
 

 
Hovedpunktsreferat fra møde den 27. juni 2014 i VULA-videreudvikling 
 
 
 
 
 
 
Deltagere: 
Telia: Frederik Siegumfeldt og Lars Høyrup Jensen 
Concepy: Nicolai Lamborg 
GlobalConnect: Jens Runge  
TDC: Keld Allan Skov, Christian Halgreen og Allan Bartroff  
Telenor: Kenneth Jarnit og Mads Hein 
Erhvervsstyrelsen: Helle Bøjen Larsen, Tine Meyer, Ebbe Brigsted, 
Christina Toft Michelsen og Daniel Gonn 
 
Dagsorden: 
 

1. Status på ibrugtagning af VULA (v. AO’er) 
2. Foreløbig status på vectoringtest på Øbr5 (v. TDC) 
3. Status på offline-dækningsoplysninger (v. TDC) 
4. Orientering om vectoring på centraler (v. ERST) 
5. Status på standardtilbud vedr. vectoring på fremskudte 

indkoblingspunkter (v. ERST) 
6. Orientering om arbejdet med en fælles løsning blandt de alternative 

operatører om en indbyrdes fordeling af produktionskapacitet til 
vectorisering af fremskudte punkter i TDC’s kobbernet (v. Telia) 

7. Evt. 
 
Ad 1. Status på ibrugtagning af VULA 
Telia oplyste, at der ikke på nuværende tidspunkt er problemer med 
nyoprettelser af VULA UC. Dog kan Telia konstatere, at det i visse tilfælde ikke 
er muligt at bestille VULA UC, selvom der i praksis kan leveres VULA på 
adressen. Dette skyldes fejl i interne it-systemer. 
 
Derudover har Telia været i gang med at teste multicast på VULA UC og det 
har vist sig, at der har været problemer. Disse skulle dog være løst nu. 
 
Slutteligt bemærkede Telia, at der har været udfordringer med at ændre 
portopsætningen på VULA UC, hvor det har kunnet tage op til 6 dage at få 
gennemført ændringen (til sammenligning tager det 15-30 min. på BSA). Der er 
dog en dialog i gang med TDC for at få løst dette problem.   
 
Telenor oplyste, at selskabet tidligere har haft samme oplevelser som Telia mht. 
nyoprettelser af VULA UC.  
 
Dog har Telenor haft problemer med migreringer. På nuværende tidspunkt har 
Telenor gennemført alle migreringer med portskifte, men en højere fejlprocent 
på migreringer uden portskifte har medført, at Telenor har skruet ned for 

4. juli 2014 

 

 

/dajosc-erst 

 

ERHVERVSSTYRELSEN 

Dahlerups Pakhus 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

 

Tlf 35 29 10 00 

Fax 35 46 60 01 

CVR-nr. 10 15 08 17 

erst@erst.dk 

www.erst.dk 

 
 
 
 



 2/4 
 
 

kadencen for at kunne følge med. Telenor forventer, at alle migreringer er 
afsluttet i løbet af september/oktober 2014.  
 
TDC oplyste, at selskabet har gennemført ca. 10.000 ordrer over de sidste 2 
måneder, og at kun enkelte mindre operatører ikke anvender VULA. 
 
TDC har kunnet konstatere, at den seneste opdatering af arket med 
statusopdateringer blev foretaget af TDC den 28. april 2014, og at Telia endnu 
ikke har opdateret arket med sine iagttagelser, men alene redegjort herfor på 
mødet. Dermed har TDC ikke mulighed for at forberede en kommentar hertil på 
dette møde. Telia bemærkede hertil, at dette blandt andet skulle ses som udtryk 
for, at opståede problemer løses hen ad vejen af de involverede medarbejdere i 
begge selskaber. Men Telia vil ved lejlighed opdatere arket. 
 
TDC bemærkede endvidere, at selskabet på det seneste møde i VULA-
videreudviklingsarbejdsgruppen den 11. april 2014 oplyste Telenor, ”at 
nyoprettelser fungerer, men at migreringer fra BSA til VULA medfører en 
fejlrate på ca. 10 %. Disse fejl medfører typisk et behov for manuel behandling. 
Nogle af fejlene er TDC’s, andre skal findes i Telenors egne systemer.” TDC 
mente ikke, at en væsentlig del af disse fejl kunne være TDC’s og opfordrede 
Telenor til at fremsende en stikprøve af fejlene, så det kunne afklares, hvorpå 
fejlene beror. TDC kunne konstatere, at selskabet ikke har modtaget en 
stikprøve fra Telenor. 
 
For så vidt angår status på arbejdet med minimering af nedetid, oplyste TDC, at 
selskabet har arbejdet med et projekt, der minimerer nedetiden ved migreringer, 
der kræver portskifte (tekniker), så kundens linje kun er nede i den tid, 
teknikeren anvender til kobling (WAP-aktivering). Løsningen har tidligere 
været annonceret til august-releasen, men TDC har i ugen op til mødet måtte 
konstatere, at kvaliteten af leverancen til august-release ikke er acceptabel, 
hvorfor en IT-løsning først tages i drift med november-release. På den baggrund 
gennemgår TDC derfor nu samtlige migreringsordrer med henblik på manuelt at 
udsætte nedkobling, til tilgangen er effektueret. Processen er krævende for TDC, 
men stiller ikke andre krav til de alternative operatørers ordreafgivelsen. På 
grund af ressourcekravet bad TDC om varsel ved større migreringsprojekter. 
 
TDC vil følge op med jævnlig fremdriftsrapportering og inspektion for at sikre 
mod nye udsættelser. Slutteligt fremførte TDC, at den natlige nedetid for 
migreringsordrer uden portskifte nedsættes ved november-release. 
 
Ad 2. Foreløbig status på vectoringtest på Øbr5 (v. TDC) 
TDC gennemgik de vedhæftede slides vedrørende status på vectoringtest på 
HC16 og ØBR5. 
 
Telia fulgte op med et spørgsmål om reaktionen fra CPE-udstyr, der ikke er 
vectoring-friendly. TDC kunne hertil oplyse, at sådant udstyr bør reagere ved at 
gå i ”fall back”, idet dog enkelte har været fejlramt. 
 
Telenor spurgte efter generelle metoder til fejlsøgning, idet vectoring i højere 
grad vil indebære forstyrrelser. TDC henviste til det kommende møde om den 
nye Network Analyzer. 
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Ad 3. Status på offline-dækningsoplysninger (v. TDC) 
TDC oplyste, at de alternative operatører vil have gavn af offline-
dækningsoplysninger (selvom der er online-dækningsoplysninger), idet de er 
lettere at tilgå på grund af kortere svartider, og at de kan anvendes i fall back, 
når visiteringen er nede eller der er for lange svartider. 
 
TDC anførte videre, at der arbejdes internt på at finde en løsning parallelt med, 
at tilsvarende oplysninger gives til Erhvervsstyrelsens Bredbåndskortlægning 
(på adresseniveau), samt i forbindelse med migreringer som følge af vectoring. 
 
TDC har dog kunnet konstatere, at der ikke har været fremdrift i fremskaffelse 
af de ønskede oplysninger og et udtræk, der dækker behovet. Dette beklagede 
TDC og oplyste, at der vil blive taget hånd om dette.  
 
De alternative teleselskaber anførte, at dette så ud til at tilgodese TDC og 
ønskede at vide, hvornår problemet er løst. 
 
TDC oplyste, at der ikke kunne loves noget, men at det forventes, at en løsning 
er klar inden for et par måneder. 
 
Hertil bemærkede Telia, at det således må forventes, at løsningen er på plads 
inden næste møde i arbejdsgruppen i starten af september. 
 
Concepy anførte, at informationerne må være tilgængelige, idet de er 
nødvendige for at kunne udarbejde det regneark, der tidligere er fremsendt de 
alternative operatører. 
 
Telia og Concepy anførte at TDC ikke har leveret de ønskede oplysninger og at 
TDC ikke kunne forpligte sig til en dato, hvor oplysningerne vil kunne 
fremlægges. 
 
Ad 4. Orientering om vectoring på centraler (v. ERST) 
Erhvervsstyrelsen oplyste, at styrelsen på baggrund af de indkomne høringssvar 
har valgt ikke at træffe afgørelse på nuværende tidspunkt. Erhvervsstyrelsen 
bemærkede, at det er helt afgørende, at en eventuel afgørelse er udtryk for den 
rette balance mellem hensynet til TDC’s ønske om at udnytte nye teknologier og 
foretage opgradering af det eksisterende kobbernet og dermed anvende dette til 
at levere højhastighedsbredbånd til slutbrugerne samtidig med, at de alternative 
teleselskaber har mulighed for at kunne konkurrere med TDC om bredbånd til 
slutbrugerne. 
 
Erhvervsstyrelsen anførte i forlængelse heraf, at der er behov for at undersøge 
konkurrencesituationen i forhold til for transport af trafik tilbage i nettet fra de 
centraler, som har været undersøgt, inden det vurderes, om der skal træffes en 
afgørelse. Dette arbejde er påbegyndt. 
 
Erhvervsstyrelsen oplyste, at der vil være behov for at indhente yderligere data 
end de af TDC tidligere fremsendte oplysninger, og Erhvervsstyrelsen 
opfordrede alle selskaber til at komme med input til analysearbejdet. 
Erhvervsstyrelsen bemærkede slutteligt, at der således kan fokuseres på at 
opgradere de fremskudte indkoblingspunkter med vectoring. 
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Ad 5. Status på standardtilbud vedr. vectoring på fremskudte 
indkoblingspunkter (v. ERST) 
Erhvervsstyrelsen oplyste, at processen vedrørende standardtilbud vedr. 
vectoring på fremskudte indkoblingspunkter har været smidig og er afsluttet 
tidligere end oprindeligt forudsat. 
 
Der har været rejst punkter fra såvel branchen som Erhvervsstyrelsen. TDC har 
tilrettet alle de rejste punkter i standardtilbuddene. Dog udestår punktet vedr. 
G.INP, hvortil TDC har oplyst, at selskabet både har linjekort, der supporterer 
G.INP, og kort, der ikke understøtter G.INP. For at sikre en ens håndtering af 
TDC detailkunder og engroskunder, kan der ikke i forbindelse med nyoprettelse 
af kunder bestilles tilslutning til G.INP-porte. 
 
TDC vil imidlertid gerne indgå i en dialog med selskaberne om adgang til 
G.INP for den type af trafik, der har særligt behov for adgang til G.INP. Således 
vil TDC invitere den øvrige branche til et møde den 3. september 2014. Mødet 
vil have et teknisk såvel som forretningsmæssigt indhold. 
 
Erhvervsstyrelsen har afsluttet behandlingen af TDC’s standardtilbud med brev 
af 16. juni 2014. Oversigt over den gennemførte proces fremgår af de 
vedhæftede slides, som styrelsen fremlagde på mødet. 
 
Ad 6. Orientering om arbejdet med at finde en fælles løsning blandt 
AO’erne om en indbyrdes fordeling af produktionskapacitet til 
vectorisering af fremskudte punkter i TDC’s net (v. Telia) 
Telia oplyste, at der har været afholdt et møde med de øvrige alternative 
selskaber med det formål at forsøge at nå til enighed om en fordeling af de 
alternative selskabers vectoringkapacitet og dermed forlade princippet om 
”først-til-mølle”. Det har været sigtet at gennemføre en åben proces for alle 
alternative selskaber, som anvender DSL. 
 
Telia oplyste, at forskellige interesser blandt de alternative selskaber har 
medført, at der genereres en liste ”fra gang til gang” ud fra nogle fastlagte 
principper og hensyn (se vedlagte slide).  
 
Telia oplyste endvidere, at de alternative selskaber ikke fandt grundlag for en 
fælles udvælgelse med TDC. TDC ønskede at aftale tidspunktet for 
indmeldingen af punkter, idet der ligger noget arbejde med at behandle de 
indkomne oplysninger og planlægge den konkrete udmøntning. TDC 
bemærkede, at i og med at der er tale om en kvartalsvis indmelding, bør det 
være så tæt på den 1. i den pågældende måned og uden en lang udskydelse. 
Telia udtrykte forståelse for dette. 
 
Erhvervsstyrelsen understregede – på forespørgsel – i forlængelse heraf, at 
såfremt et andet alternativt teleselskab indmelder punkter inden den fælles liste 
bliver indmeldt, er det ”først-til-mølle”-princippet, der er gældende som 
beskrevet i markedsafgørelsen. 
 
Ad 10. Evt. 
Det blev besluttet, at næste møde i arbejdsgruppen skal finde sted torsdag den 4. 
september 2014 kl. 10-13 hos Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 
København Ø. 


