
G.FAST teknologiforsøg

Oversigt

1

Februar 2015



• TDC har besluttet at gennemføre et mindre teknologiforsøg med prototype G.FAST 
udstyr i løbet af første halvdel af 2015

• Teknologiforsøget har til formål at skaffe hands-on viden om teknologiens modenhed og 
de ydelser der kan forventes opnået på typiske TDC stikkabler

• Der er indgået aftale med Huawei om levering af udstyr og teknisk support ifm. 
forsøgene

• Forsøgene vil dels foregå i TDCs lab i Aarhus, dels  i marken på 2 evt. 3 lokationer nær 
Aarhus.  Forsøgene deles i 2 faser, idet der undervejs skiftes til en mere moden version 
af udstyr

• I fase 1 opsættes en G.FAST node ved en 10-pars fordeler tæt ved en TDC medarbejder 
i Stjær, og medarbejderen og et par naboer tilsluttes. Udstyret forventes idriftsat i løbet 
af marts, og forsøget vil løbe i 4-6 uger hvorefter udstyret nedtages

• I fase 2 opsættes en mere moden G.FAST node ved en eller evt. 2 fordelere og der 
tilsluttes mellem 8 og 16 TDC medarbejdere og evt. andre ”friendly users”. 
Lokation(erne) er ikke udpeget endnu. Forsøget forventes etableret i løbet af juni, og vil 
i lighed med fase 1 løbe i 4-6 uger
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• Udstyret i marken konfigureres med en startfrekvens på 2.2 eller 20 MHz, så der sikres 
sameksistens med ADSL2+ og VDSL2 på andre linjer som passerer fordelerne. Andre 
linjer, herunder andre operatørers DSL tjenester på evt. RK i området, vil således ikke 
blive forstyrret af forsøgene

• Det forhold, at TDC gennemfører tekniske forsøg er ikke ensbetydende med at TDC har 
besluttet at indføre teknologien til produktion

• Parallelt med de tekniske forsøg gennemføres analyser af forskellige netscenarier for at 
afklare, om teknologien idet hele taget er egnet til at indgår i netudbygningen ved TDC

• TDC kan ud fra en samlet vurdering af efterspørgsel, økonomi, regulering og 
fremtidssikring nå frem til, at det er mere hensigtsmæssigt at bruge andre teknologier 
herunder fiber eller mobil/trådløs
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