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SE’s fibernet er bygget i det Syd- og 

Sønderjyske for vore andelshavere

Driver for udbygning

� SE’s klare dagsorden er at understøtte  digitalisering af 

det danske samfund

� SE er er et andelsselskab hvor investeringen i fibernettet 

skal sikre bredbånd til ejerne

� Nettet understøtter kunder/produkter i 

Privat, Erhverv og Wholesale

� Ambitionen er 97 % fiberdækning

Status for udbygning
� + 250.000 homes passed



SE’s fibernet er baseret på punkt til 

punkt ubrudt fiber i accessen

Fibernet opbygning: Accesnet, aggregeringsnet (ringstruktur) og IP core
• Ubrudt punkt til punkt dedikeret fiber i accesnettet

• PON anvendes ikke

• 1-10 Gbps accesporte

• Fleksibel netterminering ved slutkunden  i løsninger med og uden CPE

• National redundant backbone struktur understøttende både fiber og coaxacces til 
transport af:

– Bredbåndløsninger herunder internet, telefoni og TV

Fibernet udbygning:
• Zoneudbygning

• Geografi udvælgelser og tilsagn/tro på case

• Zonen forberedes med fiber i vej

• Stik graves ved kontrakt indgåelse

• Særlige direkte grav cases



SE’s fibernet principtegning baseret på punkt til 

punkt ubrudt fiber i accessen

Hos
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Fuld redundant ring opbygget 

opsamlings- og backbone net.

Adskilte Btb og btc net

Indhold:

TV og Internet

MPLS og Ethernet

Kapacitetsløsninger såsom sort fiber 

eller WDM

Afslutning 

Med eller uden cpe

I vægstik eller ODF

Interconnect

F.eks. Wholesale partnere

Indholdstjenester og samtrafik

Interconnect punkter flere 

steder i nettet

Svarende til et rå fiber produkt

Hovedcentraler med aktivt 
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Svarende til interconnect punkt
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Stikledning



Fiberacces baseret på punkt til punkt 

accesfiber sikrer bl.a. SE

• Et fremtidssikret fibernet idet accessen er fuldt transparent og 

fleksibelt for ændringer 

• Hurtigere produktudvikling og flere muligheder såsom 

dedikerede hastigheder og tjenester (protokoller) som 

forskellige TV løsninger.

• Færre aktive/passive og simplere udstyrspunkter i nettet og 

enklere samt kundeinstallationer (sikrer højere oppetid).


