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Bredbånd/udvikling oktober 2017 
TWD/11/10 2017  

 



TDC Præsentationer 

 

1.    Valg af formand 

2.      Afrapportering (v/ TDC) fra branchedialog hos TDC den 19. september 2017 om marked-3-afgørelser og nye standardtilbud. 
− o   SLA’er 

− o   Vilkår for kompensation 

− o   KPI’er 

3.      Status (v/ TDC) over TDC’s løsninger for GDS. 
− o   GDS-vurderingen 

− o   GDS på Pair Bonding 

− o   GDS på GPON 

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

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

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

7.      Eventuelt. 
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Branchedialog om marked-3-afgørelser og nye standardtilbud 

Afrapportering (v/ TDC) fra branchedialog hos TDC den 19. september 2017 om marked-3-afgørelser og nye standardtilbud. 

− o   SLA’er 

− o   Vilkår for kompensation 

− o   KPI’er 

 

Opsamling 

 

• Den 26.9 udsendte vi– opsamling fra Branchemødet den 19. september – og bad om der var kommentarer til 

dette senest den 2. oktober 

• TDC har ikke modtaget bemærkninger efter mødet 

• Vi vil derfor opdatere setuppet jf. gennemgangen på Branchemødet. 

 

• Det videre forløb: 

• Uge 41 – NGA møde 

• Den 17. november – nye standard tilbud udsendes of offentliggøres 

• Bemærk: udkast til nye standardtilbud udsendes pr 30 oktober udgår – da Erhvervsstyrelsen sender disse i høring 
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SLA og KPI   
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SLA og KPI for systemer 

AO spurgte ind til eksempel størrelse for bodsberegning for for eksempel Q2 2017. TDC har undersøgt dette efter mødet 

og antallet af bredbåndsoprettelser i Q2 for eksterne er stk. 23.894.  

• AO spurgte ind til, at AO i forslaget selv skal bede om bodsudbetaling, og at dette er i modstrid med Marked 3-

afgørelsen. TDC nævnte, at også systemer, der ikke er nødvendige for bestilling, er medtaget i KPI-rapporteringen og 

til gengæld er det aftalt/ en deal, at AO selv skal bede om bonus/udbetaling med angivelse af relevante 

oprettelsesordrer. Dette sker på baggrund af de KPI'er som TDC opgører og udsender. 

• AO opfordrede TDC til at udvikle KPI for TDC interne systemer, der benyttes, så intern og ekstern KPI kan 

sammenlignes, som det er anført i markedsafgørelsen. 

• Der blev opfordret til, at TDC forsøgte at udvikle en opgørelse i forbindelse med GDS-vurderingen – så træfsikkerheden 

af GDS-vurderingen sammen med GDS-etableringen kunne visualiseres. 

 

SLA og KPI for individuelle leverancer – inklusiv forenkling 

• Vedrørende udfasning af Access net oppetid vil AO eventuelt vende tilbage, om det står i deres kontrakter mod 

kunderne. Der var ingen, der var imod forenkling af KPI-rapporteringen –forudsat at nye produkter med stor afsætning 

kan medtages på et senere tidspunkt. 

Der var forslag til, om TDC kunne undersøge, om der kunne udvikles en driftsværktøj, så backhaul/kapacitet til en 

konkret DSLAM kan ses i forbindelse med konkrete forespørgsler. 

• AO nævnte, at SLA / KPI for Coax også bør tages op samtidig med marked 3-implementeringen, selv om produktet ikke 

er reguleret i afgørelsen. Nærmere diskussion af dette punkt blev af TDC henvist til eftermiddagens møde, hvor Coax-

aftalerne drøftedes. 

 

 



Udvikling i kobbernettet 
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• Vectoriseringsproces 

Hvis antallet af kobberlinier <= 10dB uden fiber og coaxadgang er 20 eller derunder markeres punktet som for småt til 

vectorisering. Det omfatter 80 punkter 

170 punkter til vectoriserng i Q3 2018 udmeldes senest 1.oktober 

Herefter resterer 225 punkter til vectorisering. 

På disse punkter har 58 punkter samhusning med i alt 590 RK linier under 10 dB 

TDC forventer derfor vectoriseringsprogrammet gennemført i Q4 2018 – og retter ikke proces. 

 

Defaultkompensationen reduceres fra 100o til 100 kr/linie idetsamhusninger er afskrevet (5 år) 

 

 Deshaping – rapportering fra Pilot 

 Rapportering er udsendt/udsendes snarest 

 AO med SHDSL har ikke rapporterer om degradering og TDC har målt på SHDSL uden at kunne se degradering. 

 Reservationen overfor deshaping af punkter med SHDSL fjernes derfor 

 Proces med kreditering gennemført 

 Processkema udsendes med rapportering –men p.t.er der ikke fra TDC kapacitet til deshaping. 

  

 

 



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

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

− GDS-vurderingen 

− GDS på Pair Bonding 

− GDS på GPON 

 

6 



GDS – vurderingen - status 

•  

A.    Tilpasning af GDS-vurdering 

Det justerede setup blev klarmeldt af IT pr 12 august. Vi forventer i løbet af Q4 lave en opfølgning på statistik for Fejl 

og GDS-vurdering. 

 

• B.    Øget transparens i NetInfo 

Vi har indmeldt en mindre opgave til it-udvikling, der skal gøre NetInfo mere transparent. Lednings-veje skal påsættes 

vores registrering af, om stikket er kendt eller ej, samt datoer for ledige ledningsvejes historik.  

 

Formålet med dette er, at I udover GDS-vurderingen, kan få et mere nuanceret billede af TDC’s informationer, for 

eksempel til brug for interview med slutkunden om forholdene på adressen, og at I dermed bedre kan træffe jeres valg 

om brug af GDS eller GIG installation. 

 

• Planen er at denne lanceres den 26. november. 
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GDS – vurderingen - status 

C.    Afhjælpning af Gør-Det-Selv(GDS)-installation 

Vi vil forbedre GDS-produktet via Installationsaftalen, således at vores teknikere vil forsøge at afhjælpe en GDS-

oprettelse, hvis forbindelsen ikke virker.  

 

Dette  er implementeret pr. 1. september. 

 

Kort om den nye proces/produkt: 

• Vi vil bede slutkunden tilslutte modem til et stik inden kl. 0700. Herefter har teknikeren mulighed for at lave en bedre 

End-to-end test, hvis der er fejl på forbindelsen og det kan ses fra centralen 

• Hvis forbindelsen ikke virker, vil teknikeren igangsætte fejlsøgning helt ud til kundens adresse og evt. teste fra KAP 

hvis Slutkunden er hjemme. 

• Hvis der er fejl i kundens installation og operatøren har underskrevet fuldmagtserklæring om bestilling af 

Tillægsydelser vil teknikeren rette fejlen fra slutkundeadressen. 

• Produktet benyttes udelukkende, hvor en tekniker er involveret i koblinger på centralen og/eller i access-nettet, dvs. 

ledningsveje hvor der ikke skal kobles, f.eks. en overtagelse vil ikke blive testet, som beskrevet her. Teknikeren vil 

teste frem til Slutbrugens CPE, dvs. til KAP-stikket. 
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Status (v/ TDC) over TDC’s løsninger for GDS. 

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

− GDS-vurderingen 

− GDS på GPON 

− GDS på Pair Bonding 
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14284 GDS GPON 
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Produkt scope:  

• GDS på GPON skal tilbydes og kunne beordres via Columbine/HTML/XML). Serienummer(SN) benyttes ifm. GDS. SLID benyttes 
fortsat af TDC Tekniker. 

• Genbrug af ONT: I dag genbruges ONT/GPON ikke ved opsigelser/operatør skift –CPE smides ud. Dette ændres så udstyr forbliver på 
adressen, således at der spares omkostninger til udstyr og vil også være en proces optimering. 

• Alternativ adresse– en mulighed for at GPON kan sendes til en alternativ adresse, således at en ISP kan sende den videre ud samlet 
med fx. en router –så slutkunden får en samlet pakke. 

• TDC Group: Den valgte løsning skal kunne genbruges i TDC Groups øvrige salgskanaler 
• SBBU implementeres ikke, da dette kræver en Brancheaftale og er en større IT-implementering i TDC. 

• Implementeringen er planlagt til den 26. november 2017. 
• Ifm Wholesales bredbåndsnyt gennemgås væsentlige dele af projektet. 
• Vi ønsker at en eller to kunder er med til at teste løsningen når den lægges i produktion efter den 26. november 

Status pr 11. oktober 2017:  



14119-VULA Proff / GDS Pair Bonding 
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Produkt scope:  

Projektet omfatter følgende(-med forbehold for ændringer): 
• GDS Pair Bonding – så eksisterende overtagelser af PB kunder ikke skal ske via teknikerbesøg: 

• NetInfo udvides med GDS PB mulig hvis der er lid/PB stik på .  
• Support af SBBU 

• 3 ekstra multikanaler/QOS – så operatøren i alt har 7 kanaler til at lave tjenester. De nye 3 kanaler laves default med QoS. 
• Besigtigelse på kobber DSL-produkter, så installations ydelser kendes på forhånd. En betalbar ydelse, der resulterer i et 

tilbud på installations ydelser Slutkunden ønsker. 
• Justeringer: Om bookning/annulleringer ønskes at kunne ske hurtigere via Columbine. I dag benyttes typisk 48/24 timer for 

visse ordre typer. Herefter kan Wholesale kundeservices kontaktes. Det ønskes at kunne gøres hurtigere fx ned til 12 timer, hvor 
det er muligt og giver værdi. 
 
 

• TDC har p.g.a.ressourceprobelmer måttet opprioritere GDS GPON og udskyde leverancen til den 25. februar 2018. 

Status pr 11. oktober 2017:  



TDC Præsentationer 

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

5.      Status (v/ TDC) for TDC’s implementeringsprojekt for VPlus Update. 
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Sammenhusning ISP FOMS 
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Produkt scope:   
• ISP leveret FOMS – en ny type Samhusnings produkt /FOMS i 3 størrelser 1,2,3 HU(High Unit/5cm). Leveres med 68/96 porte. 

Tilbydes på Teknikhuse og Teknikskabe/Hovedfordeler.  
• TDC leveret FOMS 1 HU – den eksisterende er 2 HU. Denne mindre FOMS kan operatørerne leje fremfor selv at indføre deres egen. 
• Trunk-løsning til Rå Fiber/Samhusning på Central. Løsning på central sker via Trunk og er implementeret med bestilling på 

Wholesale Online blanketter ifm. Rå Fiber/FTTH. 
• Samhusnings hos 3. part – flere operatører kan terminerer deres POI/Trunk/Backhaul i en operatørs Samhusning. 

 
• Aftaler, IT-setup leveret pr 11. juni. Samt at priserne er blevet nedsat pga. forhandlede priser for TDC Boks og F&A installering. 
• En ISP har bedt om Whitelistning af ISP Samhusningsbokse – den samme TDC benytter, således at ISPen kan konfigurere sin Switch 

hjemmefra. En ny ISP har bedt om TDC leveret 1 HU boks. 
• Migrering af kunder på gammel IT setup/registreringer  er undervejs – og sker i oktober og november. De konkrete operatører er 

kontaktet. 

Status pr 11. oktober 2017:  



VPLUS i markedet 
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Produkt scope:  

Projektet omfatter følgende: 
• Nye flexhastigheder: 150/30, 200/35 og 300/35 Mbps, til de forskellige produkter hos YouSee, Erhverv og Wholesale. 
 
• Vplus CPE udstyr/Whitelistning vil ske ifm. med projektet. I januar bad TDC om input fra ISP der ønskede CPE whitelistet – men da 

projektet er blevet udskudt tager vi det op igen samtidig med projektet. 
 

 

• Projektet afventer opstart til stage 0 – er udskudt til januar måned 2018. 
• Der er installeret 720 stk. VPLUS kort (NDLT-K).  
• Der anvendes en ”interim SW” som understøtter VPLUS kortet og det benyttes til VDSL vectoring.   
• Vplus kortet har laveste prioritet ved porttildeling. Kortet vælges: 

• Hvis der ikke er flere VDSL vectoring porte 
• Linjekvalificeringen peger på VPLUS kortet   

Status pr 10. oktober 2017:  



Opfølgning på Branchemøde vedr. coax 

• TDC udsender opdateret standardaftale umiddelbart efter 1. oktober 

Den nye standardaftale vil indeholde en række ændringer som bla. er præsenteret på bilaterale møde samt på 

branchemødet. 

Forbedringerne af f.eks. refusionsmodel for kapacitetsafregning vil være gældende fra 1. oktober.  

Den opdaterede aftale udsendes mandag d. 16. oktober. 

 

• Øvrige noter fra Branchemødet: 

− TDC udsender beskrivelse af målemetode for opgørelse af kapacitetsforbrug til brug for prisreguleringen. 

Beskrivelsen udsendes i starten af november. 

 

− TDC udsender oplæg til proces for ”Tilbud om stikskifte, når der er en tekniker på adressen” til kommentering. 

Tid for udsendelse af beskrivelse ikke fastlagt 

 

− Alle udbydere indmelder ressourcepersoner vedr. planmigreringer til Lena Kjer Steffensen inden 7. oktober 

 

− Alle udbydere er velkomne til at bidrage med ideer til  rimelige konsekvenser overfor udbydere som ikke bidrager 

som forventet til migrering af kunder. 

 

− TDC etablerer et roadmap for den videre udvikling af BSA Coax. TDC vil i den forbindelse indsamle ønsker fra alle 

udbydere. Oplæg til roadmap vil blive præsenteret på Branchemødet i januar. 

 

− TDC arbejder på at etablere rapportering på KPI’er som beskrevet i Standardaftalen. 
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