
 

 

Hovedpunktsreferat fra møde den 28. august 2015 i VULA-

Fiberarbejdsgruppen 

 
 
 
 
 
  
Deltagere: 

Telia: Daniel Brun Jørgensen, Lieuwe Op’t Land og Frederik Siegumfeldt 

Telenor: Kenneth Jarnit og Per Nesager Toft 

TDC: Keld Allan Skov, Peer Ulf Jakobsen, Erik Bisgaard Jensen, Allan 

Bartroff og Christian Halgreen 

SE/Stofa: Morten Kristiansen 

Hiper: Nicolai Lamborg og Simon Skals 

Gigabit: Baldur Norddahl og Mads Bennedbæk 

Erhvervsstyrelsen: Helle Bøjen Larsen, Ebbe Brigsted og Tine Meyer 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden, valg af referent og præsentation af formand 

(v/ formanden) 

2. Rundt om bordet (v/ alle) 

3. Den tidligere Fiberarbejdsgruppes arbejde (v/ formanden) 

4. TDC’s fiberaktiviteter og baggrunden for aktualisering af VULA på 

fiber (v/ TDC) 

5. Drøftelse på baggrund af TDC’s redegørelse (v/ alle) 

6. Drøftelse og tilrettelæggelse af processen fremadrettet (v/ formanden) 

7. Eventuelt 

  

Ad 1. Godkendelse af dagsorden, valg af referent og præsentation af 

formand (v/ formanden) 
Kenneth Jarnit, Telenor, præsenterede sig som formand for gruppen, og 
Erhvervsstyrelsen bekræftede at ville påtage sig rollen som referent. Der var 
ikke forslag til yderligere punkter til dagsorden. 
 

Ad 2. Rundt om bordet (v/ alle) 
Mødedeltagerne præsenterede sig selv. 
 

Ad 3. Den tidligere Fiberarbejdsgruppes arbejde (v/ formanden) 
Der henvises i sin helhed til de vedlagte slides samt til Erhvervsstyrelsens 
hjemmeside, hvor materiale fra møderne afholdt i 2013 kan findes. 
 

Ad 4. TDC’s fiberaktiviteter og baggrunden for aktualisering af VULA på 

fiber (v/ TDC) 
TDC gennemgik opbygningen af selskabets fibernet – dels baseret på punkt-til-
punkt og dels baseret på GPON. TDC fortalte i den forbindelse, at GPON typisk 
er aktuelt ved mindre nyudstykninger eller renovering af gamle 
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etageejendomme. Der er således som oftest tale om få berørte detailkunder, 
mens der kan være tale om mange individuelle områder.  
 
TDC redegjorde herefter for udfordringerne i den forbindelse. Det drejer sig om 
dels selskabets samhusningsforpligtelse (som kan være svær at opfylde på de 
ofte meget små lokationer), og dels at der fra de små lokationer tæt på 
detailkunderne oftest kun er ført en fiber (hvilket kan vanskeliggøre backhaul). 
 
TDC pegede derfor på muligheden for at løfte adgangsforpligtelsen med produkt 
baseret på fiber-BSA, men med mere fleksibilitet og dermed et VULA-lignende 
produkt. 
 
Der henvises derudover til de på mødet anvendte slides. 
 

Ad 5. Drøftelse på baggrund af TDC’s redegørelse (v/ alle) 
Der var blandt deltagerne enighed om, at et nyt adgangsprodukt skal tage 
udgangspunkt i fiber-BSA med de nødvendige tilpasninger. Der var også 
enighed om, at et nyt produkt bør ligne VULA-produktet på kobber, så der så 
vidt muligt er tale om samme systemer, uanset om VULA-produktet er baseret 
på kobber eller fiber. 
 
Fra flere deltageres side blev det derudover fremhævet, at prisen for et sådant 
produkt skal indgå i arbejdet, så der ikke specificeres et produkt med ”features”, 
der ikke bliver anvendt, og som på den baggrund tillige ikke prismæssigt er 
kommercielt attraktivt. 
 

Ad 6. Drøftelse og tilrettelæggelse af processen fremadrettet (v/ formanden) 
Der var enighed om at indlede næste møde med en gennemgang af 
Erhvervsstyrelsens oprindelige notat om et VULA-produkt baseret på fiber. 
Notatet er vedlagt. 
 
Med afsæt heri vil TDC herefter gennemgå specifikationen for det aktuelle 
fiber-BSA-produkt og i den forbindelse redegøre for de afvigelser, 
Erhvervsstyrelsens notat måtte give anledning til. 
 
Herefter vil gruppen endeligt beslutte, hvorledes processen vil se ud. 
 
Ad 7. Eventuelt 
De næste møder 

Det blev aftalt, at næste møde skal finde sted om ca. en måned og et 
efterfølgende møde om ca. to måneder i tilknytning til et møde i VULA-
videreudvikling (VULA-kobber).  
 
Det er på den baggrund efterfølgende, og efter aftale med formanden og TDC, 
blevet besluttet, at de næste møder finder sted: 
 
Fredag den 2. oktober 2015 kl. 10-12  
 
og 
 
Fredag den 6. november 2015 kl. 10-13  
 
Begge møder finder sted hos Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 
København Ø. 



 3/3 
 
 

 
For så vidt angår mødet den 6. november 2015, vil første del af mødet være et 
VULA-videreudviklingsmøde, mens anden halvdel af mødet vil være et møde i 
VULA-fiberarbejdsgruppen. 
 


