
 

 
Hovedpunktsreferat fra møde den 28. januar 2013 i VULA-forum 
 
 
 
 
 
 
Deltagere: 
Concepy: Simon Skals 
Global Connect: Kim Harder 
Perspektiv Bredband AB: Pia Thomsen 
TDC: Christian Halgreen, Christian Fröhlich og Allan Bartroff 
Telenor: Kenneth Jarnit og Nikolai Kildegaard 
Telia: Claus Birkmose, Marie Skouenborg, Kristian Levinsen, Fre-
derik Siegumfeldt og Lars H. Jensen 
Erhvervsstyrelsen: Finn Petersen, Helle B. Larsen, Laila Jensen, Eb-
be Brigsted, og Rasmus Grønborg Jakobsen 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkommen (v/Finn Petersen)  
2. Fiber-arbejdsgruppen – udskydelse eller igangsættelse (v/ Helle 

Bøjen Larsen)  
3. Afrapportering fra Vectoring-arbejdsgruppen (v/ Christian Hall-

gren, TDC)  
4. Videreudvikling af VULA-produktet (v/ Helle Bøjen Larsen)  
5. Eventuelt (v/ Finn Petersen) 
6. Afrunding og tak for i dag (v/ Finn Petersen) 

 
Ad 1. Velkommen 
 
Finn Petersen bød velkommen. 
 
ERST foreslog, at punktet om ”orientering om og drøftelse af 
TDC’s netudbygningsplaner” (tidligere punkt 3) udgik af dagsordenen. 
Baggrunden herfor var, at branchen har haft en række bemærkninger til 
varslingsprocedurerne i TDC’s VULA-standardtilbud. Disse bemærknin-
ger vil blive taget op i forbindelse med ERST’s tilsyn med standardtil-
buddet og vedrører TDC’s netudbygningsplaner. ERST forventer at sende 
et brev til TDC i uge 5, hvorefter styrelsen i første omgang vil afvente 
TDC’s bemærkninger. 
 
Der var ingen kommentarer til denne beslutning om udskydelse af punk-
tet, ligesom der ikke var yderligere ønsker om nye punkter til dagsorde-
nen. 
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Ad 2. Fiber-arbejdsgruppen – udskydelse eller igangsættelse 
 
På det første møde i VULA-forum den 5. oktober 2012 blev det aftalt at 
nedsætte en Fiber-arbejdsgruppe. Fiber-arbejdsgruppen skal i første om-
gang drøfte behovet for VULA på fiber, og hvis der viser sig at være et 
behov herfor, skal arbejdsgruppen derefter udarbejde en teknisk specifi-
kation. 
 
Arbejdsgruppens første møde var planlagt til den 5. februar 2013. 
 
Imidlertid blev det på det seneste møde i vectoring-arbejdsgruppen drøf-
tet, at det kan være hensigtsmæssigt at udskyde igangsættelsen af dette 
arbejde i erkendelse af, at vectoring-arbejdsgruppen trækker mange res-
sourcer, og at der i vidt omgang vil være personsammenfald mellem de to 
grupper. 
 
På den baggrund foreslog ERST at udskyde igangsættelsen af fiber-
arbejdsgruppen, således at det planlagte møde den 5. februar 2013 i stedet 
konverteres til et møde i vectoring-arbejdsgruppen. Der findes desuden et 
nyt tidspunkt for det første møde i Fiber-arbejdsgruppen – formentlig i 
sidste halvdel af april 2013. 
 
Forslaget om at udskyde opstarten af fiber-arbejdsgruppen blev fulgt, li-
gesom der var enighed om at bruge mødedagen den 5. februar 2013 til et 
møde i vectoring-arbejdsgruppen i stedet. 
 
Ad 3. Afrapportering fra Vectoring-arbejdsgruppen 
 
Christian Halgreen fra TDC afrapporterede på vegne af vectoring-
arbejdsgruppen. Forud for mødet har TDC fremsendt præsentationen til 
deltagerne i vectoring-arbejdsgruppen. Det blev pointeret, at præsentatio-
nen vil blive vedhæftet dette hovedpunktsreferat, når det bliver udsendt til 
mødedeltagerne i VULA-forum. 
 
De vedhæftede slides fra TDC indeholder også afrapporteringen fra sidste 
møde i VULA-forum, så der er samling på inputtene. Dette resulterer i re-
lativt omfangsrige powerpoints. På dette møde d. 28. januar 2013 blev 
slides 1-18 gennemgået. 
 

• Telia pointerede, at det er vanskeligt at have tid til at kommentere 
på slides relateret til afrapporteringen, når de først bliver sendt 
rundt arbejdsdagen før mødet i VULA-forum. 

 
• TDC nævnte, at det ikke er lykkedes at finde yderligere interes-

senter, der er interesserede i at fortælle om deres kommercielle 
launch af VULA. 
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En stor del af afrapporteringen fra vectoring-arbejdsgruppen bundede i et 
ønske om at afklare, hvorvidt en række punkter hører til i vectoring-
arbejdsgruppen eller i VULA forum. De individuelle punkter vil nedenfor 
være markeret med kursiv og kan desuden findes i de vedhæftede slides. 
 

• Kriterier samt proces for optagelse på whitelist. I forhold til 
whitelisten har TDC til hensigt at ændre proceduren for optagelse 
på denne, så der for VULA produkter indføres et krav om, at 
CPE-udstyr skal være vectoring-friendly. Der er tale om et prak-
tisk tiltag og TDC håber på, at udarbejdelsen af listen kan foregå 
på samme måde hidtil. 

 
• Vectoring i multioperatør-miljø. Der er enighed om, at informati-

on fra udbydere/leverandøre indtil videre udelukker muligheden 
for, at flere operatører anvender VDSL2 fra hver deres DSLAM, 
der håndteres uafhængigt af hinanden. Det vil kunne lade sig gøre, 
at to operatører anvender hver sin DSLAM’s af samme type, men 
det kræver standardisering af den information, der udveksles mel-
lem DSLAM’erne (grænsefladen) samt i øvrigt en høj grad af ko-
ordinering. 

 
Det blev bemærket, at udfordringerne vedrørende vectoring ho-
vedsageligt er tekniske, og at det er management af DSLAM’erne, 
der er afgørende for, om vectoring i multioperatør-miljøer kan la-
de sig gøre. Det vil sige, at styringen skal være hos én operatør, 
men alle kan i princippet eje hardwaren. Dette synspunkt vedrø-
rende ejendomsretten bør inddrages i diskussionen af evt. regule-
ring på området. 

 
TDC gjorde opmærksom på, at det er essentielt, at man har sam-
me styringssystem.  

 
• Seamless rate adaption (SRA). TDC pointerede, at SRA er en vig-

tig udviklingsmulighed for både VULA og BSA. Det blev fore-
slået, at SRA tages ud af vectoring-arbejdsgruppen og behandles i 
sammenhæng med andre tekniske udviklingsmuligheder for VU-
LA, der heller ikke er ensidigt relateret til vectoring. Der var til-
slutning hertil. 

 
• Konsekvenser for afvandingsnetværk. I forbindelse med unconten-

ted adgang diskuteres det at introducere POI 0 adgang (egen 
backhaul direkte fra DSLAM). Punktet er blevet behandlet på 
selvstændigt branchemøde d. 16. januar 2013 og vil blive videre-
behandlet af den nye arbejdsgruppe, der omtales i referatets pkt. 4 
nedenfor. 

 
Det er desuden flere gange blevet nævnt, at de alternative udbyde-
re gerne vil have muligheden for at opsamle dele af deres trafik 
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direkte i POI 1 uden derved at udelukke sig selv fra at opsamle 
andre dele af trafikken fra denne lag 2 ring gennem POI 2. 

 
TDC mener, at ovenstående emner vedrørende afvandingsnetværk 
skal løses på generelt niveau, og derfor bør drøftes i VULA-
sammenhæng. Drøftelserne løftes derfor ud af vectoring-
arbejdsgruppen. Der var tilslutning hertil. 

 
Concepy kommenterede dog, at der er tale om en problemstilling, 
der skal løses, inden der kan udarbejdes en endelig konklusion i 
vectoring-arbejdsgruppen. Desuden pointerede Concepy mødedel-
tagernes fælles interesse i at få så meget båndbredde ud af kobbe-
ret som muligt. 

 
Telia kommenterede, at udskillelse af centrale problemstillinger 
fra vectoring-arbejdsgruppen ikke må blive en sovepude, og at der 
skal være en timing, således at alle relevante aspekter bliver belyst 
forud for en beslutningsprocedure. 

 
• Reguleringsscenarier. Arbejdsgruppen har indtil videre identifice-

ret tre reguleringsscenarier, der blev gennemgået. (Se slide 8 til 
10). 

 
Scenarierne er endnu ikke blevet diskuteret igennem i vectoring-
arbejdsgruppen, så diskussionen af disse blev henvist til næste 
møde i denne arbejdsgruppe. 

 
Concepy fandt, at scenarierne er et godt udgangspunkt for de vi-
dere drøftelser, men at de kan blive ændret en del hen ad vejen, li-
gesom andre scenarier kan komme til. 
 
TDC kommenterede, at scenarie B minder om den irske regule-
ring (med visse modifikationer), mens scenarie C minder om re-
gulering, der muligvis indføres i Tyskland. 
 
ERST konstaterede, at der lader til at være generel opbakning for 
at arbejde videre med scenarierne. Fordele og ulemper ved scena-
rierne bør diskuteres på vectoring-arbejdsgruppemøde, hvor nye 
varianter formentlig vil fremkomme. 

 
• Sammenligning med M4. TDC anførte, at det i dag ikke er øko-

nomisk realistisk, at alternative udbydere bruger VDSL2 på del-
strækninger. En ny afgørelse om vectoring må åbne mulighed for 
højere båndbredder for både BSA og VULA. 

 
Telenor, Telia og Concepy kommenterede, at der ikke er enighed 
om, at afgørelsen skal åbne for vectoring. Dette må alene antages 
at være et muligt udfald af det igangværende arbejde. 
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ERST pointerede, at regulering, der muliggør anvendelsen af vec-
toring, vil afhænge af det samlede setup, hvilket vil sige, at der 
skal være balance mellem vilkår for migrering, kompensation, 
priser mm. 
 
Telenor medgav, at TDC har ret i, at det er økonomiske årsager, 
der begrunder, at Telenor i dag ikke anvender VDSL2 på del-
strækninger. 
 
Telia havde derefter en række kommentarer vedrørende alternati-
ve udbyderes VDSL udstyr på store centraler. De knytter sig sær-
ligt til sidste afsnit på slide 11 i afrapporteringen.  
 
Telia læser dette som om, at TDC lægger op til, at en vectoring-
positiv afgørelse fra ERST skal tillade vectoring, selv når der ikke 
er en bagvedliggende central. Altså, at TDC kan implementere 
vectoring på alle centraler. TDC har hidtil givet udtryk for, at det 
kun er interessant for TDC at vectorisere små centraler og frem-
skudte punkter. Hvis der sker tekniske landvindinger eller andre 
udviklinger, der gør, at TDC ændrer holdning og begynder at im-
plementere vectoring på ”store centraler”, hvor andre operatører 
samhuser med VDSL-udstyr, så vil en afgørelse, der tillader vec-
toring på alle centraler kunne betyde, at alternative operatørers 
brug af helstrækninger (til VDSL-bredbånd) fra disse store centra-
ler umuliggøres, og at tvangsmigreringer bliver nødvendige. Dette 
bør indgå i styrelsens afvejning af fordele og ulemper ved at tilla-
de vectoring. 

 
• Pair bonding. Denne teknologi er flere gange blevet nævnt som et 

alternativ til vectoring. TDC pointerede, at der efter TDC’s opfat-
telse er tale om en teknologi, der kan supplere vectoring, men som 
ikke kan erstatte denne. 

 
Fordelen ved pair bonding er, at denne teknologi ikke begrænser 
andre operatørers adgang til nettet, mens en ulempe er, at der 
kræves to kobberlinjer, så man skal være klar til at betale herfor. 
Desuden skal man have ekstra koblingsveje og CPE-udstyr, der 
kan håndtere pair bonding. 
 
TDC oplyste, at der er ledige kobberpar til sidste fordeler for ca. 
68 % af alle adresser, der i dag har kobberforbindelse. Ca. 40 % 
vil kunne have pair bonding samtidigt. 
 
Concepy spurgte hertil, om de 68 % ikke bliver til flere, når man 
opsætter nye DSLAM’er? TDC svarede, at det vil være tilfældigt, 
hvorvidt et nyt indkoblingspunkt vil skabe mere kapacitet på den-
ne måde, idet man typisk vil være ude i den ”tynde” del af nettet, 
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hvilket gør det usikkert om den dobbelte linjeføring er etableret i 
hele accesforbindelsen. 
 
Fordele og ulemper ved teknologierne (pair bonding og vectoring) 
er opregnet på slide 15. 
 
Telia fandt, at den helt store fordel ved pair bonding (at man ikke 
begrænser andre operatørers adgang til markedet) ikke er nævnt 
på slide 15. TDC vil sørge for, at denne fordel kommer med i op-
listningen af fordele og ulemper. 
 
Concepy spurgte, hvorvidt pair bonding vil blive diskuteret i 
sammenhæng med LRAIC. ERST svarede, at styrelsen i øjeblik-
ket har en dialog med TDC om netop prissætningen af pair bon-
ding. Det er både VULA og rå kobber, der diskuteres i denne 
sammenhæng.  
 
TDC nævnte, at en del af arbejdet vedrører, hvorvidt prisfastsæt-
telsen skal knyttes til antallet af kunder frem for antallet af linjer. 

 
• LRAIC pris og triple play. Der er møde i pris-arbejdsgruppen den 

29. januar 2013. TDC opfordrede i denne sammenhæng til, at di-
skussionen om prisfastsættelsen af først og fremmest multicast ta-
ges ud af arbejdet i vectoringgruppen.  

 
• Aspekter til behandling i VULA-forum uden for vectoringgruppen. 

TDC opsummerede en række forhold, der bør udskilles af vecto-
ring-arbejdsgruppens ansvarsområde. Disse er nævnt ovenfor i 
dette referat og omfatter: SRA, prisen for VULA (specielt for 3p), 
POI 0 og muligheden for et mix mellem POI 1 og POI 2. 

 
Concepy finder muligheden for POI 0 (muligheden for at give ad-
gang til backhaul direkte fra DSLAM) meget interessant. Nu kan 
man sætte flere uplink-kort i en DSLAM (udvikling siden tidlige-
re vurdering). Derved kan den enkelte udbyder selv håndtere 
uplink og undgå at betale TDC for switch. 
 
ERST konkluderede, at der er enighed om, at POI 0 bør debatteres 
i VULA-regi som en del af spørgsmålet om videreudviklng af 
VULA-produktet. 

 
Ad. 4. Videreudvikling af VULA-produktet 
 
På møderne i vectoring-arbejdsgruppen har der, som nævnt ovenfor, væ-
ret bragt emner op, som ikke relaterer sig til vectoring specifikt, men til 
VULA-produktet generelt. 
 
ERST foreslog, at der nedsættes en arbejdsgruppe, hvor branchen selv 
vælger en formand. Gruppens opgave bliver at identificere de punkter, 
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hvor der er behov for videreudvikling, ændringer, opdateringer m.v. af 
den tekniske specifikation for VULA samt efterfølgende komme med for-
slag hertil. Etablering af arbejdsgruppen giver samtidig mulighed for øget 
fokus i opgaven med vectoring, idet der dermed ikke i vectoring-
arbejdsgruppen løbende skal drøftes og tages stilling til forhold, som ikke 
særligt knytter sig til vectoring. 
 
Baggrunden for denne arbejdsgruppe er også den evaluering af VULA-
produktet, som er forudsat i kommissoriet for VULA-forum. 
 
Der var enighed om at nedsætte arbejdsgruppe, og at branchen selv væl-
ger en formand på det konstituerende møde i arbejdsgruppen.  
 
ERST vil indkalde til et sådant konstituerende møde på den anden side af 
vinterferien og vil i øvrigt stå for betjening af arbejdsgruppen. 
 
Ad. 5. Eventuelt 
GlobalConnect stillede spørgsmål til processen, hvori deres bemærknin-
ger til TDC’s VULA-standardtilbud indgår. ERST kunne hertil oplyse, at 
TDC vil modtage et brev fra ERST i uge 5, der blandt andet er baseret på 
de input, som ERST har fået fra branchen. VULA-forum vil få brevet 
sendt til orientering. 
 
Ad. 6. Afrunding og tak for i dag  
 
Finn Petersen afrundede, og takkede for at den store villighed der er til at 
bidrage positivt til processen. 
 
Næste møde i VULA-forum er den 12. marts 2013. 


