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Forord 
Erhvervsstyrelsen udsender årligt en Excel-opdateringsskabelon som udfyldes af TDC i forbindelse 

med udarbejdelse af engrosprisafgørelsen på fastnetmarkedet. Formålet med nærværende dokument 

er at beskrive og uddybe denneExcel-opdateringsskabelon samt hidtidig praksis.  

Der ikke er ændret i måden oplysningerne, som skal indberettes, måles eller opgøres på. Dokumentet 

hjælper operatører at kunne forstå, hvordan oplysninger der anvendes i opdateringen af  LRAIC-

fastnetmodellen opgøres eller måles.   
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Indledning 
Erhvervsstyrelsen træffer hvert år prisafgørelser for de regulerede engrosprodukter på baggrund af 

Erhvervsstyrelsens LRAIC-model. LRAIC-modellen for fastnet beregner omkostningerne til at etablere 

et nyt hypotetisk effektivt drevet telenet og er opdelt i to dele, hhv. LRAIC-core og LRAIC-access. For at 

sikre, at LRAIC-modellen afspejler aktuelle markedsforhold, anmoder Erhvervsstyrelsen årligt TDC om 

data vedrørende TDC’s net og kundebase til opdatering af modellen.  

Nærværende dokument beskriver hvilke input der indgår og skal indberettes i Excel-

opdateringsskabelonen, samt måden LRAIC-modellen årligt opdateres med ny data.  

Opdateringsskabelonen er ud over velkomstfanen (rød) inddelt i to (grønne) faner med historiske 

data, to (blå) opsummeringsfaner, syv (grå) inputfaner og endelig fanen ’Change log’ (sort). 

De to faner ’Historical inputs – Core’ og ’Historical inputs – Access’ indeholder historiske data, og 

opdateres af Erhvervsstyrelsen. Fanerne indeholder oplysninger fra tidligere år og giver et samlet 

overblik over tidligere indberettet data. 

De to opsummeringsfaner ’New data - Core’ og ’New data – Access’ opsamler data fra de syv 

inputfaner, og det er data fra disse to faner, der anvendes til opdatering af LRAIC-modellen. Den 

praktiske proces for opdateringen af LRAIC-modellen er uddybet sidst i dokumentet. 

De syv inputfaner skal alle opdateres af TDC og er benævnt: 

- Voice traffic 

- Broadband traffic + E transport 

- IPTV 

- VOD 

- CATV 

- Subscribers 

- Colocation - Other 

Hver af de syv faner gennemgås individuelt nedenfor. I gennemgangen uddybes hvilke data, som skal 

indberettes, om data er en opgørelse af faktisk trafik eller fastsat ud fra skøn, samt for hvilken periode 

data indberettes over.  

Fanen ’Change log’ viser løbende ændringer, som Erhvervsstyrelsen foretager af selve 

opdateringsskabelonen. 

Bemærk, at dokumentationen tidligere har indeholdt et afsnit, som beskrev hvilke data, der skulle 

indberettes for faste kredsløb. Data om faste kredsløb opdateres kun ved større gennemgange af 

modellen og ikke ved den årlige opdatering. Derfor er beskrivelsen af opdateringsskabelonen for faste 

kredsløb ikke en del af denne dokumentation. En uddybende begrundelse for dette kan findes i 

høringsnotatet til første udgave af denne dokumentation.1 

 

                                                             
1 Consultation note regarding the yearly update of fixed LRAIC: https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/yearly_update_-
_consultation_note.pdf   

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/yearly_update_-_consultation_note.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/yearly_update_-_consultation_note.pdf
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Opsummering af dokumentation 
Navn på input og link til 
uddybende beskrivelse 

Beskrivelse af indberetning 

PSTN traffic Antal talte minutter og antal opkald foretaget for 
fastnettelefonitjenester leveret via PSTN-teknologien. 

VoIP traffic Antal talte minutter og antal opkald foretaget for 
fastnettelefonitjenester leveret via VoIP-teknologien 

Peak to mean ratios (voice) Peak/mean-forholdet for fastnettelefoni. 

Voice traffic by weekday and 
time 

Den procentvise fordeling af talte minutter og antallet af opkald 
foretaget inden for og uden for højtaktsperioden (mandag-lørdag 
8.00-19.30).  

Broadband traffic 
(broadband) 

Den gennemsnitlige månedlige bredbåndstrafik per kunde i GB for 
TDC’s bredbåndskunder 

Broadband traffic (total per 
bitstream/VULA service) 

Den gennemsnitlige månedlige bredbåndstrafik per kobberkunde i 
GB for VULA/BSA (DSLAM / Lag 2 / Lag 3).  

Peak to mean ratios Peak/mean-forholdet for BSA, VULA og Ethernet Transport. 

Focus on CATV Peak-trafik for kabel-tv-nettet (CATV).  

Ethernet transport Gennemsnitstrafik og peak-trafik for Ethernet transport. Data 
anvendes til at beregne peak/mean-forholdet for Ethernet 
transport. 

IPTV ( Antal multicastede tv-kanaler og den gennemsnitlige båndbredde 
per kanal til brug for kobber- og fiberberegninger, samt den 
samlede multicast-trafik og gennemsnitlige antal TV-kanaler, som 
transmitteres via TDC’sDVB-C netværk. 

VOD Traffic Den gennemsnitlige VOD-trafik per kunde (Mbit/s) på kobber- og 
fibernettet.  

VOD customers Antal kunder på kobber- og fibernettet, som har adgang til VOD-
tjenester. 

Peak to mean ratios (VOD) Peak/mean-forholdet for VOD-trafik på kobber- og fibernettet. 

Coax VOD – Number of 
customers 

Antal VOD-kunder på kabel-tv-nettet.  

CATV Oplysninger om frekvensallokering (MHz) i YouSee’s kabel-tv-net. 

TDC customers Samlet antal aktive kunder for kobber-, kabel-tv- og fibernet fordelt 
på forskellige tjenester.  

Sites Antallet af lokationer, hvor der tilbydes vectoring samt antallet af 
ADSL og VDSL porte. 

Households Antallet af adresser tilsluttet DSLAM på centralen og på fremskudte 
indkoblingspunkter. 

Subscribers on copper per 
speed 

Antal kunder på kobbernettet fordelt på downloadhastigheder.  

Subscribers on fiber per speed Antal kunder på fibernettet fordelt på downloadhastigheder.  

Colocation - Other Samlet omsætning for samhusningstjenester og gebyrer. 
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Voice Traffic 
I denne fane indberettes data for fastnettelefoni baseret på både PSTN og VoIP. Målingerne dækker 

terminerende, originerende og gennemgående (transit) trafik i TDC’s net. Der skal indberettes 

summen af både talte minutter og antal opkald, peak/mean-forholdet samt fordelingen af trafik inden 

for og uden for højtakstperioden. Oplysningerne inkluderer også trafik fra TDC’s 

gensalgstelefoniprodukter. OTT-taletjenester som fx Skype, FaceTime, Google Hangouts og Facebook 

Video Calling tælles ikke med. 

Fanen er inddelt i følgende underpunkter, som er uddybet enkeltvis nedenfor:  

1 PSTN traffic 

2 VoIP traffic 

3 Hvis der indberettes oplysninger for andet VoIP taletrafik (Other), foretager Erhvervsstyrelsen 

en fordeling af trafikken ud på de resterede ni telefonitjenester. Der anvendes samme fordeling 

som fordelingen af den tilsvarende telefonitjeneste under PSTN. 

4 Peak to mean ratios 

5 Voice traffic by weekday and time 

1 PSTN traffic 

Forklaring til  indberetning 

Her skal indberettes summen af talte minutter (minutes per service) og antal opkald foretaget (calls 

per service) for fastnettelefonitjenester leveret via PSTN-teknologien. Trafikken skal indberettes for 

de 12 tjenester vist i tabel 1. 

Trafikken skal indberettes for to halvår, hhv. andet halvår af foregående år og første halvår af 

indeværende år. Ved opdateringen af LRAIC-modellen anvendes summen af de to halvår. 

Tabel 1 - Tjenester anvendt til indberetning af PSTN-trafik 

Tjeneste Forklaring 

Voice - On-net Taletrafik, som både originerer og terminerer i TDC’s PSTN 
net. 

Voice - IN Taletrafik der dirigeres via intelligente netværk (IN), som 
terminerer i TDC’s PSTN net 

Voice - Outgoing off-net Taletrafik, som originerer fra TDC’s PSTN net (inkl. til TDC  
Mobil) 

Voice - International - Incoming International taletrafik, som terminerer i TDC’s PSTN net 

Voice - International - Outgoing International taletrafik, som originerer i TDC’s PSTN net 

Voice - International - Transit International taletrafik, som transiterer igennem TDC’s PSTN 
net 

Voice - Incoming fixed off-net Taletrafik fra andre net, som terminerer i TDC’s PSTN net eller 
VoIP net (ekskl. TDC mobil trafik) 

Voice – Originated prefix traffic Præ-fix taletrafik, som originerer fra TDC’s PSTN net 

Voice - Transit - Local interconnection Taletrafik fra lokalt samtrafikpunkt, som transiterer igennem 
TDC’s PSTN net 

Voice - Transit - National interconnection Taletrafik fra nationalt samtrafikpunkt, som transiterer 
igennem TDC’s PSTN net 
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Voice - Incoming Mobile to fixed TDC Mobil taletrafik, som terminerer i TDC’s PSTN net 

Voice - Incoming Mobile to Outgoing  
International 

Nationalt origineret mobiltrafik til international terminering, 
som transiterer igennem TDC’s net 

Teknisk information om indsamling  
Der er tale om en opgørelse af faktisk trafik i TDC’s net. 

Når en abonnent foretager et opkald, logger TDC opkaldsoplysninger i en såkaldt taksttelegramfil, 

herunder abonnent-ID, opkaldstidspunkt, opkaldslængde, modtager mv. Oplysningerne til 

taksttelegramfilerne måles på centralerne og registreres i TDC’s interne system til trafikopsamling og 

taksering.  

2 VoIP traffic 

Forklaring til  indberetning 

I afsnittet ”VoIP traffic” indberettes summen af indgående talte minutter (minutes per service) og antal 

opkald foretaget (calls per service) for fastnettelefonitjenester leveret via VoIP-teknologien. Trafikken 

skal indberettes for de tre tjenester vist i tabel 2.  

Trafikken skal indberettes for to halvår, hhv. andet halvår af foregående år og første halvår af 

indeværende år. Ved opdateringen af LRAIC-modellen anvendes summen af de to halvår. 

Tabel 2 - Tjenester anvendt til indberetning af VoIP-trafik 
Tjeneste Forklaring 

Voice - On-net Taletrafik, som originerer fra TDC’s VoIP net og terminerer i 
TDC’s VoIP net eller PSTN net. 

Voice - International – Outgoing International taletrafik, som originerer i TDC’s VoIP net 

Voice - Outgoing off-net Taletrafik, som originerer i TDC’s VoIP net og terminerer i 
andre net (incl. TDC Mobil trafik) 

Other Andet VoIP taletrafik 

 

Teknisk information om indsamling  

Der er tale om opgørelse af faktisk origineret VoIP-trafik i TDC's net. Opgørelsen af trafik, som 

terminerer i TDC’s net, er indeholdt i indberetningen af PSTN-trafik gennemgået ovenfor. 

Når en abonnent foretager et opkald, logger TDC opkaldsoplysninger i en taksttelegramfil, herunder 

abonnent-ID, opkaldstidspunkt, opkaldslængde, modtager mv. Oplysningerne til taksttelegramfilerne 

måles på centralerne og registreres i TDC’s interne system til trafikopsamling og taksering. Der er 

således tale om opgørelse af faktisk trafik i TDC’s net. 

For VoIP kan TDC kun måle origineret VoIP-trafik, dvs. opkald som påbegyndes af TDC’s VoIP-kunder. 

Trafik fra andre operatører, der går ind i TDC’s net til en TDC VoIP-kunde, dirigeres via PSTN-nettet, 

da TDC kun er i stand til at måle indgående trafik på PSTN-teknologien. Det betyder, at indgående 

trafik til VoIP-kunder er indberettet under tjenesterne for PSTN, som blev gennemgået ovenfor. Derfor 

indberettes der for VoIP alene kun oplysninger for tre tjenester. 
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Hvis der indberettes oplysninger for andet VoIP taletrafik (Other), foretager Erhvervsstyrelsen en 

fordeling af trafikken ud på de resterede ni telefonitjenester2. Der anvendes samme fordeling som 

fordelingen af den tilsvarende telefonitjeneste under PSTN. 

3 Peak to mean ratios (voice) 

Forklaring til  indberetning 

Her skal indberettes peak/mean-forholdet for fastnettelefoni, dvs. forholdet mellem tidspunktet med 

mest trafik (peak) og den gennemsnitlige trafik (mean) i perioden.   

Peak/mean-forholdet indberettes på månedsbasis for det første halvår af indeværende år. LRAIC-

modellen anvender gennemsnittet af alle månederne. 

Teknisk information om indsamling  

Der er tale om en opgørelse af faktisk trafik i TDC’s net. Peak/mean-forholdet målt for VoIP anvendes 

som proxy for PSTN. 

TDC måler peak-trafikken som de travleste fem minutter i den pågældende måned. 

Gennemsnitstrafikken er beregnet over hele den pågældende måned. TDC kan kun måle peak/mean-

forholdet for VoIP og kun på centralerne på Borups Allé og i Albertslund. 

TDC anvender derfor peak/mean-forholdet målt for VoIP på centralen på Borups Allé som proxy for et 

landsdækkende peak/mean-forhold for både VoIP og PSTN. Erhvervsstyrelsen vurderer, at centralen 

på Borups Allé har et tilstrækkelig stort antal kunder tilsluttet til at kunne anvendes som et 

landsdækkende gennemsnit. Endvidere vurderer Erhvervsstyrelsen, at kundernes forbrugsmønstre er 

tilnærmelsesvis ens på tværs af de to teknologier, hvorfor VoIP kan bruges som proxy for PSTN.  

4 Voice traffic by weekday and time 

Forklaring til  indberetning 

Her skal indrapporteres den procentvise fordeling af talte minutter og antallet af opkald foretaget 

inden for og uden for højtaktsperioden defineret som mandag-lørdag 8.00-19.30.  

Erhvervsstyrelsen anvender fordelingen af trafik til at beregne prisudmøntningen af originerings- og 

termingeringspriserne i høj- og lavtakstperioder. Denne beregning foretages separat fra LRAIC-

modellen. 

Teknisk information om indsamling  

Der er tale om en opgørelse af faktisk trafik for én uge, som anvendes som proxy for hele året. 

TDC beregner den procentvise fordeling på baggrund af data indsamlet for én hel uge i maj-juni. 

Opgørelsen foretages manuelt og er derfor begrænset til en uge. Opgørelsen foretages tæt på 

indberetningstidspunktet af hensyn til TDC’s planlægning af arbejdstiden anvendt til 

dataindberetningen. Der vælges en hel uge uden helligdage og skoleferie for at undgå en eventuel 

skævvridning af fordelingen af opkald foretaget inden for og uden for højtaktsperioden. Data måles for 

                                                             
2 De ni telefonitjenester er: Voice – IN, Voice - International – Incoming, Voice - International – Transit, Voice - Incoming fixed off-net, Voice – 
Originated prefix traffic, Voice - Transit - Local interconnection, Voice - Transit - National interconnection, Voice - Incoming Mobile to fixed og 
Voice - Incoming Mobile to Outgoing International. 
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origineret trafik (opkald påbegyndt af en TDC-kunde) på fire PSTN-centraler (Esbjerg, Byen3, Roskilde 

Øst og Aarhus). Der måles i intervaller af 15 minutter, og alle opkald tælles med, uanset hvilken 

platform modtageren af opkaldet anvender (PSTN, VoIP, mobil osv.). Opgørelsen for denne uge 

anvendes som gennemsnit for hele året.  

Broadband traffic + E transport 
I denne fane indberettes bredbåndstrafik og peak/mean-forholdet for kobber-, fiber og kabel-tv-nettet 

samt trafik for ethernet transport.  

Fanen er inddelt i følgende underpunkter, som er uddybet enkeltvis i dette afsnit:  

1 Broadband traffic 

2 Peak to mean ratios 

3 Focus on CATV 

4 Ethernet transport 

1 Broadband traffic 

Tabellen, som oplysningerne skal indberettes i, er opdelt i hhv. ’Broadband’ og ’Total per 

bitstream/VULA service’.  

’Broadband’ 

Forklaring til  indberetning 

Her skal indberettes den gennemsnitlige månedlige bredbåndstrafik per kunde i GB for TDC’s 

detailbredbåndskunder. 

Trafikken skal indberettes for to halvår, hhv. andet halvår af foregående år og første halvår af 

indeværende år. Ved opdateringen af LRAIC-modellen anvendes gennemsnittet af de to halvår. 

Teknisk information om indsamling  

Der er tale om en opgørelse af faktisk kobber- og fibertrafik i TDC’s net.  

TDC beregner forbruget ved at summere al bredbåndstrafik for kobber- og fiberkunder for et halvt år, 

som dernæst fordeles ligeligt ud på antal indberettede kobber- og fiberkunder per måned.  Målingen 

medtager intern TDC-trafik og trafik fra TDC’s gensalgskunder. Målingen foretages på tværs af både 

privat- og erhvervskunder.  

Erhvervsstyrelsen anvender bredbåndstrafikken for både kobber- og fiberkunder.  

TDC måler trafikken på edge router-niveau (visualiseret i Figur 1 nedenfor). Oplysningerne om den 

målte data gemmes i bytes samt antal pakker i en ’Round robin’ database4.  

                                                             
3 Centralen ligger ved Nørreport Station i København. 
4 En round robin database håndterer data målt over tid som fx båndbredde, temperaturer eller CPU-belastning. Der er tale 
om en cyklisk database, hvilket betyder, at mængden af data forbliver konstant over tid, men løbende udskiftes med nye data. 
Data kan trækkes ud af systemet og visualiseres som grafer. 
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Figur 1 Måling af bredbåndstrafik 

 

Kilde: TDC 

’Total per bitstream/VULA service’ 

Forklaring til  indberetning 

Her skal indberettes den gennemsnitlige månedlige bredbåndstrafik på detailniveau per kobber- og 

fiberkunde i GB for VULA/BSA (DSLAM / Lag 2 / Lag 3).  

Trafikken skal indberettes for to halvår, hhv. andet halvår af foregående år og første halvår af 

indeværende år. Ved opdateringen af LRAIC-modellen anvendes gennemsnittet af de to halvår. 

Teknisk information om indsamling  

Der er tale om en opgørelse af faktisk kobber- og fibertrafik i TDC’s net.  

TDC beregner forbruget på samme måde som beskrevet for ’Broadband’ ovenfor. Forbruget beregnes 

ved at summere al bredbåndstrafik for  kobber- og fiberkunder for et halvt år, som dernæst fordeles 

ligeligt ud på antal indberettede kobber- og fiberkunder per måned.  Målingen medtager intern TDC 

trafik og trafik fra TDC’s gensalgsprodukter. Målingen foretages på tværs af både privat- og 

erhvervskunder.  

Erhvervsstyrelsen anvender bredbåndstrafikken for både kobber- og fiberkunder.  

 

TDC måler trafikken på edge router-niveau (visualiseret i Figur 1 ovenfor). Oplysningerne om den 

målte data gemmes i bytes samt antal pakker i en ’Round robin’ database5. 

                                                             
5 En round robin database håndterer data målt over tid som fx båndbredde, temperaturer eller CPU belastning. Der er tale om 
en cyklisk database, hvilket betyder, at mængden af data forbliver konstant over tid, men løbende udskiftes med nye data. 
Data kan trækkes ud af systemet, og visualiseres som grafer. 
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I praksis indberetter TDC den opgjorte trafik pr. kunde for ’Broadband’, da den anvendes som proxy 

for ’Total per biststream/VULA service’. 

2 Peak to mean ratios 

’BSA (internal and external)’ 

Forklaring til  indberetning 

Her skal indberettes peak/mean-forholdet for BSA, dvs. forholdet mellem tidspunktet med mest trafik 

(peak) og den gennemsnitlige trafik (mean) i perioden.   

Peak/mean-forholdet indberettes på månedsbasis for det første halvår af indeværende år. LRAIC-

modellen anvender gennemsnittet af alle månederne. 

Teknisk information om indsamling  

Der er tale om en opgørelse af faktisk kobber- og fibertrafik i TDC’s net.  

TDC måler peak-trafikken som de travleste 5 minutter i den pågældende måned. 

Gennemsnitstrafikken er beregnet over hele den pågældende måned.  

Trafikken findes ved at summere al bredbåndstrafik for  kobber- og fiberkunder for den pågældende 

periode, dvs. 5 minutters intervaller hhv. en måned. Målingen medtager al trafik dvs. intern TDC-trafik, 

trafik fra TDC’s gensalgsprodukter samt ekstern trafik. Målingen foretages på tværs af både privat- og 

erhvervskunder. 

Erhvervsstyrelsen anvender bredbåndstrafikken for både kobber- og fiberkunder.  

TDC måler trafikken på aggregation router-niveau (visualiseret i figur 2 nedenfor). Oplysningerne om 

den målte data gemmes i bytes samt antal pakker i en ’Round robin’ database6. I forbindelse med 

opgradering af nettet vil aggregation routere med tiden blive erstattet af IP-routere. Ændringen har 

ikke betydning for opgørelsen af trafik. 

                                                             
6 En round robin database håndterer data målt over tid som fx båndbredde, temperaturer eller CPU belastning. Der er tale om 
en cyklisk database, hvilket betyder, at mængden af data forbliver konstant over tid, men løbende udskiftes med nye data. 
Data kan trækkes ud af systemet, og visualiseres som grafer. 
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Figur 2 Måling af BSA trafik 

 

Kilde: TDC 

’Total per bitstream/VULA service’ 

Forklaring til  indberetning 

Her skal indberettes peak/mean-forholdet for VULA dvs. forholdet mellem tidspunktet med mest 

trafik (peak) og den gennemsnitlige trafik (mean) i perioden.   

Peak/mean-forholdet indberettes på månedsbasis for det første halvår af indeværende år. LRAIC-

modellen anvender gennemsnittet af alle månederne. 

Teknisk information om indsamling  

Der er tale om en opgørelse af faktisk kobber- og fibertrafik i TDC’s net.  

TDC måler peak-trafikken som de travleste 5 minutter i den pågældende måned. 

Gennemsnitstrafikken er beregnet over hele den pågældende måned.  

Trafikken findes ved at summere al bredbåndstrafik for TDC’s kobber- og fiberkunder for den 

pågældende periode, dvs. 5 minutters intervaller hhv. en måned. Målingen medtager al trafik dvs. 

intern TDC-trafik, trafik fra TDC’s gensalgsprodukter samt ekstern trafik. Målingen foretages på tværs 

af både privat- og erhvervskunder. Opgørelsen for ’bitstream/VULA service’ er således den samme 

som for ’BSA (internal and external’) 

Erhvervsstyrelsen anvender bredbåndstrafikken for både kobber- og fiberkunder.  

TDC måler trafikken på aggregation router-niveau (visualiseret i figur 2 ovenfor). Oplysningerne om 

den målte data gemmes i bytes samt antal pakker i en ’Round robin’ database7. I forbindelse med 

                                                             
7 En round robin database håndterer data målt over tid som fx båndbredde, temperaturer eller CPU belastning. Der er tale om 
en cyklisk database, hvilket betyder, at mængden af data forbliver konstant over tid, men løbende udskiftes med nye data. 
Data kan trækkes ud af systemet, og visualiseres som grafer. 
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opgradering af nettet vil aggregation routere med tiden blive erstattet af IP-routere. Ændringen har 

ikke betydning for opgørelsen af trafik. 

’Ethernet Transport – National’ 

Forklaring til  indberetning 

Her skal indberettes peak/mean-forholdet for Ethernet Transport – National dvs. forholdet mellem 

tidspunktet med mest trafik (peak) og den gennemsnitlige trafik (mean) i perioden.   

Peak/mean-forholdet indberettes på månedsbasis for det første halvår af indeværende år. LRAIC-

modellen anvender gennemsnittet af alle månederne. 

Teknisk information om indsamling  

Der er tale om en beregning foretaget på baggrund af en opgørelse af faktisk trafik i TDC’s net. 

Peak/mean-forholdet for Ethernet Transport – National beregnes ved at dividere ’Average BH’ med 

’Average traffic’, som angives i under punkt 4 Ethernet transport (uddybet længere nede). 

3 Focus on CATV 

Forklaring til  indberetning 

Her skal indberettes peak-trafik for kabel-tv-nettet (CATV). Der indberettes både up- og 

downloadtrafikken angivet i Mbit/s.  

Trafikken indberettes på månedsbasis for det første halvår af indeværende år. LRAIC-modellen 

anvender gennemsnittet af alle månederne. 

Teknisk information om indsamling  

Der er tale om en opgørelse af faktisk trafik i TDC’s net. Indberetningen omfatter coax bredbåndstrafik 

og coax VoIP-trafik.  

TDC måler peak-trafikken som de travleste 5 minutter i den pågældende måned. 

Gennemsnitstrafikken er beregnet over hele den pågældende måned. Trafikken måles på landsplan på 

tværs af alle CMTS’er. Det betyder, at trafikken først summeres for alle CMTS’er, hvorefter peak-

trafikken aflæses. Målingen er visualiseret i Figur 3 nedenfor.  

TDC har oplyst, at i takt med udrulningen af Docsis 3.1 vil CMTS’er blive nedlagt og erstattet af OLT’er, 

hvor TDC i stedet vil foretage målingerne.  
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Figur 3 Måling af coax bredbåndstrafik 

 
Kilde: TDC 

4 Ethernet transport 

Forklaring til  indberetning 

Her skal indberettes gennemsnitstrafik og peak-trafik for Ethernet transport. Data angives i Mbit/s og 

anvendes til at beregne peak/mean-forholdet for Ethernet transport.  

Trafikken indberettes på månedsbasis for det første halvår af indeværende år. LRAIC-modellen 

anvender gennemsnittet beregnet på baggrund af alle månederne. 

Teknisk information om indsamling  
Der er tale om en opgørelse af faktisk trafik i TDC’s net. 

TDC måler peak-trafikken som de travleste 5 minutter i den pågældende måned. 

Gennemsnitstrafikken er beregnet over hele den pågældende måned.  

Trafikken findes ved at summere al bredbåndstrafik, som routes via Ethernet Transport for den 

pågældende periode, dvs. 5 minutters intervaller hhv. en måned. Målingen foretages på tværs af både 

privat- og erhvervskunder. 

IPTV (Multicast) 
I denne fane indberettes oplysninger om multicast trafik til IPTV og til fremføring af DVB-C i core-

nettet. Fanen indeholder én tabel, som er inddelt i ’TDC own multicast service’ og ’Multicast to YouSee’.  

LRAIC-modellen, som er fra 2014, tager udgangspunkt i TDC samt YouSee som selvstændige kabel-tv 

brands. Derfor er opdateringsskabelonen opdelt i et indberetningsfelt for hhv. TDC og YouSee. I dag 

hedder TDC’s detailbrand på kobber, fiber og coax alle YouSee. YouSee er imidlertid en del af TDC, og 

derfor indberetter TDC også tal for YouSee. Det betyder, at selvom opdateringsskabelonen anvender 

benævnelsen ’YouSee’ foretages indberetningen stadig af TDC.    
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’TDC own multicast service’ (multicast til brug for kobber- og fiber-beregninger) 

Forklaring til  indberetning 

Her skal indberettes den gennemsnitlige båndbredde per tv-kanal (Mbit/s) og antallet af tv-kanaler, 

som TDC transmitterer via IPTV multicast.  

Båndbredden skal indberettes for første halvår af indeværende år. Ved opdateringen af LRAIC-

modellen anvendes oplysningerne om båndbredden direkte. 

 

Teknisk information om indsamling  
Der er tale om en opgørelse af faktisk båndbredde i nettet. 

TDC kender antallet af aktive tv-kanaler i produktporteføljen. TDC indberetter den gennemsnitlige 

båndbredde for tv-kanaler som et gennemsnit af alle af SD- og HD-kanaler. Båndbredden for hver 

kanal aflæses på indfødningspunktet for IPTV på Borups Allé (BOA). Der måles på Borups Allé, da det 

er fra dette punkt, at al IPTV-baseret multicast flyder ind i hele netværket.  

’Multicast to YouSee’ (DVB-C multicast til brug for coax-beregninger) 

Forklaring til  indberetning 

Her skal indberettes den samlede multicast-trafik som TDC transmiterer via netværket til MPEG-

punkter samt det gennemsnitlige antal tv-kanaler per kunde. 

  
Trafikken skal indberettes for to halvår, hhv. andet halvår af foregående år og første halvår af 

indeværende år. Ved opdateringen af LRAIC-modellen anvendes gennemsnittet af de to halvår. 

 

Teknisk information om indsamling  

TDC foretager en beregning af trafikken på baggrund af en opgørelse af faktisk trafik i nettet. 

TDC beregner den samlede multicast-trafik ved at summere trafikken for hver af kanal. Herudover 

indberetter TDC det gennemsnitlige antal afsatte tv-kanaler per TV (YouSee) kunde. 

VOD 
I denne fane indberettes oplysninger om prioriteret trafik, kunder og peak/mean-forhold for Video On 

Demand (VOD) inkl. anden prioriteret trafik over TDC’s TV-løsning på kobber-, fiber- og coax nettet. 

VOD-tjenester omfatter f.eks. tv-arkiv og leje af film. 

Fanen er inddelt i følgende underpunkter, som er uddybet enkeltvis i dette afsnit:  

1 VOD Traffic 

2 VOD customers 

3 Peak to mean ratios 

4 Coax VOD – Number of customers  

1 VOD Traffic 

Forklaring til  indberetning 

Her skal indberettes den gennemsnitlige VOD-trafik per kunde (Mbit/s) på kobber- og fibernettet.  
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Trafikken skal indberettes for to halvår, hhv. andet halvår af foregående år og første halvår af 

indeværende år. Ved opdateringen af LRAIC-modellen anvendes gennemsnittet af de to halvår. 

 

Teknisk information om indsamling  
Der er tale om en opgørelse af faktisk prioriteret trafik i TDC’s net. 

TDC måler VOD-trafikken i kobber- og fibernettet på deres distribution routere. Routerne står på fire 

centraler; VG (Viborg), AR (Århus), ALB (Albertslund) og KHK (København), og det er alene disse fire 

centraler, der udsender VOD-trafik til IPTV-løsningen. Det betyder, at det således er den nationale 

VOD-trafik, der indberettes.  

Oplysningerne om den målte data gemmes i bytes samt antal pakker i en ’Round robin’ database8. Data 

om VOD-trafikken i databasen kan herefter analyseres og indberettes.  

2 VOD customers 

Forklaring til  indberetning 

Her skal indberettes antallet af kunder på kobber- og fibernettet, som har adgang til VOD-tjenester. 

Antallet af kunder opgøres ved udgangen af foregående år, og LRAIC modellen anvender det 

indberettede antal kunder direkte.  

Teknisk information om indsamling  
Der er tale om en faktisk opgørelse. 

Antallet af VOD-kunder svarer til antallet af IPTV-kunder, da alle TDC’s IPTV-kunder har adgang til 

VOD-tjenester.  

3 Peak to mean ratios (VOD) 

Forklaring til  indberetning 

Her skal indberettes peak/mean-forholdet for VOD-trafik på kobber- og fibernettet, dvs. forholdet 

mellem tidspunktet med mest trafik (peak) og den gennemsnitlige trafik (mean).  

Peak/mean-forholdet indberettes på månedsbasis for det første halvår af indeværende år. LRAIC-

modellen anvender gennemsnittet af alle månederne. 

Teknisk information om indsamling  
Der er tale om en opgørelse af faktisk prioriteret trafik i TDC’s net.  

TDC måler VOD-trafikken i kobber- og fibernettet på deres distribution routere. Routerne står på fire 

centraler; VG (Viborg), AR (Århus), ALB (Albertslund) og KHK (København), og det er alene disse fire 

centraler, der udsender VOD-trafik til IPTV-løsningen. Det betyder, at det således er den nationale 

VOD-trafik, der indberettes.  

                                                             
8 En round robin database håndterer data målt over tid som fx båndbredde, temperaturer eller CPU belastning. Der er tale om 
en cyklisk database, hvilket betyder, at mængden af data forbliver konstant over tid, men løbende udskiftes med nye data. 
Data kan trækkes ud af systemet, og visualiseres som grafer. 
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TDC måler peak-trafikken som de travleste 5 minutter i den pågældende måned. 

Gennemsnitstrafikken er beregnet over hele den pågældende måned.  

4 Coax VOD – Number of customers 

Forklaring til  indberetning 

Her skal indberettes antallet af VOD-kunder på kabel-tv-nettet.  

Antallet af kunder opgøres ved udgangen af foregående år, og LRAIC-modellen anvender det 

indberettede antal direkte.  

Teknisk information om indsamling  
Der er tale om en opgørelse af faktiske kunder i TDC’s net. 

TDC opgør antallet af VOD-kunder på coax som antallet af kunder, der i følge deres abonnement har 

adgang til at bestille og se film via deres TV-boks.  

TDC har oplyst Erhvervsstyrelsen, at der er ved at ske en fuld udfasning af ældre modetagebokse. Det 

betyder, at vil den tidligere prioriterede VOD trafik fremadrettet leveres som Best Effort trafik over 

den ordinære kabel-tv-bredbåndsforbindelse.  

CATV 
I denne fane indberettes oplysninger om frekvensallokering (MHz) i TDC’s kabel-tv-net. 

Forklaring til  indberetning 

Her skal indberettes oplysninger om fordelingen af anvendte frekvenser mellem tv, bredbånd (upload 

og download), VOD og ”andet” (radio) i TDC’s kabel-tv-net.  

Kategorien ’Spare’ i indberetningsarket er en reservation til eventuelle nye tjenester, da der ved 

anvendelse af frekvenser i ’Spare’ kategorien allokeres omkostninger til denne. Der er ikke tale om 

uudnyttede frekvenser. 

Frekvensanvendelser opgøres ved udgangen af foregående år, og LRAIC-modellen anvender 

fordelingen af frekvenser direkte.  

Teknisk information om indsamling  
Der er tale om en opgørelse af faktisk anvendte frekvenser i TDC’s net. 

Allokeringerne er baseret på TDC’s faktiske anvendelse af frekvenser i deres kabel-tv-net ved 

udgangen af foregående halvår.  
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Subscribers 
I denne fane indberettes oplysninger om kundefordeling, lokationer hvor der tilbydes vectoring, 

antallet af adresser forbundet med og uden fremskudt indkoblingspunkt i TDC’s net samt antallet af 

kobber- og fiberkunder fordelt på downloadhastigheder. 

Fanen er inddelt i følgende underpunkter, som er uddybet enkeltvis i dette afsnit:  

1 TDC customers 

2 Sites 

3 Households 

4 Subscribers on copper per speed 

5 Subscribers on fiber per speed 

1 TDC customers 

Forklaring til  indberetning 

Her skal indberettes det samlede antal aktive kunder for kobber-, kabel-tv- og fibernet fordelt på 

forskellige tjenester.  

Antallet af kunder opgøres ved udgangen af foregående år, og LRAIC-modellen anvender det 

indberettede antal direkte.  

Teknisk information om indsamling  
Der er tale om en opgørelse af faktiske forbindelser i TDC’s net.  

TDC måler antal aktive abonnementer for teknologierne; PSTN, ISDN, VULA/BSA, FTTH og coax. 

Herunder indberettes hel- og delstrækninger, dual pair bonding og gensalgsabonnementer på PSTN. I 

TDC’s systemer betragtes Fullrate som en ekstern operatør, og antallet af kunder for Fullrate er derfor 

inkluderet i indberetningerne for eksterne kunder.  

Alle tjenester, der skal indberettes kunder på, er angivet i Tabel 3 nedenfor. 

Tabel 3 - Tjenester anvendt til indberetningen af kunder 

Tjeneste Forklaring9 

Total  

PSTN lines PSTN-abonnementer 
Broadband without PSTN Interne TDC bredbåndsforbindelser uden PSTN 
BSA/VULA without PSTN Eksterne BSA/VULA-abonnementer uden PSTN 
Second pairs for broadband without PSTN (Dual pair 
bonding) 

Interne TDC bredbåndsforbindelser uden PSTN, 
ekstra DPB-kobberlinjer. Inkluderer også 2. par for 
G.SHDSL 

Second pairs for BSA/VULA without PSTN (Dual pair 
bonding) 

Eksterne BSA/VULA-forbindelser uden PSTN, ekstra 
DPB-kobberlinjer. Inkluderer også 2. par for G.SHDSL 

ISDN2 ISDN2-abonnemter 
ISDN30 ISDN-30 abonnementer 
VOIP VoIP-kunder på kobber og fiber, der anvender IMS-

platformen 

                                                             
9 Hvis det i forklaringen ikke er beskrevet, at der er tale om interne eller eksterne linjer, gælder indberetning 
både interne og eksterne linjer. 
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Copper leased lines Faste kredsløb, kobber 
Fibre leased lines Faste kredsløb, fiber 
Raw copper Eksterne rå kobber helstrækninger 
Second pairs for raw copper (Dual pair bonding) Eksterne rå kobber helstrækninger, ekstra DPB-

kobberlinjer. Inkluderer også Fullrate kunder. 
Subloop customers Eksterne rå kobber delstrækninger 
Second pairs for subloop customers (Dual pair 
bonding) 

Eksterne rå kobber delstrækninger, ekstra DPB-
kobberlinjer. 

FTTH active customers (inc. Bitstream) Aktive FTTH-kunder (inkl. FBSA og rå fiber) 
CATV active customers (inc. Bitstream) Aktive kabel-tv-kunder (inkl. Coax BSA). Der 

anvendes samme opgørelsesmetode som for CATV 
active customers using no other access technology (no 
copper and no fibre access) 

CATV active customers using no other access 
technology (no copper and no fibre access) 

Aktive kabel-tv-kunder (inkl. Coax BSA), som hverken 
anvender kobber eller fiber fra TDC. Der anvendes 
samme opgørelsesmetode som for CATV active 
customers (inc. Bitstream) 

WLR subscribers Gensalg fastnet 

Total broadband Total antal interne TDC bredbåndsforbindelser 

Over copper - Via kobber 
Over coax (inc. Bitstream) - Via kabel-tv (inkl. BSA) 
Over fibre - Via fiber 

Total per bistream/VULA service Fordeling af eksterne BSA/VULA-forbindelser 

External VULA/BSA – DSLAM - På DSLAM 
External VULA/BSA - Layer 2 - Lag 2 BSA/VULA 
External VULA/BSA - Layer 3 - Lag 3 BSA/VULA 
Ethernet Transport - National (number of circuits) - National BSA (antal kredsløb) 

 

TDC indberetter antallet af kunder på baggrund af kundedata fra kundeordresystemet ’Columbus’10. 

Oplysningerne om antal kunder kombineres med oplysninger fra TDC’s interne systemer (’AdMan’11, 

KAT12 og fra databaser med oplysninger om coax). Kombinationen foretages for at opdele kunderne på 

teknologi.  

2 Sites 

I tabellen skal indberettes antal lokationer med vectoring samt antal ADSL og VDSL porte. 

Antal lokationer med vectoring 

Forklaring til  indberetning 

Her skal indberettes antallet af lokationer, hvor der tilbydes vectoring. 

Antallet skal indberettes for to halvår, hhv. andet halvår af foregående år og første halvår af 

indeværende år. Ved opdateringen af LRAIC-modellen anvendes gennemsnittet af de to halvår. 

                                                             
10 TDC’s interne kundeordre bestillingssystem og kundedatabase. 
11 Provisioneringssystem hvori den underliggende teknologi bag produkterne er specificeret. 
12 KAT (Kobling- og Administrationssystem for Transmissionsnettet) er et registreringssystem som indeholder oplysninger 
om fiberkabler og transmissionsudstyr.  
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Teknisk information om indsamling  
Der er tale en faktisk opgørelse af lokationer i TDC’s net. 

TDC opgør antallet af lokationer med vectoring som en centralbygning, teknikhus, -skab eller -rum 

med forbindelse til kobbernettet samt vectoring. Hvis én eller flere af lokationens DSLAM’er er 

vectoriseret, vil lokationen blive talt med. 

Antal ADSL og VDSL porte 

Forklaring til  indberetning 

Her skal indberettes antallet af ADSL og VDSL porte. 

 

Antallet skal indberettes for to halvår, hhv. andet halvår af foregående år og første halvår af 

indeværende år. Ved opdateringen af LRAIC-modellen anvendes gennemsnittet af de to halvår. 

 

Teknisk information om indsamling  
Der er tale en faktisk opgørelse af porte i TDC’s net. 

TDC opgør antallet ADSL og VDSL porte som porte med aktive kunder tilsluttet. I TDC’s interne 

systemer fremgår det, om der er tale om en ADSL eller VDSL port.  

3 Households 

Forklaring til  indberetning 

Her skal indberettes antallet af adresser tilsluttet DSLAM på centralen og på fremskudte 

indkoblingspunkter. 

Antallet af adresser opgøres ved udgangen af foregående år, og fordeles på kategorierne A, B og C 

beskrevet og visualiseret nedenfor. 

A. Adresser forbundet direkte til centraler, som har fremskudte indkoblingspunkter  
B. Adresser forbundet til centraler igennem et fremskudt indkoblingspunkt  
C. Adresser forbundet direkte til centraler, som ikke har fremskudte indkoblingspunkter  

 

Figur 4 Adresselinjer fordelt på kategorier 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen 
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Adresserne ligger til grund for prisudmøntningen af BSA og VULA (Lag 2 og Lag 3) fordelt på 

hastigheder. Dette fremgår af prisudmøntningsarket, som er bilag til Erhvervsstyrelsens prisafgørelse. 

Teknisk information om indsamling  
Der er tale om en opgørelse af det faktiske antal adresser i TDC’s net. 

TDC opgør antal adresser med og uden fremskudt indkoblingspunkt på baggrund af en individuel 

vurdering for hver central og dernæst hver adresse. 

Hvis centralen har tilknyttet ét eller flere fremskudte indkoblingspunkter vurderer TDC, hvorvidt hver 

adresse er koblet direkte til centralen eller via det fremskudte indkoblingspunkt. Antallet af adresser 

indberettes som hhv. kategori A og B. 

Hvis centralen ikke har fremskudte indkoblingspunkter tilknyttet, indberettes alle adresser under 

centralen som kategori C. 

4 Subscribers on copper per speed 

Forklaring til  indberetning 

Her skal indberettes antallet af detailkunder på kobbernettet fordelt på downloadhastigheder. Antallet 

inkluderer både privat- og erhvervskunder. 

Antallet af kobberkunder opgøres ved udgangen af sidste år og ligger til grund for prisudmøntningen 

af BSA og VULA (Lag 2 og Lag 3), hvilket fremgår af prisudmøntningsarket, som er bilag til 

Erhvervsstyrelsens prisafgørelse. 

Teknisk information om indsamling  
Der er tale om en opgørelse af det faktiske antal kunder i TDC’s net. 

Antallet af kunder skal inddeles i hastighedskategorierne, som fremgår af opdateringsskabelonen. Hvis 

båndbredden ikke fremgår direkte af opdateringsskabelonen, skal kundens båndbredde indberettes i 

den hastighedskategori som ligger tættest. Ligger hastigheden midt imellem to hastighedskategorier 

indberettes antallet af kunder i den højeste hastighedskategori fx ligger 13 Mbps mellem 12 og 14 

Mbps, og skal således indberettes i hastighedskategorien 14 Mbps. Hvis der opstår afsætning af højere 

downloadhastigheder, skal TDC indføre denne hastighedskategori i tabellen. 

5 Subscribers on fiber per speed 

Forklaring til  indberetning 

Her skal indberettes antallet af detailkunder på FTTH-fibernettet fordelt på downloadhastigheder. 

Antallet inkluderer både privat- og erhvervskunder. 

Antallet af fiberkunder opgøres ved udgangen af sidste år og ligger til grund for prisudmøntningen af 

BSA og VULA (Lag 2 og Lag 3), hvilket fremgår af prisudmøntningsarket, som er bilag til 

Erhvervsstyrelsens prisafgørelse. 

Teknisk information om indsamling  
Der er tale om en opgørelse af det faktiske antal kunder i TDC’s net. 
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Antallet af kunder skal inddeles i hastighedskategorierne, som fremgår af opdateringsskabelonen. Hvis 

båndbredden ikke fremgår direkte af opdateringsskabelonen, skal båndbredden indberettes i den 

hastighedskategori som ligger tættest. Ligger hastigheden midt mellem to hastighedskategorier, skal 

antallet af kunder indberettes i den højeste hastighedskategori.  Hvis der opstår afsætning af højere 

downloadhastigheder, skal TDC indføre denne hastighedskategori i tabellen. 

Colocation - Other 
Forklaring til  indberetning 

I denne fane indberettes den samlede omsætning for samhusningstjenester og gebyrer. 

Den samlede omsætningen for samhustjenester og gebyrer opgøres i DKK for foregående år. LRAIC-

modellen anvender beløbet direkte. 

Teknisk information om indsamling  
Der foretages en beregning af den årlige omsætning ud fra 2. – 4. kvartal. 

TDC beregner den samlede omsætning ved at identificere de LRAIC-regulerede gebyrer og løbende 

betalinger for samhusningsområdet. Herefter opgør TDC den realiserede årlige omsætning på 

gebyrerne og betalingerne. Omsætningen for 1. kvartal indeholder efterreguleringer som følge af 

ændrede LRAIC-priser meldt ud i december måned året forinden. TDC kan derfor ikke nå at tilrette 

opkrævningerne fra engroskunderne i januar måned, og der foretages derfor efterreguleringer. For at 

undgå eventuelle misvisende opkrævninger medtages omsætningen for 1. kvartal derfor ikke. Den 

årlige omsætning beregnes derfor på baggrund af den realiserede omsætning for 2. – 4. kvartal som 

opjusteres til et helt år med en faktor 4/3.  

 

Opdatering af LRAIC-modellen 
Kolonne ”I” i fanerne ’New data - core’ og ’New data – access’ indeholder data til at opdatere LRAIC-

modellen. Kolonnen skal kopieres ind i fanerne ’Historical inputs – Core’ og ’Historical inputs – Access’ 

i hhv. LRAIC-core og -acces inddelingen af modellen. 

 

 


