
 

 

Hovedpunktsreferat fra mødet den 29. februar 2016 i Fiber-arbejdsgruppen 

 
 
 
 
 
  
Deltagere: 

Telia: Daniel Brun Jørgensen og Lieuwe Op’t Land 

Telenor: Kenneth Jarnit og Per Nesager Toft 

TDC: Erik Bisgaard Jensen, Allan Bartroff, Christian Halgreen og Rasmus 

Carstensen 

SE/Stofa: Morten Kristiansen og Niclas Renberg Gregersen 

Hiper: Simon Skals 

Gigabit: Baldur Norddahl og Mads Bennedbæk 

Kviknet: Yoel Caspersen 

Dong Energy: Nils Jakobsen 

Dansk Energi: Christian Berg 

Erhvervsstyrelsen: Helle Bøjen Larsen, Ebbe Brigsted, Tine Meyer og 

Mette Merkel Brandt 

 

Dagsorden: 

 

1. Kort status for antallet af GPON-splittere, herunder hvor mange boliger, 

der er på de forskellige splittere (v/ TDC) 

2. Kort redegørelse for muligheden for at blæse 12 fibre ind på 

strækningen tilbage til det mere centrale punkt, i stedet for alene at 

blæse eksempelvis 2 fibre ind (v/ TDC) 

3. TDC’s tilbagemelding i forhold til afsnittet ”Et forbedret BSA/VULA-

produkt bør være et supplement/alternativ til rå fiber, ikke en 

erstatning” i AO’ernes notat af 17. november 2015. Der rejses følgende 

spørgsmål/forhold i afsnittet: 

• Hvorledes er muligheden for afvanding på POI-0 (direkte fra 

DSLAM/OLT)? 

• Hvorledes er muligheden for afvanding på 10 Gbps-port? 

• Der ønskedes roadmap for fremtidige PON-typer 

• Der ønskes fuld transparens på transport fra OLT-port til 

kundeterminering samt 

• Der ønskes mulighed for at kunne levere (analog) tv over GPON 

• I forlængelse heraf bedes TDC redegøre for hvilke ændringer i det 

eksisterende fiber-BSA produkt TDC selv mener, at der skal til, for 

at det kan give AO’erne muligheder på niveau med rå fiber? 

4. TDC’s stillingtagen til følgende forhold rejst på AO’ernes fiber-

arbejdsgruppemøde (uden TDC’s deltagelse) den 22. januar 2016: 

• Forslag om, at TDC lancerer en brugervenlig og interaktiv 

adresseadgang til TDC/DONG fibernet - baseret på TDC’s 

whitelists - så husstande i Storkøbenhavn og Nordsjælland nemt kan 
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undersøge muligheden for fibertilslutning, inklusive adresser med 

gravning over 30 meter, hvor der tillægges en fast pris per ekstra 

meter. 

• En række AO’ere ønsker at det bliver muligt at benytte en VULA 

Fiber løsning med kapacitet på 1 Gbps til slutbruger med POI 

afvanding på nærmeste teknikhus. 

• Der er et ønske om forklaring fra TDC på forskel imellem BtO og 

FTTH fiber. 

5. Præsentation vedrørende SE/Stofas fibernet (v/SE/Stofa) 

6. Eventuelt, herunder næste møde i arbejdsgruppen. 

  
Mødet i arbejdsgruppen startede med en kort bordrunde, da selskabet Kviknet 
for første gang deltog på mødet.  
 
Ad 1. Kort status for antallet af GPON-splittere, herunder hvor mange 
boliger, der er på de forskellige splittere (v/ TDC) 
TDC oplyste, at der er ca. 10.000 adresser, der forsynes via GPON-splittere ud 
af ca. 182.000 adresser i TDC’s fibernet. GPON-splitterne er placeret i 
hovedfordelerskabe (82 pct.), teknikhuse (1pct.), teknikrum (10 pct.) og 
splidsebokse (7 pct.). 
 
TDC præsenterede kort hovedregler og undtagelser for valg af G.PON 
arkitektur.  
 
Som hovedregel etableres nye G.PON-områder med splittere i større fiberskabe. 
Såfremt det er mere praktisk at etablere nye G.PON-områder med splittere i 
teknikrum eller teknikhuse, placeres splitterne dog der. Ved etablering af nye 
DSLAM i DONG-teknikhuse etableres der som hovedregel tillige G.PON. 
 
Undtagelsesvist etableres nye G.PON-områder med splittere i splidsebokse ved 
sporadiske udbygninger i bestående bebyggelser, eller hvor placering af 
udendørs hovedfordeler ikke er muligt. TDC bemærkede, at de gerne vil have 
skabe, der dækker eksempelvis 200, 300 eller 400 husstande. 
 

Der henvises i sin helhed til den vedlagte præsentation fra TDC. 
 

Ad 2.   Kort redegørelse for muligheden for at blæse 12 fibre ind på 
strækningen tilbage til det mere centrale punkt, i stedet for alene at blæse 
eksempelvis 2 fibre ind (v/ TDC) 
TDC præsenterede normer for fremføring af fiber til splitter, hvor 
hovedfordelerskabe, teknikhuse og rum forsynes med 96 fiberkabel. TDC 
præciserede, at der mellem splitter og DSLAM kun kobles det antal fibre, der 
varetager behovet i anlægssituationen.  
 
Over tid etableres der flere hovedfordelere i nettet, hvilket dog ikke betyder, at 
der er ledige fibre tilbage i nettet. Der vil derfor opstå flaskehalse i nettet, når 
aktuelle behov imødekommes. TDC reserverer ikke fibre til bestemte formål, og 
der vil derfor være et princip om først-til-mølle i forhold til at anvende fiberen. 
 
TDC oplyste videre, at selskabet forventer, at størrelsen på 
hovedfordelerskabene i forhold til antallet af kunder fremover vil øges, således 



 3/6 
 
 

at et lille skab vil dække 200 kunder (i forhold til pt. 50), mens et stort skab vil 
dække 400 kunder.  

 

Der henvises i sin helhed til den vedlagte præsentation fra TDC. 

 

Øvrige forhold 

Gigabit anførte, at de ønsker den samme anvendelse som TDC, dog med eget 

G.PON-udstyr i stedet for TDC’s G.PON-udstyr. De ønsker således, at TDC 

placerer splittere på vegne af AO’erne, og at der etableres en splitter pr. AO, der 

ønsker at være til stede hvert sted. De øvrige AO’er var positive over for 

modellen. TDC bemærkede hertil, at såfremt der skal sættes splittere op, skal 

der også etableres fiber til splitteren. 

 

TDC oplyste på mødet, at selskabet vil vende tilbage på et senere møde i 

arbejdsgruppen med oplysninger om de tekniske muligheder samt 

omkostningerne forbundet hermed. 
 

Ad 3. TDC’s tilbagemelding i forhold til afsnittet ”Et forbedret 

BSA/VULA-produkt bør være et supplement/alternativ til rå fiber, ikke en 

erstatning” i AO’ernes notat af 17. november 2015 (v/ TDC) 

Vedr. muligheden for afvanding på PoI0 (direkte fra DSLAM/OLT) 

TDC oplyste, at det er muligt at producere et PoI0-produkt på DSLAM’er, der 

benyttes til G.PON. 

 

Vedr. muligheden for afvanding på 10 Gbps-port 
TDC bemærkede, at det er muligt at producere 10 Gbit/s i uplink, da der er 
kommet et nyt kort (NCNC-F), der sikrer muligheden herfor.  
 
Foruden TDC, der selv bruger 10 Gbit/s, vil de første fire AO’er kunne få 10 
Gbit/s hver. Adspurgt i forhold til muligheden, for at AO’erne kan dele en 10 
Gbit/s, bemærkede TDC, at man så ville miste transparensen.  
 
Vedr. muligheden for roadmap for fremtidige PON-typer 
TDC oplyste, at der ikke foreligger roadmap for fremtidige PON-typer, men at 
TDC med stor interesse følger udviklingen på det globale marked. 
 
I forlængelse heraf bemærkede TDC, at situationen pt. er for broget til at træffe 
et valg og lægge en tidsplan, da der er så mange PON-typer at vælge imellem, 
og priserne fortsat er høje. TDC afventer derfor situationen, for bl.a. at se, om 
priserne falder og for at se, hvad de andre store operatører globalt vælger. 
 
Vedr. transparens  
TDC bemærkede, at accesformen ikke ændrer på graden af transparens. Der vil 
derfor ikke være hverken mindre eller mere transparens i forhold til fiberacces 
end der er i forhold til kobberacces. 
 
Som udgangspunkt er der transparens for alle unicast- og multicast-trafiktyper, 
dog på nær de undtagelser, der er nævnt i Blacklisten for VULA UC. 
 
Vedr. mulighed for at kunne levere (analog) tv over GPON 
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TDC oplyste, at standarderne ikke anviser en metode for flere RF-signaler 
(radiofoni) på samme PON. En afvigelse fra standarderne vil udelukke brugen af 
standardudstyr, og der vil derfor skulle udvikles en nicheproduktion til det 
danske marked, som vil være meget dyrt. 
 
TDC konkluderede derfor, at flere RF-signaler ikke kan understøttes på samme 
PON. 
 
Vedr. hvilke ændringer i det eksisterende fiber-BSA-produkt TDC mener, at der 
skal til, for at det kan give AO’erne muligheder på niveau med rå fiber 
TDC oplyste indledningsvist, at et fiberbaseret BSA-produkt er en anden type 
produkt og derfor ikke har de samme karakteristika som rå fiber, hvilket gør, at 
mulighederne for anvendelse af produkterne ikke er de samme. 
 
TDC nævnte følgende områder, hvor det fiberbaserede BSA-produkt kan 
ændres, for at give AO’erne muligheder på niveau med rå fiber: 

• PoI0 afvanding. 

• 10 Gbit/s i uplink på PoI0. 

• Servicehastigheder. 
 
TDC bemærkede, at man internt i TDC diskuterer, hvilke servicehastigheder 
man kan sælge.  
 
Der henvises i sin helhed til den vedlagte præsentation fra TDC. 
 

Ad 4. TDC’s stillingtagen til forhold rejst på AO’ernes fiber-

arbejdsgruppemøde (uden TDC’s deltagelse) den 22. januar 2016 (v/ TDC) 

Vedr. forslag om, at TDC lancerer en brugervenlig og interaktiv adresseadgang 

til TDC/DONG fibernet - baseret på TDC’s whitelists - så husstande i 

Storkøbenhavn og Nordsjælland nemt kan undersøge muligheden for 

fibertilslutning, inklusive adresser med gravning over 30 meter, hvor der 

tillægges en fast pris per ekstra meter 
TDC bemærkede, at selskabet leverer whitelists, med adresseinformation og 
information om gravning over 30 meter til selskabets engroskunder. TDC er for 
nuværende i gang med at gøre listerne mere overskuelige. 
 
Eksempelvis leverer TDC adresseinformation om gravning under 30 meter 
(grøn liste) samt adresseinformation om gravning over 30 meter, med angivelse 
af hvor mange meter der skal graves (blå liste).  
 
I forhold til information til detailkunder, herunder prisinformation, gjorde TDC 
opmærksom på, at dette vedrører detailkundeoplysninger, og at det er 
oplysninger, den enkelte detailudbyder selv må offentliggøre, hvis det ønskes, 
da TDC alene leverer information på engrosniveau.  
 

Vedr. AO’ernes ønske om, at det bliver muligt at benytte en VULA Fiber 

løsning med kapacitet på 1 Gbps til slutbruger med PoI-afvanding på nærmeste 

teknikhus 
TDC bemærkede, at afvanding kan ske på PoI0 eller et højere punkt i nettet. Det 
vil dog ikke altid være nærmeste teknikhus. Punktet er i øvrigt dækket af 
drøftelserne under punkt 3. 
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Vedr. forskel imellem BtO- og FTTH-fiber 
TDC oplyste, at TDC på det første møde i arbejdsgruppen den 16. april 2013 
gennemgik forskellen mellem BtO- og FttH-net. Præsentationen fra dette møde 
er vedlagt til orientering. 
 
TDC gennemgik derfor kort forskellen mellem BtO og FTTH.  
 
FttH er et projekt for et sammenhængende område, hvor tilslutning af 
individuelle adresser alene sker ved tilføjelse af stikledning. Stikledningen er 
forberedt med dedikeret infrastruktur. Accesnettet er opbygget uden 
forhåndsaftaler med de individuelle detailkunder. 
 
Hvis en kunde ønsker fiber, og ikke er omfattet af et FTTH-projekt, tilbyder 
TDC BtO, hvor der etableres en fiberstrækning. Den individuelle planlægning 
medfører forskelle i materialevalg, struktur, kundetæthed og 
enhedsomkostninger. 
 
I forhold til ovenstående punkter henvises der i sin helhed til den vedlagte 
præsentation fra TDC. 

 

Ad 6. Eventuelt, herunder næste møde i arbejdsgruppen 
Punkt 6 blev af praktiske årsager flyttet frem. 
 
Det blev aftalt på mødet, at arbejdsgruppen giver en afrapportering til 
Erhvervsstyrelsen der indeholder et fælles notat med en teknisk beskrivelse af 
de udfordringer, der er ved at erstatte et rå fiber produkt med et virtuelt 
adgangsprodukt, samt en teknisk beskrivelse af mulige løsninger herpå. 
Afrapporteringen til Erhvervsstyrelsen kan med fordel udarbejdes i lighed med 
den tilsvarende afrapportering af 27. august 2011 (vedlagt) i forbindelse med et 
VULA produkt på kobber. Afrapporteringen bedes udarbejdet inden udgangen 
af april 2016.  
 
Herudover har arbejdsgruppen – samlet eller individuelt – mulighed for at levere 
en beskrivelse af de konkurrencemæssige udfordringer der vil være hermed, dvs. 
en beskrivelse af regulatoriske udfordringer og mulige løsninger. 
 
Næste møde i Fiberarbejdsgruppen vil være onsdag den 6. april 2016 kl.12.00-
14.00. 
 

Ad 5. Præsentation vedrørende SE/Stofas fibernet (v/SE/Stofa) 

SE/Stofa oplyste, at selskabets fibernet er bygget i det Syd- og Sønderjyske, og 

at nettet understøtter kunder i Privat, Erhverv og Wholesale. Det er SE/Stofas 

ambition at opnå en fiberdækning på 97 pct. inden for dækningsområdet, og at 

status for nuværende er + 250.000 homes passed. 

 

SE/Stofas fibernet er åbent for operatører, der gerne vil servicere 

erhvervskunder, herunder hjemmearbejdsprodukter. SE/Stofa oplyste, at 

selskabet har indgået 15 aftaler med 7-8 operatører, og at det er SE/Stofas 

ambition også at åbne nettet i forhold til engrossalg til privatkunder. 
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SE/Stofas fibernet er opbygget som et punkt-til-punkt-net i accesnettet. Der 

anvendes ikke PON-net. I forhold til fibernettes udbygning anvender SE/Stofa 

en zoneudbygning. Der er ikke et fast tal for, hvor mange pct. der skal ønske 

tilgang til nettet, for at SE/Stofa bygger net, da der opereres ud fra potentialet. 

SE/Stofa oplyste, at selskabet ikke kommer ud til alle, men at der kigges på 

klynger af 80, 100 og 120 adresser.  

 

Fiberacces baseret på punkt-til-punkt-accesfiber sikrer SE/Stofa et 

fremtidssikret fibernet, idet accessen er fuldt transparent og fleksibel for 

ændringer. Det sikrer også ifølge SE/Stofa en hurtigere produktudvikling og 

flere muligheder såsom dedikerede hastigheder og tjenester (protokoller) som 

forskellige tv-løsninger. Med færre aktive/passive og simplere udstyrspunkter i 

nettet og enklere kundeinstallationer sikres samtidig højere oppetider.  
 

Der henvises i sin helhed til den vedlagte præsentation fra SE/Stofa. 

 
 
 
 


