
Status – og diverse

1

Vula videreudviklingsmøde 2. december 2016



Status for migrering til L3 opsamlingsnet

På VULA-møde 23. maj 2013 drøftedes transparens og TDC fortalte her at migrering fra L2 til L3 opsamlingsnet skaber 
højere transparens, fjerner begrænsninger på V-LAN og på MAC-adresser.

TDC angav migreringsstart i 2014 og en kapacitetsdrevet udbygning.

Migreringsperioden blev estimeret til 6-8 år.

Status er nu
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Primo 16 Primo 17

Sites m router 151 251

Sites kun med switch 1014 914

Alcatel DSLAM på router 222 477

Alcatel DSLAM på switch 4190 4091



Branchemøde 14. december

TDC inviterer kunder på kobbernettet til møde 14. december

Mødet skal drøfte aftaler og processer for frivillig fælles oprydning af linjer gennem fremskudte DSLAM, således at alle kan 
tilbyde slutbrugerne højere båndbredder og udvide dækningsområder ved at fjerne shaping og muliggøre ADSL fra 
fremskudte punkter.
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Tilbagemelding fra Branchemøde

TDC’s opfattelse af operatørernes tilkendegivelser/ønsker
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Samhusning

Generelt så lidt som muligt leveret af TDC, så meget som muligt skal OA have mulighed for selv at levere/indkøbe

1. Lokationer med standard rack (centraler og teknikhuse)

TDC lever plads i rack. F.ex. Moduler a 10 cm.

TDC specificerer krav til skuffer (opmærkning, stiktype, tællestruktur etc. )

2. Lokationer uden standard rack, men med ‘indre plads’ (Teknikskabe)

TDC specificerer krav til udstyr(f.ex. Splitter), så det kan placeres I splittermagasin på lokationen. 

Dimensioner, patchkabellængder, mærkning. 

3. Helt små lokationer f.ex. Lokationer med vægbokse.

AO opsætter egen vægboks ved siden af TDC’s

På meget små lokationer vil det typisk være forelagtigt at bruge Fiber BSA I stedet for egenproduktion.

AO opfordrer til at TDC herudover tilbyder TDC levered ODF-skuffer og splittere, hvor det er fordelagtigt for begge parter.
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GDS på GPON, Fiber BSA

Gigabit fortalte om egne erfaringer og egen værktøjer og TDC blev opfordret til at genoverveje sin holdning til GDS 
bestillinger i lyset af disse erfaringer fra Gigabits anvendelse af Rå Fiber.

Gigabit anvender dels udstyr, der giver alarm for alien ONT, dels test for aktiv ONT inden indkobling.

TDC  har efterfølgende stillet flg spørgsmål i mail til Gigabit

a. Hvor ofte opleves Alien ONT

Antal i relation til kundemasse og ordretilgang

b. Hvordan fungerer system til detektering af Alien ONT

Teknik – proces – ressourcer

c. Konsekvenser for øvrige kunder på PON

Bitfejl – mistet sync – andet

TDC har ikke fået svar før dagens møde
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