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Vectorisering af nye DSLAM

Vectorisering i forbindelse med idriftsættelse er rationelt og begrænser kundeinvolvering.

Idriftsættelse af DSLAM er en proces med mange risici der kan give udsættelse

Udsættelse af vectorisering medfører en tung proces for check af bodskriterier - og risiko 
for bod selvom de tre kendte udsættelser ikke har ført til bod.

Derfor har TDC afstået herfra. 

TDC foreslår at øge kapaciteten ved atvectorisere nye DSLM i forbindelse med 
idriftsættelsen efter følgende proces – hvis AO afstår fra bod ved forsinkelser.

• Ved varsling af ny DSLAM oplyser TDC, om denne vectoriseres i forbindelse med 
idriftsættelsen.

• Hvis det er tilfældet, vil vectorisering blive aktiveret 3-6 uger efter at DSLAM er sat i 
drift. 

• Det præcise tidspunkt for aktivering af  vectorisering meddeles som driftsinformation 
med et varsel på mindst 8 arbejdsdage.

TDC vil søge AO’s accept heraf.
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TDC G.FAST teknologi forsøg - status
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Oversigt over planlagte G.FAST aktiviteter

• I februar - april 15 blev der gennemført labtests og et lille forsøg i marken, med 
installation af G.FAST udstyr i 3 parcelhuse i Stjær ved Aarhus

• Fase 1 var baseret på meget prælimenært Huawei udstyr, som havde en række  
begrænsninger  

• De vigtigste resultater blev kommunikeret på Branchemødet 28. april

• TDC forbereder sammen med Huawei og Sagem et fase 2 forsøg med 16 testkunder

• Fase 2 er baseret på Huawei 16-ports node med Broadcom chipsæt og Sagem CPE 
ligeledes med Broadcom chipsæt. Huawei noden er identisk med den nodetype som 
Swisscom vil  benytte i deres net 

• Indledende interoperabilitets test er gennemført i lab og en mere grundig labtest bliver 
gennemført ved TDC inden sommerferien

• Under forsøget vil Internet og IPTV blive understøttet, men ikke VoIP
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Oversigt over planlagte G.FAST aktiviteter (fortsat)

• Der er i øjeblikket flere etageejendomme i spil til fase 2 forsøget, alle beliggende i 
Aarhus, og vi forventer at kunne udpege den endelige kandidat i løbet af et par uger 

• Hvis der i ejendommen er slutkunder som forsynes af alternative operatører, vil de 
alternative  operatører blive inddraget inden endelig udvælgelse sker

• TDC vil konfigurere udstyret sådan, at sameksistens med eksisterende ADSL/VDSL 
forbindelser i kabelnettet sikres  

• TDC vil tilbyde de beboere som melder sig til forsøget, at den hurtige forbindelse 
opretholdes i 2 mdr. Samtidig stiller TDC en stor TV pakke til rådighed – uden udgift for 
beboeren, som så til gengæld forventes at benytte forbindelsen mest mulig og deltage i 
interviews m.v. Erfaring fra andre forsøg er, at det er nødvendigt med sådan en 
”gulerod”

• Der er ingen form for IT understøttelse under forsøget. Udstyr konfigureres og 
overvåges via primitivt Huawei testværktøj

• Når forsøget er afsluttet, vil TDC præsentere resultaterne i bl.a. VULA 
videreudviklingsgruppen

• TDC har ikke planlagt yderligere G.FAST aktiviteter, ud over en teoretisk analyse af 
mulighederne for at benytte teknikken til erstatning for fiber access
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Udstyr

16-ports G.FAST node (vist åben)                                          CPE
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• Type: MA5811S-DE16
• Noden er indkapslet, beregnet til 

udendørs placering
• Strømforsyning sker via 12 V 

adaptor (reverse powering ikke 
mulig med denne nodetype)

• Fiber backhaul tilsluttes en 
switchport i L2 opsamlingsnettet 

• Sagem F@AST 5360G
• Baseret på Broadcom 63138 

chipsæt
• Router med WiFI


