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Løse transparens-udfordringer med MPLS-tunnel fra CPE 

 
 
Det blev på arbejdsmødet den 23. maj 2013 i VULA-videreudviklingsgruppen 
aftalt, at Telia undersøger, om MPLS-løsningen hele vejen fra L3-kundeudstyr kan 
afhjælpe Telias VULA-udfordringer på komplekse erhvervsprodukter. Resultatet 
af Telias undersøgelser fremgår nedenfor. 
 
 
 

• Angående valg af tunnelleringsprotokol viser det sig, at MPLS ikke er 
ønskværdigt, da vi vurderer, at der er en betydelig sikkerhedsrisiko 
forbundet med at trække vores MPLS-net helt ud til en CPE placeret på et 
kundesite. I stedet kan der kigges på protokollerne PPP og L2TP. L2PT 
(bemærk: noget andet end L2TP) var også foreslået, men den giver ikke 
den ønskede transparens. 
 

• Løsningen forudsætter, at der indkøbes nye L3 routere til Telias net. 
Antallet afhænger af volumen, men minimum 2 til en samlet pris af ca. 
200.000 DKK. 
 

• Der kan være omkostninger forbundet med at købe nye CPE’er. I visse 
tilfælde kan vi sandsynligvis benytte de CPE’er vi allerede har i nettet. 
 

• Det har ikke været muligt før en evt. testfase at afklare størrelsen af det 
overhead, tunnelleringen medfører, og som gør, at den effektive 
båndbredde på forbindelsen reduceres. Men overhead’et er en udfordring: 
antag f.eks., at det er 50 pct. (Telia skal f.eks. købe 15Mbps for at sælge 
en 10Mbps). Det vil betyde lavere marginer på Telias produkter. Desuden 
vil det betyde et reduceret leveringsområde, fordi der vil være kunder 
Telia ikke kan nå med tilstrækkelig båndbredde (og hvor TDC godt kan 
nå, fordi TDC ikke møder overhead-udfordringen). Grunden til, at TDC 
ikke bliver ramt af overhead-udfordringen, er, at TDC ikke behøver at lave 
tunneler for at få transparens. Issuet med transparensen gælder bl.a. mht. 
VLAN: der er kun plads til 2 VLAN pga. end-of-life Cisco-udstyr i TDC’s 
aggregeringsnet. Når TDC leverer til Telia, bruges begge VLAN (inner 
and outer), og der er derfor ikke plads til, at Telia lægger flere på. TDC 
har ikke det problem, da TDC ikke på samme måde skal overlevere til sig 
selv via inner og outer vlan. Det samme gør sig gældende med de kontrol-
protokoller, vi vil have transparens for. Der er kun plads til én af dem og 
den bruger TDC’s eget net, så der ikke er plads til vores. 
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• Det er uafklaret, om Telia bliver nødt til at etablere seperate PoI’er til 
TDC for at kunne benytte et tunneleret, transparent produkt. Der er en 
teoretisk mulighed for at vi kan nøjes med de 56 PoI’er vi har, men det 
vides ikke, før der har været et udviklingsprojekt og det tunnelerede 
produkt er blevet testet. Omkostningen til potentielt 56 nye PoI’er er 
meget høj. Telias egne omkostninger bliver omkring 2 mio. DKK for 
arbejdet i vores eget net + de omkostninger, der er til TDC i form af PoI 
port priser (knap 200.000 DKK årligt). Det vil bestemt ikke kunne betale 
sig. 

 
 
Tunnelering lader således til at være en mulighed for at skabe den transparens i 
VULA, som Telia har brug for, for at kunne levere komplekse produkter (f.eks. 
Ethernet Nordic). Som det fremgår, er der imidlertid en række usikkerheder og 
økonomiske barrierer for Telia forbundet ved at benytte tunnelering fra CPE’en til 
at levere transparente produkter. Der er ingen tvivl om, at business casen for de 
transparente produkter bliver ringere, end hvis ”normal VULA” kunne levere den 
efterspurgte transparens. Derudover kan den skitserede løsning i visse situationer 
gøre det vanskeligt for Telia at konkurrere med TDC pga., at overhead reducerer 
den effektive båndbredde for Telia. Afhængig af, hvor store de økonomiske 
barrierer viser sig konkret at være, og hvor stor afsætning af komplekse 
erhvervsprodukter, Telia kan forvente, vil der muligvis slet ikke være 
forretningsmæssig fornuft i at udvikle produktet. 
 
Telia vil nu overveje, om man vil starte et projekt op, hvor tunneleringsproduktet 
udvikles og testes (hvilket i sig selv kræver tid og ressourcer). 
 
Det er på baggrund af ovenstående Telias holdning, at det fortsat er vigtigt at sikre, 
at normal VULA gøres så transparent som muligt så hurtigt som muligt. 
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