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• Forslag til revideret CMP er sendt i høring med svarfrist 29. februar

• Anledning er, at ITU nu har udsendt tillægget til VDSL2 standarden, annex Q, som 
indfører frekvensplan 35b (”Vplus” ~ ”SuperVectoring”) som option

• TDC ønsker at forberede opgradering til 35b ifm. det løbende arbejde med vectorisering
af fremskudte DSLAM – og forventeligt små centraler – frem til udgangen af 2018  

• Potentiale i det danske net og kompatibilitet med kendt 17 MHz VDSL2 er beskrevet i de 
slides som blev vist på forrige Videreudviklingsmøde 6. november , og derefter udsendt 
samt linket til i høringsbrevet

• TDC forventer at gennemføre lab tests med 35b i februar/marts 16 og derefter 
planlægge et mindre teknologiforsøg med udgangspunkt i en DSLAM som allerede er 
vectoriseret

Høring af Cable Management Plan (bilag til RD/DRK aftalerne)
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• Hvis teknologiforsøgene og kommercielle forhandlinger giver de ønskede resultater, 
forventer vi ved TDC at begynde at indkøbe linjekort med 35b understøttelse fra Q3 16 
ifm. vectoriseringsprogrammet

• I første fase vil der alene blive lavet de mindre IT ændringer som er nødvendige for at 
de nye linjekort kan fungere i 17 MHz mode, helt på linje med de linjekort der i dag 
anskaffes ifm. vectorisering. Operatører og slutkunder vil ikke opleve nogen ændring

• Den videre planlægning er ikke på plads endnu, men vil omfatte: Bestilling af IT 
ændringer der er nødvendige for at aktivere 35b (leveres i 2017), tilpasning af værktøjer 
og systemer, præ-CPE whitelistning, feltforsøg med inddragelse af OA og tilpasning af 
aftalerne for BSA og VULA

Høring af Cable Management Plan (bilag til RD/DRK aftalerne)
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• For 3 store AOér og Fullrate blev DLM aktiveret via script på alle linjer med DLM-profil 
(og som ikke allerede var aktiveret) i løbet af november og december

• Efter ”jule frys” er DLM i løbet af januar blevet aktiveret for resterende AOér

• Vi forventer nu at automatisk DLM aktivering i ordresystemet kommer på plads ifm. en  
IT release i februar

• Indtil automatisk aktivering er kørende, laver TDC script aktivering en gang om ugen, 
således at alle linjer som kan DLM aktiveres, vil blive aktiveret senest en uge efter 
ordren er udført

DLM – status for aktivering
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DLM - effekt
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Andel af linjer som er ustabile [%] før/efter DLM aktivering

Graferne omfatter alene de linjer som blev aktiveret via script ultimo 2015 - en del linjer 
var allerede aktiveret tidligere

Linjer tilhørende Fullrate. Disse 
linjer blev aktiveret over 1 uge 
sidst i 2015

Linjer tilhørende 3 store AOér
som fik linjer aktiveret over 3 
uger sidst i 2015


