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• Ultimo uge 8 var vectoring aktiveret på 29 noder, hertil kommer de 3 noder 
der blev aktiveret som forsøg i 2014

• På de 29 noder var der ultimo uge 8 i alt 5.256 aktive linjer, heraf var de 140 
i fall back mode.  Af disse var 13 linjer eBSA, VULA og gensolgt BB linjer, ( 
excl. Fullrate). WS kontakter operatørerne for opfølgning

• Der er set nogle spredte hændelser på enkeltlinjer ifm. aktiveringerne. Typisk 
linjer der ikke kom op umiddelbart efter. Disse er hånderet af 
driftorganisationen og der er ikke set noget klart mønstrer, og intet tyder på 
systemfejl

• Alle noder blev aktiveret på det planlagte tidspunkt, bortset fra GJP9 hvor 
aktivering var planlagt til 29. januar, men måtte udsættes til 17. februar

Status for udrulning
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• Gjp9 kunne ikke vectoriseres på planlagt dato 29/1. Der var etableret VDSL 
fra parallel DSLAM

• Gjp9 blev vectoriseret 17/1. De 4 direkte berørte operatører blev orienteret

• TDC’s processer er korrigeret, så tilsvarende situation ikke vil opstå

• Den 19/1 konstaterer TDC at ingen linjer har fået ændret hastighedsprofil 
eller haft hastighedsprofil, der kræver vectorisering. Derfor er der ikke 
foretaget kompensationsudbetaling.

Forsinket vectorisering

3



• Hver måned udsendes liste med aktuelle planlagte/forventede idriftsættelser. Heraf ses 
også, om en DSLAM er idriftsat.

• Disse planer kan ændres – i begge retninger. 

• Når et punkt er idriftsat, opdateres pointere i relevante fordelere i DOK Manuelt

• Når mulige ledningsvej beregnes for den enkelte adresse/LID benyttes seneste 
pointersæt

• Der går derfor en tid (op til flere dage) fra idriftsættelse til nyt punkt vises i DSLAM

• Off-line liste beregnes på baggrund af pointere på udtræksdagen. 

• Ny DSLAM kan anvendes – og markedsføres – når den er taget i drift. Hvis man gør det 
før, kan der ske svigt idet der kan ske udsættelse på idriftsættelsesdagen.

Opdatering af Netinfo ved nye punkter
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• Antal linier til brug for G.SHDSL

− Imødekommet med aktuel liste

• Fiber adgang

− Der henvises til Fiberliste

• Coax- adgang

− Aggregerede oplysninger i vectoringsliten kan bruges til planlægning

− Adresser for coaxnet offentliggøres eventuelt i forbindelse med TejkDitNet

Off-line liste
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Ændringsønsker


