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4.1 GDS – vurderingen - status

• A. Tilpasning af GDS-vurdering

Det justerede setup blev klarmeldt af IT pr 12 august. Vi forventer i løbet af Q1 lave en opfølgning på statistik for Fejl 

og GDS-vurdering – pga af manglende ressourcer nåede vi det ikke i Q4.

• B. Øget transparens i NetInfo

Den 26. november lanceredes en opdatering af NetInfo, således at data er mere transparent.

Lednings-veje påsættes en registrering af, om stikket er kendt eller ej, samt datoer for ledige ledningsvejes historik – hvis 

de ikke er aktive. 

Formålet med dette var, at I udover GDS-vurderingen, kan få et mere nuanceret billede af TDC’s informationer, for 

eksempel til brug for interview med slutkunden om forholdene på adressen, og at I dermed bedre kan træffe jeres valg 

om brug af GDS eller GIG installation.

Bemærk: Det overvejes at lave en ny GDS type – GDS Plus - hvor teknikeren bookes til test på slutkundeadressen, 

således at hele ledningsvejen bliver testet. GDS Plus er nærmere beskrevet ifm. Rå Fiber GDS.
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4.2 GDS Pair Bonding – del af samlet projekt VULA Proff

4

Produkt scope: 

Projektet omfatter følgende(-med forbehold for ændringer):
• GDS Pair Bonding – så eksisterende overtagelser af PB kunder ikke skal ske via teknikerbesøg:

• NetInfo udvides med GDS PB mulig hvis der er lid/PB stik på . 
• Support af SBBU

• 3 ekstra multikanaler/QOS – så operatøren i alt har 7 kanaler til at lave tjenester. De nye 3 kanaler laves default med QoS. 
Laves til FBSA, eBSA og VULA C.

• Besigtigelse på kobber DSL-produkter, så installations ydelser kendes på forhånd. En betalbar ydelse, der resulterer i et 
tilbud på installations ydelser Slutkunden ønsker.

• Justeringer: Om bookning/annulleringer ønskes at kunne ske hurtigere via Columbine. I dag benyttes typisk 48/24 timer for 
visse ordre typer. Herefter kan Wholesale kundeservices kontaktes. Det ønskes at kunne gøres hurtigere fx ned til 12 timer, hvor
det er muligt og giver værdi. I den konkrete implementering er de rykket frem til kl 2345, dagen før udførelse

• Projektet er under test og planen er en lancering pr. 11. februar.

Status pr 30. januar 2018: 



4.3 14284 GDS GPON
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Produkt scope: 

• GDS på GPON skal tilbydes og kunne beordres via Columbine/HTML/XML). Serienummer(SN) benyttes ifm. GDS. SLID benyttes 
fortsat af TDC Tekniker.

• Genbrug af ONT: I dag genbruges ONT/GPON ikke ved opsigelser/operatør skift –CPE smides ud. Dette ændres så udstyr forbliver på 
adressen, således at der spares omkostninger til udstyr og vil også være en proces optimering.

• Alternativ adresse– en mulighed for at GPON kan sendes til en alternativ adresse, således at en ISP kan sende den videre ud samlet 
med fx. en router –så slutkunden får en samlet pakke.

• TDC Group: Den valgte løsning skal kunne genbruges i TDC Groups øvrige salgskanaler
• SBBU implementeres ikke, da dette kræver en Brancheaftale og er en større IT-implementering i TDC.

• Blev lanceret 26. november 2017.
• FBSA aftale opdateret og løsning udmeldt
• Den 27. november blev første ordre lagt fra en operatør via XML
• Ifm Rampup/december er konstateret en enkelt fejl der rettes pr 11. februar/IT release: Opgradering via Columbine af P2P FBSA til GPON FBSA 

booker tekniker.

Status pr 30. januar 2018: 
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• For Rå Fiber GDS – ses at ca. 33% af GDS fejler – de ca
19%point skyldes at en GDS ikke kan testes fra Kundens 
adresse. 

• Dette er 5,7% af alle ordre(GDS/GIG) 

• TDC har overtaget dårlig dokumentation i Dong-land og GDS er 
et krav fra branchen, hvor der tages der en risiko – som på 
Kobber DSL. Der er særlig stor risiko herfor, når udbyder vælger 
ny fiber parallel på eksisterende anvendt fiber, ide den nye aldigt
har været anvendt og måske ikke er koblet.

• I nuværende IT-løsning vælger TDC om der skal benyttes GDS 
eller GIG – afh. af om fiberen er etableret. De sidste 5 år har det 
været sådan – der er ingen Operatør der har ønsket det 
anderledes. Formålet ved GDS er at kunden ikke skal være. 
hjemme og typisk installerer alt sit udstyr.

Situationen Fejl

4.3 Rå Fiber – GDS fejl og oplæg til nyt produkt
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4.3 Rå Fiber – GDS fejl og oplæg til nyt produkt

Justeret IT løsning:
• Nuværende IT løsning justeres således at Operatøren kan 

bestille:
• GDS
• GDS PLUS
• GIG

• GDS Plus omfatter en GDS og at en TDC-tekniker tester 
forbindelsen fra kundens adresse. Dvs kunden skal være 
hjemme – typisk et 4 timers formiddagsløft.

• Priser er ikke endeligt fastlagt, men forventes som anført

Udvikling: Indmeldt til IT/ afventer dato – vi håber på april eller 
juni.



5. Sammenhusning ISP FOMS
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Produkt scope: 

• ISP leveret FOMS – en ny type Samhusnings produkt /FOMS i 3 størrelser 1,2,3 HU(High Unit/5cm). Leveres med 68/96 porte. 
Tilbydes på Teknikhuse og Teknikskabe/Hovedfordeler. 

• TDC leveret FOMS 1 HU – den eksisterende er 2 HU. Denne mindre FOMS kan operatørerne leje fremfor selv at indføre deres egen.
• Trunk-løsning til Rå Fiber/Samhusning på Central. Løsning på central sker via Trunk og er implementeret med bestilling på 

Wholesale Online blanketter ifm. Rå Fiber/FTTH.
• Samhusnings hos 3. part – flere operatører kan terminerer deres POI/Trunk/Backhaul i en operatørs Samhusning.

• Produktet er implementeret og ibrugtaget pr 11. juni 2017
• Udestår migrering IT mæssigt, således at TDC ikke behøver bruge manuel ressourcer i opdatering af Workrapporterne til teknikerne

vedr port information:
• Migreringen har vist sig at være et tungt manuelt arbejde, der sker i service vinduerne, derfor langsomt
• Migrering af kunder på gammel IT setup/registreringer sker pr operatør og vil løbe fra nu til august måned. De konkrete 

operatører er kontaktet hvis det viser sig nødvendigt. 

Status pr 30. januar 2018: 



6. TDC’s whitelists – status ift. ikke-retvisende oplysninger

Fibia problematiserede på NGA-

forum 12.960 afvigelser mellem

TDC’s fiberwhiteliste og det

officielle BBR-registers 

adressefortegnelse, der findes via 

ois.dk og fremtidigt på DAR.

Listen over relevante officielle

addresser er af Fibia udvalgt som

alle oficielle addresser på veje, 

hvor der på en adresse på vejen er

FFTTH-adgang.

Afvigelserne er konstateret primo 

april 2017.

TDC skal her redegøre for 

afvigelserne.
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Håndtering af ændringer i de officielle adresser

• Der foregår løbende ændringer i de officielle adresser. Det er kommunernes ansvar at håndtere dette.

• Hvis blot sådanne var enkle og entydige, at f.eks. Hinbærvænget 32 bliver til Brombærvænget 45, kan TDC håndtere 

dem korrekt, men det er ikke altid tilfældet

− Ved udstykninger opdeles én adresse i flere, og TDC ved først efter kontakt til slutkunden, hvilken adresse en 

eventuel installation ligger på.

− Flere gange inddateres dataændringer forkert fra kommunens side, så der ikke skabes relation mellem gammel og 

ny adresse

− Andre gange foretages forkert oprettelse fra kommunens side. Gadedørsadresser oprettes f.eks. som BBR-adresser, 

selvom ejendom er udstykket.
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7095 adresser på Whitelisten, der ikke er officielle adresser

Udover Danmarks officielle adresser anvender TDC også 

uofficielle adresser. De uofficielle adresser anvendes til 

følgende formål:

• Midlertidige adresser ved nybyggeri  

• Beboelser der ikke er officielle

• Tekniske installationer

• ”Døde” adresser, der bevares fordi der er tilknyttet 

installationer 

Men det giver vel ikke operatører problemer, at TDC 

tilbyder at levere til adresser, der ikke er officielle?

Det hverken forhindrer eller besværliggør operatørers 

bestilling til de officielle adresser.

Et par eksempler gennemgås på følgende sider.
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210 884 Øresundsvej 52

159 947 Vandtårnsvej 60

159 889 Tolstojs Alle 3 ST

210 786 Tinghusvej 3 A ST

210 786 Tinghusvej 2 ST

210 786 Tinghusvej 2 1

210 786 Tinghusvej 3 A 1

210 786 Tinghusvej 3 A KL

210 786 Tinghusvej 9 A

210 786 Tinghusvej 4 A 1

210 786 Tinghusvej 4 B

159 841 Søborg Hovedgade 163 ST

157 821 Søborg Hovedgade 18 KL

Uddrag – de første adresser på afvigelsesliste:



Øresundsvej 52, Fredensborg Kommune – uofficiel adresse, der bruges 
officielt

Ifølge OIS eksisterer adresserne 52.1 til 52.50 og det er adresserne 

på beboernes ejerlejligheder.

Disse adresserer alle på whitelist med gravelængde 52 – ingen 

installation.

Øresundsvej 52 er fællesfaciliteternes adresse ifølge Fredensborg 

kommunes egen hjemmeside –men kommunen har ikke angivet 

adressen til OIS.

Det er vel naturligt, at der også kan leveres fiber til 

fællesfaciliteterne,f.eks. Opholdsstue og café?
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Vandtårnsvej 60, Gladsakse Kommune

Ib Lundings fredede vandreservoir på Tinghøj

Ifølge OIS findes kun adresserne 60 b og 60 c.

Det er rækkehuse vi ser i baggrunden. Disse er ikke på whitelist. 

Det er formentlig grunde frastykket vandværkets/kommunens  areal.

Vandtårnsvej 60 er på whitelisten, forid TDC fra DONG har overtaget rør dedikeret til 

adressen.
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5865 officielle adresser, der ikke findes på Whitelisten
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Uddrag – de første adresser på afvigelsesliste:

Vej_Navn HusNr
Husbo
gstav Etage

Side_
DoerN
r

StedNa
vn PostNr PostDistrikt

Kommune_
nr

Vej_Kod
e

Rolighedsvej 11 1 3460 Birkerød 230 491

Ericavej 8 ST 2820 Gentofte 157 203

Ellebækvej 7 1 2820 Gentofte 157 177

Toftekærsvej 3 2820 Gentofte 157 871

Odysseus Alle 24 2650 Hvidovre 167 6183

Fuglegårdsvej 2 B 2820 Gentofte 157 261

Søborg Hovedgade 150 2 TH 2860 Søborg 159 841

Herlevgårdsvej 26 D 1 TV 2730 Herlev 163 3151

Herlevgårdsvej 26 D ST TV 2730 Herlev 163 3151

Herlevgårdsvej 26 D ST TH 2730 Herlev 163 3151

Herlevgårdsvej 26 C 2 TV 2730 Herlev 163 3151

Herlevgårdsvej 26 C 1 TV 2730 Herlev 163 3151

Herlevgårdsvej 26 B 2 TH 2730 Herlev 163 3151

Herlevgårdsvej 26 B ST TH 2730 Herlev 163 3151

Herlevgårdsvej 26 D 2 TH 2730 Herlev 163 3151

Herlevgårdsvej 26 D 1 TH 2730 Herlev 163 3151

Herlevgårdsvej 26 C 2 TH 2730 Herlev 163 3151

Herlevgårdsvej 26 C ST TH 2730 Herlev 163 3151

Herlevgårdsvej 26 B 2 TV 2730 Herlev 163 3151

Herlevgårdsvej 26 B 1 TV 2730 Herlev 163 3151

Herlevgårdsvej 26 B 1 TH 2730 Herlev 163 3151

Generelt gælder, at ikke alle officielle adresser tilbydes fiber og derfor er på whitelist. Det 
fremgår ikke af Fibias materiale, hvorledes de her udpegede officielle adresser er udvalg, 
men det er formentlig ‘huller’ i whitelisten, d.v.s. adresser, hvor nærboende har adgang til 
fiber.
Af disse adresser er 5737 fraværende på novemberwhitelist, men 128 er optaget på 
whitelist i løbet af året. For de fleste, 124, er der tale om oprydning, idet gadenavn og 
husnummer allerede var på listen. Oprydningen er sket i forbindelse med konkrete 
henvendelser fra slutkunder eller engroskunder.
Af de resterende 5737 gælder for de 5717, at der bag samme gadedørsadresse er en eller 
flere andre adresser, der er på whitelisten. 

Adresserne vil derfor have fiberadgang på TjekDitnet og vi se, at hvis operatører henvender 
sig om de, bliver de optaget på Whielisten.



Gadedørsadresser fra Fibias liste over officielle adresser, der ikke  på 
whitelist
De 20 adresser, der ikke er på whitelist og hvor der ikke er whitelistede adresser 

ved samme gadedør er følgende 9 gadedørsadresser:

• Nordtoftevej 7, 3520 Farum

− Er i 2017 blevet til 7A og 7B. Der er fiber til 7B

• Rungsted Strandvej 217, 2960 Rungsted Kyst

− Kommunen har oprettet adressen forkert. De korrekte adresser er 217A 

og B

• Buddingevej 87C, 2800 Kgs. Lyngby

− Kommunen har oprettet adressen forkert. På 87A-til 87E er der St, 1.th 

og 1.tv

• Grushøj 3, 2880 Bagsværd

− Er opdelt i 7 BBR-adresser, og der er ikke rørkapacitet til dem. Derfor 

ikke fiberenablet –gravelængde vil være for stor.

• Bakketoften 15, 2760 Målov

Det er en fejl, at den ikke er på whitelist

• Højeloft Vænge 2A, 3500 Værløse

2B er på Whitelist, formentlig efter udstykning fra 2 –men 2A kan også 

tilføjes. 

• Hvissingegade 16, 2600

− Hus ligger bagest på grund, mere end 30 meter fra vej med Dong 

Fiberrør

• Elmevej 10, 4330 Hvalsø

− Adressen opdelt med gadedørene 10A og 10B. 10Ber på Whitelist. 10 ikke 

(længere) i OIS

• Taffelbays Alle 10 A, 2900 Hellerup

Dette er ikke (længere) en officiel adresse. Der findes ikke 10A og 10B, men 

10 st og 10 1. Disse adresser rettes op hos TDC
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Følgende 4 gadedørsadresser, Fibia manglede, er nu på whitelsiten

• Huldbergs Alle 5, 2800 Kgs, Lyngby

− 1,3 og 5 er nybyggeri på vej, hvor numre er ‘reserveret’ . Nr. 4 findes 

f.eks. ikke. Givetvis tilført listen ved konkret vurdering ifm byggeriet.

• Kastanievej 8, 2960 Rungsted Kyst

− Nybyggeri. Krak foto viser arbejdet.Som ovenstående

• Prinsessevej 15, 2800 Kgs. Lyngby

− Bør ikke være på whitelist. Tilført ved fejl efter BtO-oprettelse til AO.

• Ericavej 42, 2820 Gentofte

− Bageste hus på lang stikvej. 85 meter gravning. Ingen kunde. Anledning 

til oprettelse ukendt, men alle omliggende huse er på whitelist.



Forbedringsprojekt hos TDC

• Hvor en adresse ikke er på whitelist og enten udbyder eller slutkunde mener, det er en fejl henvender udbyder sig til 

Wholesale kundeservice, der sørger for en afklaring.

Hvis det er en fejl, rettes TDC’s systemer op, og en ordre kan gennemføres.

• Processen er tidskrævende og manuel.

• På baggrund af ovenstående gennemgang gennemføres i TDC et IT-projekt, der skal gennemgå alle adresser bag 

gadedøre, hvor der allerede er whitelistede enkeltadresser og søge disse opdateret.
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7.1 Status for Vectoring

Vectorisering begrænses til punkter, hvor der er 40+ adresser med kobber  under 10dB hvor der ikke er fiber eller coax-

BSA.

Ved udpegning til Q4 2018 var der 150 der opfylder kriterierne. 

Af disse er er 51 med samhusning og rå kobber.

Alle 150 vectoriseres i Q4 2018.

Dermed er vi igennem processen og den kvartalsvise udvælgelsesproces

indstilles.

Vi har ikke pt en samlet måling af effekten af vectoriseringsprogrammet
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7.2 Status for Deshaping

TDC er endnu i beslutningsproces vedrørende program for deshaping af fremskudte punkter, hvor der er Rå Kobber 

fremført gennem punktet.

Men hvor der ikke er rå kobber i dækningsområdet gennemføres deshaping.

I 2017 betød det at 34 eksisterende punkter er deshapet og 21 ud af 33 nye punkter etableret uden shaping
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7.3 Implementering af VPLUS

19

Produkt scope: 

Projektet omfatter følgende:
• Nye flexhastigheder: 150/30, 200/35 og 300/35 Mbps, til de forskellige produkter hos YouSee, Erhverv og Wholesale.

• HGW5 til Bredbånd Basic

• De nye Vplus-hastigheder vil ikke blive supporteret med et TDC-leveret 1-ports modem, idet der endnu ikke findes 1-ports 
modem, der har den nødvendige chipset.

• Vplus CPE udstyr/Whitelistning vil ske ifm. med projektet. I januar bad om input fra ISP der ønskede CPE whitelistet – men da 
projektet er blevet udskudt tager vi det op igen samtidig med projektet.

• Projektet afventer opstart til stage 0 – er udskudt – vi håber på opstart i Q1 2018.
• Der er installeret 720 stk. VPLUS kort (NDLT-K). 
• Der anvendes en ”interim SW” som understøtter VPLUS kortet og det benyttes til VDSL vectoring.  
• Vplus kortet har laveste prioritet ved porttildeling. Kortet vælges:

• Hvis der ikke er flere VDSL vectoring porte
• Linjekvalificeringen peger på VPLUS kortet 

Status pr 10. oktober 2017: 

Status pr . 24. januar 2018:
Forventer stadig projektopstart i inden udgangen af kvartalet
1307 Vplus kort på 787 DSLAM – nogle med flere kort 



9) Manglende præcision vedr. Båndbreddemulighed og pair bonding i 
Offlinelisten ifh. til NetInfo - Båndbreddemulighed
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• Input fra TeleNor: 

• Upræcise hastigheder i Offline DSL listen. – Vores ønske om at benytte Network Analyzer data i kobber-filen ligesom der 
gøres i NetInfo/Columbine:

• TDC Svar: 

• Som tidligere gennemgået er nuværende Offlineliste lavet på gadedørsniveau og opdateres 1 gang om måneden. Offline 
listen bør ikke anvendes ifm Slutkundebestillinger, hvor XML opsalg til Netinfo er til rådighed.

• Hastigheder i Offlinelisten er lavet udfra DB/gennemsnit af ledningsveje historisk. Derfor afspejler Offlinelisten ikke det der 
kan ses i NetInfo-hvor oplysningerne gælder den enkelte linje og aktuelle koblingsvej.

• Opsiges forbindelser gemmes NetWork Analyzer data ikke, da koblingsvejen ikke nødvendigvis er den samme ved 
nyoprettelse til adresse.

• Tilsvarende er gælder oplysning om PB i offlinelisten ikke begrænsninger i stikledningsnettet.

• Det anbefales Operatører at benytte NetInfo der har opdaterede informationer – et adresse kald med informationer kan 
gøres inden for typisk 3 sekunder og giver altid det mest retvisende billede.



9) Manglende præcision vedr. båndbreddemulighed og pair bonding i 
Offlinelisten ifh. til NetInfo - Båndbreddemulighed
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• Input fra TeleNor: 
• Pair Bonding angivelse forkert i Offlinelisten. Om der kan pair bondes til en given adresse angives i filen med et ja/nej. 

Ofte stemmer dette slet ikke. Telenor nævner, at TDC’s forklaring er, at angivelsen kun er til nærmeste gadeskab og det 
aldrig kan afklares før en tekniker besøger adressen med henblik på installation. Det er ikke en god kundeoplevelse at 
sælge kunden et bredbåndsprodukt med f.eks. 50mbit via pair bonding, og først på installations-datoen får kunden at 
vide, at det ikke kan lade sig gøre. 

• TDC Svar: Offlinelisten opdateres hver måned, og derved kan der pga. ledningsvejenes tilgængelighed være afvigelser fra brugen 
af NetInfo der i bestillingsøjeblikket, og derved NetInfo der skal benyttes. Offlinelisten bør ikke anvendes ifm Slutkundebestillinger.

• Ifm. Pair Bonding har vi ifm bestillinger taget et forbehold – det er vigtigt, at Slutkunden er orienteret hvilket er ISP-ens ansvar, 
således at dette ikke kommer bag på Slutkunden, og derved giver en dårlig kunde oplevelse. Process ifm Teknikers arbejde:

• Teknikeren opdager ifm installation af PB, at der ikke er kobber kapacitet eller at det ekstra PB arbejde(anslået til ca 1,5 
time) udover GIG ikke er tilstrækkelig og må derfor annullere PB-ordren og i stedet lade slutkunden nøjes med en 
hastighed på Single Pair DSL. 

• Teknikeren laver en almindelig DSLforbindelse. Hvis Operatøren derefter ikke ønsker det kan Kundeservice kontaktes og 
ordren annulleres, og GIG oprettelsen krediteres derefter.

• Ovenstående sker i 5-6% af bestillingerne.


