
 

 

Hovedpunktsreferat fra mødet den 11. december 2015 i Fiber-

arbejdsgruppen 

 
 
 
 
 
  
Deltagere: 

Telia: Frederik Siegumfeldt og Daniel Brun Jørgensen 

Telenor: Kenneth Jarnit 

TDC: Erik Bisgaard Jensen, Allan Bartroff, Christian Halgreen og Rasmus 

Carstensen 

SE/Stofa: Morten Kristiansen og Niclas Renberg Gregersen 

Hiper: Nicolai Lamborg og Simon Skals 

Gigabit: Baldur Norddahl og Mads Bennedbæk 

Dong Energy: Nils Jakobsen 

Erhvervsstyrelsen: Helle Bøjen Larsen, Ebbe Brigsted, Tine Meyer og 

Mette Merkel Brandt 

 

Dagsorden: 

 

1. Gennemgang af de givne muligheder for at sikre rå fiber-adgang på 

steder, hvor TDC bygger GPON (v/ TDC) 

2. Kort gennemgang af de beregninger der ligger til grund for, at det er 

byrdefuldt at sikre (fortsat) kapacitet på rå fiber (v/ TDC) 

3. Kort gennemgang af hvilke muligheder de alternative selskaber har for 

selv at opsætte splittere, i de tilfælde hvor det vil være uforholdsmæssigt 

dyrt at sikre rå fiber-adgang (v/ TDC) 

4. WDM 

1. Status for WDM i TDC’s accesnet (v/ TDC) 

2. Drøftelse af muligheder for AO’ernes adgang til et fiberbaseret 

WDM-produkt (alle) 

5. Eventuelt, herunder næste møde i arbejdsgruppen. 

  
Mødet i arbejdsgruppen startede af praktiske årsager med punkt 4 om WDM, 
hvorefter rækkefølgen for dagsordenen blev fulgt. 
 

Ad 4. WDM - Status for WDM i TDC’s accesnet (v/ TDC) 
TDC oplyste, at selskabet ikke anvender WDM (Wavelength-Division 
Multiplexing) i accesnettet. 
 
WDM er en teknologi der muliggør anvendelse af en enkelt fiber til flere 
samtidigt overførte ”farver” (fx én farve til download, én farve til upload og én 
farve til tv eller i GPON én farve til hver detailkunde). 
 
TDC bemærkede at muligheden for, at TDC vil anvende WDM til bedre 
udnyttelse af en given fiber, er realistisk, idet det er billigere at anvende WDM 
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end at grave et nyt fiberkabel ned. Dog er priserne for WDM-splittere fortsat så 
høje, at selskabet ikke planlægger at anvende WDM. 
 
Der var på mødet ingen drøftelse af muligheder for AO’ernes adgang til et 
fiberbaseret WDM-produkt, da TDC som ovenfor nævnt ikke anvender WDM i 
accessnettet.  
 

Ad 1. Gennemgang af de givne muligheder for at sikre rå fiber-adgang på 
steder, hvor TDC bygger GPON (v/ TDC) 
TDC præsenterede kort hovedreglerne for valg af fiberinfrastrukturtype: 

• Infrastrukturen købt af DONG er Punkt-til-Punkt 

• Nybyggeri etableres som GPON 

• Brownfield etableres som GPON 
  
Adspurgt oplyste TDC, at overvejelserne om, hvorvidt der skal etableres rå fiber 
eller GPON, afhænger af omkostningseffektivitet. Centralisering af det aktive 
udstyr er således mest omkostningseffektivt. 
 
TDC bemærkede, at der er flere grunde til, at TDC bruger GPON. Først og 
fremmest er det generelt mere omkostningseffektivt. Det skyldes bl.a., at 
GPON- fibernet med 96 fibre potentielt kan betjene 3072 boliger (96x32), mens 
punkt-til-punkt fibernet potentielt kan betjene 96 boliger. 

 

GPON-netstruktur 

TDC beskrev efterfølgende GPON-netstrukturen. Det er hovedreglen for 

netstrukturen, at selve GPON-splitteren er placeret i HF (hovedfordelingspunkt), 

hvilket ofte er placeret i et gadeskab eller et kælderrum, mens DSLAM’en står 

på centralen. Der kan dog forekomme undtagelser til denne struktur, fx kan en 

placering af splittere i HF være vanskeligt i små bygninger i bestående områder. 

Herudover tillader nogle byggerier ikke skabe i udendørs arealer, hvorfor det 

kan være nødvendigt at etablere splittere helt inde i selve bygningen. 

 

TDC oplyste, at der altid er ubrudt fiber hele vejen fra detailkunden til HF. Den 

rå fiber opsamles på HF, mens fiber-BSA-produktet opsamles på centralen eller 

evt. mere centralt. 

 

Flere selskaber spurgte til det konkrete antal af de tre scenarier for derved at 

kunne vurdere problemets omfang. TDC lovede at se herpå, for herefter at 

kunne give en status for hvor mange GPON-splittere, der er tale om, samt hvor 

mange boliger der er på de forskellige splittere.  

 

Efter opfordring fra Erhvervsstyrelsen vil TDC skriftligt beskrive de principper, 

der gælder i forhold til at anvende hovedreglen for GPON-netstrukturen, samt 

beskrive hvornår TDC anvender undtagelserne 

 

Der henvises i sin helhed til den vedlagte præsentation fra TDC. 

 

Øvrige forhold 

Under TDC’s præsentation var der løbende spørgsmål og drøftelser om konkrete 

problemstillinger, herunder samhusningsbegrebet, adgang til backhaul samt 
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prissætning af alternativer til rå fiber. Det afgørende for flere AO’ere er således 

at bevare en adgang til rå fiber, idet adgang til et fiberbaseret BSA-produkt 

(herunder VULA) ikke er tilstrækkeligt. 

 

For så vidt angår placering af splittere i et fiberskab på HF, kunne TDC oplyse, 

at samhusning sker i en separat fiberskuffe. Det er dog ikke altid muligt at give 

samhusning i det eksisterende fiberskab. Ved pladsproblemer kan skabet bygges 

større, eller der kan etableres et nyt skab ved siden af. Det er i givet fald op til 

AO’en selv at søge fx byggetilladelse eller tilladelse fra bygningsejeren hertil. 

 

I forhold til splidsebokse er samhusning ikke mulig i selve boksen. 

Samhusningen etableres derfor ved siden af splidseboksen i en separat boks. 

Ved anvendelse af rå fiber vil splidseboksen være det sted AO’erne kan få 

samhusning. 

 

Gigabit nævnte, at en mulig løsning på samhusningsproblemet kunne være at 

lade TDC opsætte en splitter til AO’en i TDC’s eget fiberskab og i tillæg hertil 

købe en backhaul tilbage til centralen. På den måde bevares en adgang til den rå 

fiber, men udfordringen i den forbindelse er prisen for backhaul.  

 

TDC anførte bl.a., at samhusningsbegrebet er mere end bare den fysiske plads. 

Det kan fx også omfatte en splitter. TDC bemærkede, at såfremt AO’erne måtte 

have behov for en videre drøftelse af konkrete muligheder for samhusning, vil 

TDC meget gerne tage en snak herom. Det er eksempelvis dyrt at anvende rå 

fiber, såfremt man ikke har mange kunder. En løsning herpå kunne være, at 

TDC opsætter splitteren. 
 

Ad 2. Kort gennemgang af de beregninger der ligger til grund for, at det er 

byrdefuldt at sikre (fortsat) kapacitet på rå fiber (v/ TDC) 

TDC oplyste, at selskabet ikke kan lave sådanne beregninger. TDC bemærkede 

hertil, at der forekommer to scenarier i forhold til steder, hvor det vil være for 

byrdefuldt at sikre adgang til rå fiber. 

 

Det første scenarie er steder, hvor TDC ikke kan give adgang (af forskellige 

årsager). Her vil det være dyrt at skulle sikre adgang til rå fiber. 

 

Det andet scenarie er steder, hvor det vil være for dyrt for de alternative 

selskaber at anvende den rå fiber (v. fx samhusning).  
 

Ad 3. Kort gennemgang af hvilke muligheder de alternative selskaber har 

for selv at opsætte splittere, i de tilfælde hvor det vil være uforholdsmæssigt 

dyrt at sikre rå fiber-adgang (v/ TDC) 
Punktet er blevet dækket af de drøftelser, der har været til de ovenstående 
punkter. 
 

Ad 5. Eventuelt, herunder næste møde i arbejdsgruppen 
TDC efterspurgte en præsentation fra SE/Stofa vedrørende engrosadgang for 
andre selskaber til SE/Stofas fibernet. 
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SE/Stofa tilkendegav, at selskabet gerne vil fremlægge en sådan præsentation på 
et kommende møde i arbejdsgruppen med deltagelse af alle. 
 
Det blev herefter aftalt, at der afholdes et møde i Fiberarbejdsgruppen, dog uden 
deltagelse af TDC, hvor AO’erne kan diskutere, hvad selskaberne yderligere 
mangler en afklaring af i forhold til det notat, som selskaberne tidligere har 
udarbejdet. 
 
Dette møde (uden deltagelse af TDC) vil finde sted fredag den 22. januar 2016 
kl. 12.00-14.00 i forlængelse af det allerede fastlagte møde i VULA-
videreudvikling (kl. 10.00-12.00). 
 
Næste møde i Fiberarbejdsgruppen, hvor også TDC deltager, vil være mandag 
den 29. februar 2016 kl. 10-12. 

 
 
 
 


