
TDC: Forslag til modeller for samhusnings produkter
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Modeller for samhusning: Baggrund

• Samhusning har været behandlet løbende i VULA-gruppen og især i den særlige FTTH-gruppe i 
forbindelse med en gros adgang til access fiber

• Der har været spørgsmål om hvilke produkter der skal indgå i samhusningsydelsen

• Uenigheder om omfang og specifikation af ydelser har ført til/kan føre til anmodninger til ERST om 
afgørelse

• Det kan medføre forsinkelser, usikkerhed og øgede omkostninger for alle 

• For TDC og udvikling af TDC Wholesale produktportefølje er det vigtigt med løbende dialog mellem TDC 
Wholesale og operatørerne, således at ønsker og prioritering kendes ifm. indmeldelse af ønsker. Det 
vigtigt at prioritere ønskerne og bruge ressourcerne til at få det udviklet, der er til gavn for hele 
branchen, og ikke nødvendigvis meget kundespecifikke ønsker

• For både ERST og operatørerne, herunder TDC, er det derfor hensigtsmæssigt, at der i VULA gruppen 
nås til enighed om et antal (2-3) modeller, der dækker ’rimelige anmodninger’ om samhusning

• Sådanne ‘grundmodeller’ afskærer ikke fra, at  der kan aftales konkrete tilpasninger bilateralt eller i 
Bredbåndsforum hhv. at en afvisning med henvisning til ’rimelig’ kan indbringes for myndighederne 
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Modeller for samhusning: Udgangspunkt og formål

• TDC har en række Samhusnings produkter i dag og har senest udvidet med mulighed for at bruge ODF-BOKS/Foms 
ifm. GPON teknologi. Baggrunden var at optimere TDC arbejdsgang, brugen af pladsforhold og kunne koble uden at 
Operatøren skal benytte ledsaget adgang. Ønsket blev fremsat efter ønske fra en operatør og implementeret 2015.

• Formålet med drøfte de foreslåede modeller er at skabe en fælles forståelse af problematikkerne/ønskerne – og gerne 
men ikke nødvendigvis en enighed, der kan bidrage til: 

− Basis for bedre belyste afgørelser end hvad kan følge bilaterale drøftelser ifm. anmodning om formel 
myndighedsafgørelse 

− At afklare det reelle behov, idéer og evt. om udviklingsomkostnings skal fordeles mellem operatører, m.v. 

• Eksempelvis  er der kommet en række yderligere ønsker vedr. nye Samhusnings forhold, bilateralt, som ønskes vendt 
for at nuancerer ønskerne, baggrunden og motivationen.

• Afgrænsning:

− Fokus er på  FTTH/Rå fiberydelser termineret på en node(Skab, Teknikhus eller central) og på fællesudnyttelse.
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Det følgende oplæg til modeller er forslag, der skal prioriteres og præciseres. 
Dvs.  
- TDC ønsker en dialog om hvad der reelt er brug for 
- Hvilke elementer det er afgørende at få med 
- Implementering (afklaring af kompleksitet/tid/omkostninger) udestår 



Samhusning i TDC Group – eksisterende muligheder

Samhusning:
Samhusning giver mulighed for at placere udstyr i 
TDC’s 1200 centralbygninger, der er fordelt over hele 
Danmark. Det kan operatøren bruge i tilknytning til 
transmissions- og netværksløsninger. 

Med en Samhusningsløsning kan operatøren:

• Udnytte lejede Rå Kobber-forbindelser under den 
pågældende central

• Minimere omkostninger til samtrafikforbindelser

• Leje stativpladser, strømforsyning, trunkkabler på 
de centraler, hvor operatøren ønsker at være 
tilstede. Operatøren har efterfølgende uledsaget til 
sit  udstyr alle timer og alle dage i året
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Forskellige muligheder:

• Hotel - Speciel løsning. For eksempel separat 
lokale, separat adgang, hævet gulv

• Teknikhus - Er et areal på centralens grund til 
placering af et teknikhus

• Herberg - Er et sammenhængende areal på mindst 
8 stativpladser (12 m2) i et rum eller et areal i 
bygningen, der af TDC er reserveret til 
samhusninger. 

• Miniherberg - Er en eller flere stativpladser (1,5 m2) 
i stativrækker i et rum eller areal i 
centralbygningen, der af TDC er reserveret til 
samhusninger. 

• Mikroherberg - En hyldeposition i et teknikhus/-
rum eller centralbygning 

• Teknikskab – Selvstændigt gadeskab, der er 
placeret i en fremskudt position i accessnettet, hvor 
TDC selv anvender teknikskab

• ODF/Foms – placering af GPON i FOMS i teknikhus
eller skab



Model 1:
TDC leveret ODF-boks,  ISP forsyner TDC ODF boks med splitter 

Fordele:
• Beregnet til Teknikhuse og Teknikskabe.
• Operatøren skal ikke benytte ledsaget adgang – da ODF’en 

er prekoblet.
• TDC kobler direkte, og sparer en par-fordeler/kobling.
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Bemærkning: Produktet bør måske udvides til at omfatte Centraler, hvor FTTH-fiber terminerer. Dette vurderes, at være et proces 
projekt og kan evt. indmeldes sammen med udvikling af andre sammenhusningsydelser.

Ulemper:
• Velegnet til Teknikhuse og Teknikskabe.
• I Teknikskabe vil ODF-boksen optage meget plads ifh. til 

den konkrete splitter, hvilket ikke vurderes at være et 
problem ved få ODF-bokse, men ved flere, kan det være et 
plads problem

• ODF-boks er ikke implementeret til Centraler.



Model 2(ny):
ISP-leveret både ODF-boks og splitter

Fordele:
• Omkostninger til FOMS og Tekniker besøg ekskluderes fra 

TDC prissætning af produktet, og Operatøren skal forhandle 
og betale direkte til underleverandørerne.
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Ulemper:
• Produktet skal udvikles, det er proces tungt, estimeret til 485 

timer(- rigtig mange afdelinger skal involveres). Det skal 
afklares om omkostning fordeles mellem operatørerne.

• Processer for når ODF-boks går itu skal aftales med ISP.
• TDC Kundeservice vurderer, at der vil være 

ekstrakoordinering mellem ISP og Eltel, for at sikre relevante 
informationer/klarmeldinger - estimeret til ½ time pr ODF-
boks, som Operatøren skal faktureres.

• Denne løsning tager udgangspunkt i den 
nuværende løsning som er gennemgået på 
foregående slide.

• Der laves følgende justering:
• ODF Boksen er ejet af ISP.
• ODF boksen er 100% identisk med den TDC 

benytter. 
• ODF boksen skal ikke leveres af TDC og ikke 

sendes af TDC til samme Entreprenør som TDC 
benytter i stedet for ledsaget adgang.

• ISP håndterer selv indkøb, lager og 
forsendelse til Entreprenør

• ISP aftaler og afregner selv med Entreprenør 
vedr. opsætning.

• Port registrering forventes at følge nuværende 
proces, hvor ISP skal angive port i Columbine 
og denne gemmes i INCA

Bemærkning: Det vurderes, at Operatøren ikke kan forhandle sig til en lavere pris for ODF-boksen eller pris for udførelsen af 
Teknikerarbejde. Og da udvikling af produktet er estimeret til DKKM 0,25, samt ekstraomkostning pr bestilling til Operatøren,
vurderes det ønskede produkt at blive et dyrere produkt end ved TDC leveret ODF boks – derfor er der et behov ?



Model 3(ny):
TDC leveret splitter (standard splitter med et specificeret forhold 1:n)
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• TDC kunne levere en TDC splitter, som TDC 
installerede og ejede, og som blev udlejet til en 
Operatør.

• Denne ville så ikke blive brugt sammen med en 
ODF-boks, men direkte opsat.

• TDC vil udskifte den ved fejl og have driftsansvaret.
• TDC vil levere Fakta blad mht. til bølgelængder, 

dæmpning, osv.
• Kunne blive tilbudt i teknikskabe, Teknikhuse og 

Centraler
• TDC vil udvælge den ønskede Splitter, og foretage 

løbende udvikling og udfasninger, jf. opsatte regler, 
der vil blive udviklet og beskrevet i 
samhusningsaftalen.

Fordele:
• Kan bruges, hvor TDC udstyr ikke er monteret i rack
• Enklere fejlretning, da der ikke er ansvarsdelinger på samhusningen.
• Fordelen kunne være, at en ODF-boks ikke vil blive benyttet, og derved 

undgå denne omkostning
• Mere enkel håndtering af Splittere i Branchen, således at kvaliteten af 

produkterne var mere ens
• Plads til flere ISP på mindre plads – undgår udvidelser, specielt i Teknik 

skabe
• Hurtigere fejlretning, da TDC har Splittere med i TDC  biler/lager og 

dermed Fallback mulighed direkte.

Ulemper:
• Mindre fleksibel løsning – de enkelte operatører 

kan ikke vælge deres egen splitter, da den vælges 
af TDC. Dvs. fleksibiliteten for ved at vælge 
tekniske specifikationer og pris overlades til TDC



Model 4a:
Standard samhusning + levering af fibertrunk til et mini- eller mikroherberg

Fordele:
• Da udstyr bliver mindre og mindre – kunne en mindre plads 

til noget udstyr være tilstrækkeligt
• Plads til flere ISP på mindre plads vil undgå TDC 

udvidelser/TDC skal etablere nye rack.
• Prisen for mindre plads kunne give Operatøren en billigere 

pris ifm. LRAIC prissætningen af ydelserne.
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Ulemper:
• Mindre plads til patchpaneler og andet
• Implementering af opmærkning og ny sammenhustype i 

TDC systemer, som kan være tungt
• En af de andre løsninger i denne slidepakke kunne være et 

bedr alternativ og forslag ?

• Et Mikroherberg består af en eller flere sektioner, 
hver med en højde på 400 mm, svarende til 1/5 af 
den disponible højde i et stativ med ETSI 
standardmål (BXDXH =600X300X2200 eller 
600X600X2200 mm). Stativerne installeres af TDC, 
som stiller de ledige sektioner til rådighed for 
Kunderne. Mod en merpris kan TDC levere 
sektionen med låge, hvor Kunden selv skal isætte 
låsecylinder. 

• Ønske om at Microherberget kan gøres mindre
• Et Mini Mikroherberg kunne så bestå af, at der blev 

lavet skille vægge/opdeling af hylden i 4 dele – eller 
at 4 operatører bare delte en hylde – uden 
opdeling.

10 cm

Bemærkning: Det er vigtigt at afklare hvilke af løsningerne der reelt set er behov for, således at der ikke udvikles noget der reelt 
set ikke vil blive brugt – eller at løsningen kun vil blive brugt begrænset/i få antal.

60 cm
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Løsning med nuværende standardtilbud,
hvis Operatør A ønsker at anvende Operatør B’s 
backhaul.

Nuværende setup

A
TDC 
ODF

A samh

B samh

Rå fiber
Intern kabling

B Backhaul

A trunk

B trunk
B
TDC 
ODF

Rå fiber

Nyt setup -
sammenhusfællesskab

A
TDC 
ODF

A samh)B samh(

Rå fiber

B Backhaul

B trunk

B trunk
B
TDC 
ODF

Rå fiber

Model 4b:
Samhusningsfællesskab med levering af fibertrunk

Der kunne udvikles en løsning som tilbød mulighed for 
sammenhusnings fællesskaber:
• Operatør A bestiller en POI eller ODF-boks
• Operatør A laver en aftale med Operatør B
• Operatør bestiller fibertrunk til Operatørs A 

POI/ODFboks fra sin samhusning
• Fejlretning vedr trunk og samhusning skal 

foretages af Operatør B
• Fejlretning vedr ODF/POI skal håndteres af operatør 

A



10

Nyt setup - Sammenhusfællesskab

A
TDC 
ODF

A samh)B samh(

Rå fiber

B Backhaul

B trunk

B trunk
B
TDC 
ODF

Rå fiber

Samhusningsfællesskab - fortsat

Fordele:
• Operatøren behøver ikke at købe Mikroherberg hos TDC til 

udstyr, der kan være placeret hos en anden operatør

Ulemper:
• Fejlretning er todelt, dvs. de samarbejdende Operatører skal 

afklare processer. Hvis dette ikke er klart, kan det medføre 
længere fejlretningstider.

• Bestilling er tilsvarende todelt.


