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To aspekter af samme emne

1. Hvilke begrænsninger oplever TDC i forhold til eventuelle 
ønsker om netudbygning med den nuværende forpligtelse for 
TDC til at levere rå fiber og fiber BSA?

2. Hvilke begrænsninger finder TDC, at selskabet er pålagt i 
medfør af marked-4-markedsafgørelsen ift. udbygning af 
fibernetværk? At man ikke må splidse/svejse?

-> Begge drejer sig om hvorvidt nuværende regulering udgør eller 
kan udgøre begrænsninger på TDC’s FTTH udrulning og valg af 
arkitektur
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Grundlæggende reguleringsproblem ifm. 
FTTH M4 forpligtigelser

• Stikledningsforpligtigelsen er - uanset det ikke er et emne 
der skal behandles i Arbejdsgruppen – en blokering for 
netudbygning med FTTH pga. den uforudsigelige 
økonomiske risiko kravet indebærer  

• Ligeledes vil pålæg om yderligere forpligtigelser  i tillæg til 
eksisterende adgangsforpligtigelser øge risikoen ved FTTH 
udrulning – ud over den basale udrulning i enkelte ny-
udstykninger 
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Regulatoriske begrænsninger i forhold til  
udvikling af FTHH nettet 1/2

• TDC redegjorde på møde 16. april for at TDCs opbygning af 
FTTH nettet fremadrettet forventes at være baseret på
GPON

• Denne GPON arkitektur tillader indkobling med henblik  på
brug af rå fibre, således at antagelsen om stordrift fordele 
for TDC  i M4 afgørelsen mht. PTP (svarende til DSLAM) ikke 
kan overføres til den GPON arkitektur TDC pt. arbejder med, 
dvs. 1000-1500 kunder per indkoblingspunkt

• Rå fiber forpligtigelsen bremser imidlertid for et muligt (om 
end pt. hypotetisk) skift til en arkitektur svarende til hvad 
en række andre operatører som Telenor og BT anvender

• En sådan ’helsveist’ GPON arkitektur var i UK begrundelsen 
for VULA i stedet for adgang til rå fiber:
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PON Unbundling – (UK M4 afgørelse 2010) 

Tilføj titel i sidehoved / sidefod

5

28. august 2013

Point-to-Multipoint architectures are based on a shared infrastructure topology, such as a PON. In 
a PON deployment, a single fibre from the exchange is shared by several end users by means of a 
passive optical splitter which is deployed somewhere between the exchange and the end users’
premises (see Figure 6.2). 

Physical unbundling of fibre under a PON architecture is only possible at the passive optical 
splitter. With this arrangement competing CPs would need to have their own fibre connections 
between the exchange and the passive splitter, then when end users switch between different CPs 
the dedicated fibres to end users would need to be disconnected from one CP’s network and 
connected to the other CP’s network at the passive optical splitter..given that there is likely to be a 
large number of passive splitter locations and that the process for disconnecting/reconnecting end 
user fibres will require significant manual intervention, this type of fibre unbundling is likely to 
be costly and impractical



Fremadrettet: To mulige scenarier for 
VULA/FTTH  

I. Med TDC’s nuværende PTP FTTH infrastruktur (DONG) hhv. planlagte 
GPON arkitektur gives operatørerne i fuld udstrækning mulighed for at 
anvende rå fiber uden de konkurrencemæssige begrænsninger, der 
antages at kunne være for DRK (eller alternativt BSA) ifm. etablering 
af fremskudte trin pga. reduceret (potentiel) kundebase

II. Den rå fiber forpligtigelse er imidlertid en blokering, hvis TDC skulle nå
frem til at en GPON arkitektur svarende eksempelvis til Telenors er 
mere omkostningseffektiv, dvs. i den – og kun i den situation – kunne 

VULA blive  relevant jf.: 
• Telenor mener det er svært lite realistisk at et LLUB produkt på «optisk splitter nivå» i nettet vil 

være etterspurt og formålstjenlig i det norske markedet. Dessuten vil kun et begrenset antall av 
Telenors optiske splittere ha kapabilitet til nødvendig «krysskopling/patching» siden svært mange 
splittere er helsveisede og uten kabinett. Såkalt «Virtual Unbundled Local Access»-tilgang (VULA) på
OLT-nivå er blitt lansert som et alternativt, selv om det strengt tatt ikke er et produkt som passer 
definisjonen av markedet for LLUB. Dersom PT velger å opprettholde tilgangsplikten i markedet for 
LLUB anser Telenor at et «VULA produkt» slik tjenesten er blitt definert av andre europeiske 

teleoperatører som det eneste reelle alternativ.

-> En langtidssikret reguleringsmodel kan så være en ’betinget’ VULA forpligtigelse, 
dvs først hvis TDC vælger at anvende en sådan GPON arkitektur skal TDC 
forpligtiges  til at tilbyde VULA i stedet for rå fiber herunde forpligtigelse til 
forinden at udvikle (under VULA Forum)  VULA over FTTH  
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Baggrund
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M4 Afgørelse

• I et punkt-til-multipunkt-fibernet vil det sidste punkt i nettet, hvor det er muligt

at hente trafikken fra slutbrugeren og bringe det videre i eget net, typisk være et

mere decentralt punkt i nettet end i en større netnode, det vil sige tættere på
slutbrugeren, jf. afsnit 1.2.3. Det betyder også, at kundegrundlaget for det 
enkelte punkt er væsentligt reduceret i forhold til netadgang i et punkt-til-punkt-
fibernet.

Det indebærer, at de stordriftsfordele, der typisk er forbundet med ubundtet adgang,

begrænses, idet et lavt kundegrundlag bevirker, at der i en række tilfælde

ikke vil være nok slutbrugere tilkoblet et relevant opsamlingspunkt i nettet til at

dække et selskabs omkostninger forbundet med slutbrugerens tilslutning til 
fibernettet
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Fra Møde april 
FTTH fiber acces - 1
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