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Alle 2097 fremskudte noder pr 1. august 2015
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� Fremskudt punkt



Vectoriseringsstatus pr 1. august 2015

83 Aktiveret
320 Planlagt t.o.m. Q2 2016
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� aktiveret



Vectoriseringsstatus pr 1. august 2015

83 Aktiveret
320 Planlagt t.o.m. Q2 2016
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� planlagt vectoriseret



Status og potentiale

• Bemærk at de største noder er taget først

− 942 kobber-adresse ≤ 10 dB pr. node for de allerede vectoriserede

− 565 kobber-adresse ≤ 10 dB pr. node for de planlagte

− 208 kobber-adresse ≤ 10 dB pr. node for de resterende der kan vectoriseres 
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Gruppering Antal Antal 
BBR- adresser
med kobber

Antal 
BBR-adresser
med kobber
≤ 5dB

Antal 
BBR-adresser
med kobber
≤ 10 dB

Store centraler 464 2.151.768 280.118 898.891

Små centraler 723 435.439 62.179 139.119

Fremskudte indkoblingspunkter 2.097 824.948 368.382 649.850

- Vectoriseret 83 94.230 43.388 78.164

- Planlagt vectoriseret  320 224.214 103.410 180.945

- Kan vectoriseres 1.137 304.816 146.594 236.822

- Kan ikke vectoriseres 557 201.688 74.990 153.919



Ny proces i forbindelse med nye DSLAM-punkter

Introduceret fom. Bølge 94

• TDC modtog positive tilbagemeldinger fra operatørerne vedrørende den ny procedure for 
vectorisering af nye fremskudte DSLAM.

• TDC vurderede derfor, at der var accept af den foreslåede procedure i branchen mht. at 
afstå fra at kræve kompensation for forsinkelser ved nye DSLAM, der vectoriseres efter 
denne proces

• Fra og med bølge 94, B94, introduceredes derfor den ny proces for varsling af Vectoring 
i forbindelse med idriftsættelse af nye DSLAM-punkter:

− Ved varsling af ny DSLAM oplyser TDC, om denne vectoriseres i forbindelse med 
idriftsættelsen

− Hvis det er tilfældet, vil Vectoring blive aktiveret 3-6 uger efter, at DSLAM er sat i 
drift

− Det præcise tidspunkt for aktivering af Vectoring meddeles som driftsinformation via 
FASIN med et varsel på mindst 8 arbejdsdage

− Alternative operatører afstår fra at kræve kompensation for forsinkelser ved nye 
DSLAM, der vectoriseres efter denne proces

• Bølge 94 indeholdt 3 nye noder, der vectoriseres efter den ny proces: ba71, jæ7, søb41
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Bruges de større båndbredder?

Ud af 1.687.860 adresser med kobber <10dB er 78.164  eller 5% vectoriseret

Der konstateres en stigning i anvendte båndbredder – men ikke en markant forskel mellem 
vectoriserede og ikke vectoriserede områder. Foreløbig konklusion baseret alene på 
VULA-data og må ’kommercielle hastigheder’

Hverken TDC eller AO har gennemført markedsføring knyttet til /synkroniseret med 
vectoriseringstidspunktet – som ellers var begrundelsen for markedsafgørelsens 
varslings- og bodsbestemmelser. Derfor kan en hurtig effekt af vectorisering ikke 
forventes.

TDC vil gennemføre en mere systematisk analyse.
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