen, uanset om der er tale om YouSee, Stofa eller andre 
kabel-tv-udbydere. 

 
Ad 4. DSL-funktionalitet 
TDC redegjorde først for G.SHDSL (TDC’s slide 28). Selskabet 
fremhævede i den forbindelse, at G.SHDSL ikke kan anvendes i punkter 
med shaping. Dertil kommer, at der er et ringe aktuelt brug af G.SHDSL  
fra fremskudte og små centraler. TDC ser i øvrigt ikke et 
udviklingspotentiale for G.SHDSL, idet TDC ikke forventer en 
videreudvikling af produktet. 
 
Desuden redegjorde TDC for G.INP (TDC’s slides 29-30). Teknologien 
giver bedre stabilitet og færre transmissionsfejl og derfor en bedre 
brugeroplevelse. Teknologien, som forventes klar 2. halvår 2014, vil som 
udgangspunkt blive aktiveret i nettet, mens effekten heraf afhænger af det 
anvendte udstyr (CPE og porttype). 
 

• Telia spurgte i relation hertil til muligheden for differentiering 
mellem downstream og upstream. 
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TDC svarede hertil, at det i givet fald vil gøre implementeringen 
mere kompleks og efterlyste derfor en nærmere beskrivelse af 
behovet herfor fra Telia. 

 
TDC redegjorde herefter for vectoring (TDC’s slide 31), idet selskabet 
dog bemærkede, at der ikke er væsentligt nyt siden arbejdsgruppens 
afrapportering til VULA-forum. TDC forventer at kunne gå i drift 2. 
halvår 2014. TDC kunne i øvrigt oplyse, at whitelisten allerede nu kan 
opdateres med yderligere typer CPE-enheder. 
 
Dernæst redegjorde TDC for pair bonding på VULA (TDC’s slide 32). 
TDC oplyste, at selskabet forventer at være klar med IT-release ultimo 
2013, og at standardtilbuddet vil blive ændret, når tidspunktet for 
idriftsættelse ligger fast. På forespørgsel oplyste TDC, at pair bonding på 
VULA følges ad med pair bonding på rå kobber.  
 
Endelig redegjorde TDC for G.Fast (TDC’s slide 33). Selskabet har ingen 
planer herom, men har oplysninger om, at teknologien enkelte andre 
steder indgår i udbygningsplaner. 
 
Ad. 5. Eventuelt 
Det næste møde om videreudvikling af VULA-produktet er torsdag den 
29. august kl. 13-16 hos Erhvervsstyrelsen. 
 
Lars H. Jensen har efterfølgende pr. mail den 28. juni 2013 fremsendt en 
foreløbig dagsorden for dette møde: 
  

1. Opdateret status på idriftsættelse af VULA. 
2. Mulige løsninger på transparensudfordringer i det eksisterende 

VULA-produkt: hvordan tilfredsstilles slutkundebehov?  
3. Dækningsoplysninger i TDC's net: 

a. AO'ers adgang til slutbrugeradresser, polygoner. 
4. Bestilling/aftaleforhold: 

a. Er der altid 6 måneders varsel ved nye punkter? 
b. Hvordan identificeres linjer, der skal/kan tvangsmigreres? 

5. Drift + målinger/overvågning – oplæg fra TDC. 


