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ERHVERVS- OG 

VÆKSTMINISTERIET 

 

Referat fra mødet den 13. oktober 2017 i NGA-forum 

 

Deltagere: 

Telia: Frederik Siegumfeldt (formand) og Daniel Brun Jørgensen 

TDC: Christian Halgreen og Uffe Hebbelstrup Larsen 

SE/Stofa: Niclas Renberg Gregersen 

Gigabit: Baldur Norddahl og Mads Bennedbæk 

Hiper: Simon Skals 

Fibia: Poul-Erik Speyer Jakobsen 

Dansk Energi: Morten Baadsgaard Trolle 

Erhvervsstyrelsen: Helle Bøjen Larsen, Jette Plenge Jakobsen, Tine Meyer, Ebbe 

Brigsted og Charlotte Stausholm 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og valg af formand (v/formanden). 

2. Afrapportering om marked-3-afgørelser og nye standardtilbud fra branche-

dialog den 19. september 2017 (v/ TDC). 

a) SLA’er. 

b) Vilkår for kompensation. 

c) KPI’er. 

3. Status over TDC’s løsninger for GDS (v/ TDC). 

a) GDS-vurderingen. 

b) GDS på Pair Bonding. 

c) GDS på GPON. 

4. Status over TDC’s løsningsforslag og tidsplaner for samhusning (v/ TDC). 

5. Status over TDC’s implementeringsprojekt VPlus Update (v/ TDC). 

6. Kort afrapportering om coax fra branchedialog den 19. september 2017 (v/ TDC). 

7. Eventuelt. 

 

Ad 1. Velkomst og valg af formand 

Formanden bød velkommen og oplyste, at Kenneth Jarnit, som ikke var til stede på mødet, 

havde tilbudt sit kandidatur til posten som formand for NGA-forum. Kenneth Jarnit blev en-

stemmigt valgt in absentia. 

 

Erhvervsstyrelsen benyttede lejligheden til at takke den afgående formand for i sin rolle at 

have udvist fin balance mellem det at være formand og samtidig repræsentere et teleselskab. 
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Ad 2. Afrapportering om marked-3-afgørelser og nye standardtilbud fra branchedia-

log den 19. september 2017 

SLA’er, vilkår for kompensation og KPI’er 

TDC oplyste, at selskabet den 26. september 2017 havde sendt præsentationerne fra bran-

chedialogen den 19. september 2017 i høring, men at selskabet ved høringsfristens udløb 

den 2. oktober 2017 ikke havde modtaget bemærkninger fra branchen. TDC vil nu arbejde 

videre med de bemærkninger, som branchen bragte frem på mødet og opdaterer på den bag-

grund standardtilbuddene. TDC oplyste i den forbindelse, at selskabet fx på baggrund af et 

ønske fra branchen vil udarbejde SLA for træfsikkerheden i TDC’s GDS-vurderinger. For 

nærmere oplysninger i relation til punktet som helhed henvises til den vedlagte præsentation 

fra TDC. 

 

Den 17. november 2017 offentliggør TDC selskabets nye standardtilbud. TDC vil dog forin-

den – den 30. oktober 2017 – sende en oversigt til branchen over hvilke punkter i standard-

tilbuddene, som TDC har foretaget ændringer i. 

 

Fibia spurgte, hvorledes TDC’s nye standardtilbudsstruktur, som informeret om ved bran-

chedialogen, i den forbindelse spiller ind og varsles. TDC svarede, at hovedstrukturen i vidt 

omfang vil være den samme, men at ændringer af strukturmæssig karakter vil komme til at 

ske løbende af hensyn til det forholdsvis omfattende aftale-set-up. 

 

Ad 3. Status over TDC’s løsninger for GDS 

GDS-vurderingen 

TDC oplyste, at der er foretaget en tilpasning af GDS-vurderingen, at man arbejder på at øge 

transparensen i NetInfo samt forbedre GDS-produktet via installationsaftalen. For nærmere 

oplysninger, herunder oplysninger om den/det nye GDS-proces/-produkt, henvises til den 

vedlagte præsentation fra TDC. 

 

GDS på Pair Bonding 

TDC oplyste, at GDS på Pair Bonding vil omfatte overtagelser af eksisterende kunder uden 

teknikerbesøg. Det omfatter også tre ekstra multikanaler/QOS, så operatøren har i alt 7 ka-

naler til at lave tjenester, samt besigtigelser på kobber DSL-produkter, så installationsydel-

serne kendes på forhånd. Endelig ønsker TDC i forbindelse med projektet at muliggøre hur-

tigere bookninger/annulleringer via Columbine. Projektets afslutning er af ressourcemæssige 

årsager udskudt til den 25. februar 2018. For nærmere oplysninger i relation til punktet hen-

vises til den vedlagte præsentation fra TDC. 

 

GDS på GPON 

TDC oplyste om projektet, at GDS på GPON kan beordres via Columbine/HTML/XML. 

TDC oplyste endvidere, at selskabet arbejder på, at udstyr (ONT/GPON) forbliver på adres-

sen i forbindelse med opsigelser og operatørskift, samt at ONT/GPON skal kunne sendes til 

en alternativ adresse. Projektet planlægges implementeret pr. 26. november 2017 og vil for 

de væsentligste dele blive gennemgået i forbindelse med det næste nyhedsbrev (for Whole-

sale Bredbånd). TDC oplyste hertil, at man efterlyser en eller to kunder til at teste løsningen, 

når denne lægges i produktion efter den 26. november 2017. TDC opfordrede derfor bran-

chen til at melde sig. For nærmere oplysninger i relation til punktet henvises til den vedlagte 

præsentation fra TDC. 
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Gigabit spurgte, hvorvidt TDC planlægger nogen udfasning i forhold til punkt-til-punkt op-

rettelser. TDC svarede, at selskabet ikke har nogen decideret udfasning i sigte, men at de 

fleste fiberkunder i dag imidlertid vælger oprettelser med GPON. 

 

Telia spurgte, om TDC’s anvendelse af GPON stadig udgør undtagelsen, eller om anvendel-

sen efterhånden mere er baseret på en kommerciel beslutning. TDC svarede, at dette er for-

skelligt. FttH bruges både med aktivt og passivt udstyr, og i sidstnævnte tilfælde især hvis 

lokationerne er for små til at opstille aktivt udstyr. TDC oplyste, at GPON dog efterhånden 

udgør hovedreglen, fordi fiber-BSA med de høje hastigheder forudsætter det. 

 

Hiper spurgte i relation til, at skift af bredbåndsudbyder (SBBU) ikke er en del af projektet, 

men kræver en brancheaftale, om der eventuelt er et andet forum (fx i TI), som drøfter disse 

forhold. TDC svarede, at SBBU ikke er et spørgsmål om, hvad TDC leverer, men om sam-

arbejde mellem selskaber. TDC oplyste, at der er drøftelser i TI-regi, men at disse p.t. befin-

der sig i en dead-lock situation vedrørende bl.a. spørgsmålet, om der skal fastholdes be-

grænsninger for et afgivende selskab i forhold til at kunne tage fat i kunden og prøve at vin-

de den pågældende tilbage. 

 

Ad 4. Status over TDC’s løsningsforslag og tidsplaner for samhusning 

TDC oplyste kort om projektet. For oplysningerne i relation til punktet henvises til den ved-

lagte præsentation fra TDC. 

 

Ad 5. Status over TDC’s implementeringsprojekt VPlus Update 

TDC oplyste om projektet, som omfatter nye flexhastigheder og efter hensigten en VPlus 

CPE udstyr/Whitelistning i forbindelse hermed, at der endnu ikke er meldt terminaler ind fra 

selskaberne mhp. en test til whitelistning. VPlus-kort er installeret og i brug på alle lokatio-

ner med vectoring, men selskaberne leverer endnu ikke tjenesterne. Projektet er derfor ud-

skudt til januar 2018. For nærmere oplysninger i relation til punktet henvises til den vedlagte 

præsentation fra TDC. 

 

Telia oplyste, at selskabet har en terminal, som man gerne vil have testet. TDC opfordrede 

Telia til straks at sende de nærmere oplysninger om denne. 

 

Ad 6. Kort afrapportering om coax fra branchedialog den 19. september 2017 

TDC oplyste, at selskabet senest den 16. oktober 2017 udsender en opdateret standardaftale. 

TDC oplyste endvidere, at man stadig mangler at høre fra branchen om ressourcepersoner 

vedrørende planmigreringerne, og at der således fortsat kan meldes personer ind til TDC. 

For nærmere oplysninger i relation til punktet henvises til den vedlagte præsentation fra 

TDC 

 

Fibia spurgte, hvem TDC sender standardaftalen til. TDC svarede, at målgruppen er de sel-

skaber, der har en aftale om coax med TDC, men at aftalen i øvrigt vil være at finde på 

TDC’s hjemmeside. 

 

Ad 7. Eventuelt 

TDC oplyste kort på mødet om udviklingen i kobbernettet, herunder om vectoriseringspro-

cessen, reduktion i defaultkompensationen og om de-shaping-projektet. Om sidstnævnte op-

lyste TDC, at forsøget med de-shaping ikke havde resulteret i ringere produkter (degrade-

ringer), ej heller for SHDSL, hvorfor reservationen over for de-shaping nu ville blive fjer-
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net. TDC oplyste, at der desværre ikke p.t. var ressourcer til at gennemføre projektet. Telia 

anmodede i den forbindelse om at blive orienteret, når projektet genoptages. For de nærmere 

oplysninger henvises til side 5 i den vedlagte præsentation fra TDC. 

 

Fibia spurgte til muligheden for at få tilsendt de beregningseksempler for coax, som var ble-

vet efterspurgt af bl.a. Hiper ifølge referat af 31. august 2017 fra seneste møde i NGA-

forum. ERST svarede, at beregningseksemplerne var baseret på tal fra netop Hiper eller 

TDC og således alene var blevet sendt til Hiper som led i en aktindsigt. Tallene fra Hiper 

udgør ifølge selskabet fortrolige/forretningsfølsomme oplysninger, hvorfor ERST ikke kan 

dele de omhandlede beregningseksempler med Fibia, men eventuelt alene udpluk heraf. Hi-

per oplyste, at selskabet godt vil gå eksemplerne igennem mhp. eventuelt at gøre dem mere 

generiske, så de herved kan deles med andre/Fibia.   

 

Fibia bragte – ligesom på det seneste møde i NGA-forum – udfordringen op om TDC’s ik-

ke-retvisende whitelist. Fibia fremlagde en præsentation til illustration af problemet, hvoraf 

det fremgik, at Fibia har opgjort en liste med små 6.000 reelle adresser, som ikke findes på 

TDC’s whitelist. TDC lovede at gennemgå de konkrete adresser og vende tilbage med op-

lysning om, hvad TDC eventuelt kan gøre for at afhjælpe problemet. For nærmere oplysnin-

ger henvises til den vedlagte præsentation fra Fibia. 

 

Næste møde i NGA-forum vil blive afholdt tirsdag den 5. december 2017, kl. 13-15. 


