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Dagsordenspunkter

• Opdatering/status ift. GDS (v/TDC): 
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• Status ift. TDC’s whitelists vs. ikke-retvisende oplysninger (v/TDC)

• Orientering/status ift. TDC’s udvikling i kobbernettet (v/TDC): 

− Vectorisering

− Deshaping

− VPlus

− Reduktion af kobbernettets anvendelse og udstrækning

• Eventuelt

− Orientering fra seneste Coax-branchemøde (v/TDC)
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2.1 GDS – vurderingen – status på GDS/GIG andele
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Kommentarer:
• De 3 faser:

• Grøn - Inden oprydningen
• Gul – oprydning i dataregistreringer hos TDC, pr 2. april, fjernelse af:

• De ældste ledningsveje – hvis ledningsvejene ikke har været aktive samtidig
• Ledningsveje, der har været i drift, typisk ifm opsigelse/fortrydelsesretten <20 dage
• Fuldmonterede ledningsdage >60 måneder
• Ubrugte ledningsveje > 24 måneder

• Blå – delvis tilbagerulning
• Brugte ledningsveje efter 24 og 60 måneders reglerne rulles tilbage. 

• Det ses:
• GDS vurderingen vurderes nu på samme niveau som inden oprydningen. 

GDS Andel og vurdering

Alle operatører 2017-03 2017-04 2017-05 2017-06 2017-07 2017-08 2017-09 2017-10 2017-11 2017-12 2018-01 2018-02

GDS andel 92% 86% 83% 83% 94% 93% 91% 90% 89% 88% 90% 90%

GIG andel 8% 14% 17% 17% 6% 7% 9% 10% 11% 12% 10% 10%

GDS Vurdering/Mulig for både GIG og GDS 82% 68% 68% 71% 84% 83% 80% 79% 78% 79% 81% 76%



2.1 GDS – fejl – status på GDS/GIG andele
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Kommentarer:

• Det ses:
• ”Fejl + fallback ifm GDS” er lidt lavere end inden oprydningen

Fejl 

Alle operatører 2017-03 2017-04 2017-05 2017-06 2017-07 2017-08 2017-09 2017-10 2017-11 2017-12 2018-01 2018-02

Fejl + fallback ifm GDS 11% 8% 9% 9% 12% 11% 10% 10% 10% 9% 10% 9%



2.1 GDS – fejl – er der forslag til forbedringer ?
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Kommentarer:
• Laves en sammenligning med en operatør der har lavere fejlrate ses:

• Fejlraten ligger ca 2% lavere end gennemsnittet
• Operatøren fortæller bl.a.:

• At GDS vurderingen ikke anvendes til styring af teknikere i deres implementering
• At Slutkunden online tvinges til at forholde sig til SBBU
• At ved fejlretning skal slutkunden tjekke alle stik, om de kan bruges og afhjælpe en GDS-fejl.

Spørgsmål til Branchen:

• Er der andre der ikke benytter GDS vurderingen, eller hvilke erfaringer er der ? 
• Benyttes SBBU konsekvent ? 
• Hvad med fejlvisitering – tips og tricks ?

Sammenligning med en udvalgt Operatør Delta

Alle operatører 2017-03 2017-04 2017-05 2017-06 2017-07 2017-08 2017-09 2017-10 2017-11 2017-12 2018-01 2018-02

Fejl + fallback ifm GDS 11% 8% 9% 9% 12% 11% 10% 10% 10% 9% 10% 9%

Udvalgt operatør

Fejl + fallback ifm GDS 8% 7% 8% 7% 9% 8% 7% 9% 7% 7% 9% 7% -2%



2.1 GDS – fejl – TDC oplæg til ideer der – ifm ønske om at forbedre GDS 
valget ?
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Idéer + justeringer der kan have effekt på GDS fejlraten:

• GDS Vurderingen afløses af et nyt system, som afspejler en mere nuanceret billede af Risikoen ifh. til nuværende 
GDS Vurdering, fejlsandsynlighed øges hvis:

• Flere ledningsveje til adressen
• Ledning ledig i lang tid
• Stiktype ukendt 
• Erhvervsadresse/privatadresse – ved erhvervsadresse bør GIG vælges
• Adresse er ikke officiel (findes i TDC men ikke i de officielle databaser)
• Ingen kendt ledningsvej
• Forkert stiktype ifg. den nuværende GDS vurdering
• Ikke anbefalet STIK-type ifh. til GDS, da ordren er VDSL

• Yderligere oprydning - fortsættelse af arbejdet fra 2017:
• Fremadrettet kvalitetssikring/oprydning af ledningsveje i TDC systemer, således at sandsynligheden øges for at 

GDS fejlraten nedsættes. Justeringer kan have indflydelse på GDS Vurderingen, men resultatet bør forbedre 
kvaliteten af TDC registreringer:

• Oprydning af de ældste stik registreringer
• Fuldmonterings registreringer – hvor der er flere tidligere gamle lid fjernes de ældste
• Forenkling af IT reglerne for valg af LID i TDC IT systemer – måske at der kun gemmes en pr adresse. 

Spørgsmål til Branchen:
• Hvad siger Branchen – er der andre forslag erfaringer for nedsættelse af fejlraten – eller hvor TDC kan bidrage 

med input i Slutkunde valget ?
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1.2 Rå Fiber/GDS med kundebesøg 
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Produkt scope: 

Projektet omfattede følgende på Rå Fiber/FTTH, tilbydes når fiberen allerede er etableret (installationskode 0 med FiberKap):
• GDS med kundebesøg(pr. 31.januar benævnt GDS PLUS):

• Få en tekniker ud på slutkundeadressen og teste fiberen igennem, så at det sikres at fiberfremføringen mellem FKAP og 
centralen ikke er afbrudt. Herved vil evt. senere fejlmelding kunne undgås og derved højnes kundeoplevelsen. 

• GIG - evt. med installations arbejde mod merbetaling
• Indeholder selvfølgelig test af forbindelsen 
• Herudover kan Operatøren mod merbetaling aftale ekstraydelser mod betaling, jf. projektaftale hvor Operatøren aflevere en 

teknisk beskrivelse af hvad det er teknikeren udfører, fx installation af GPON.
• Priser, ex. moms:

• GDS med kundebesøg: kr. 562,
• GIG - evt. med installations arbejde mod merbetaling: kr. 785,- (eksl. det aftalte ekstraarbejde)

• Produkterne blev lanceret den 8. april.
• Inden for de første 14 dage har vi fået <5 ordre ind på de nye muligheder og følger også disse tæt.

Status pr 23. april 2018: 
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1.1 GDS Pair Bonding – del af samlet projekt VULA Proff
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Produkt scope: 

Projektet omfattede følgende
• 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.

• Mac adresse bestilling via Columbine/32/64 
• 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

• Produkterne blev lanceret den 11. februar.
• 2½ måned efter lanceringen er status på brugen:

• Vi har modtaget <5 stk. ordre på GDS Pair Bonding– og vil i Q2/3 følge ordrerne tæt og at sikre 
nødvendig ramp up. Vi håber, at det lille indtag skyldes at operatørerne er i gang med implementering 
– eller at dette GDS produkt – som Branchen har ønsket – kan være med til at sætte gang i 
bestillingerne af Pair Bonding generelt.

• Vi har modtaget ca. 40 ordre på Mac adresser online via Columbine i stedet for manuelle blanketter.

Status pr 23. april 2018: 
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GDS GPON Som præsenteret på sidste NGA-forum
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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 

Status pr 1. maj 2018

Fejl rettet i februar release – produkt i drift
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Forbedringsprojekt hos TDC –fra NGA januar møde

• 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.

• Status maj 2018:

− Der er arbejdet med hypotesen om, at vi kunne ‘udfylde hullerne’ og enable alle adresser bag en gadedør, hvis 

nogle adresser bag døren var enablet.

− Projektet har vist, at det kunne give flere fejl, fordi der de enkeltstående enablede adresser er fejlagtige.

− Derfor må et større projekt med både IT-ressourcer og manuelle ressourcer gennnemgå databasen – og dette er 

ikke ressourcesikret endnu.
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Status på vectoriseringen

• Vectoriseringsprogrammet

− i efteråret 2015 blev der gennemført to pilotprojekter med vectorisering af to fremskudte DSLAM’er

− siden da er 1798 fremskudte fremskudte DSLAM’er og små centraler vectoriseret

− AO’erne har indmeldt noder til vectorisering til og med Q1-2017

− med udgangen af 2018 vil totalt 2439 noder + de nye fremskudte fremskudte, der vil blive idriftsat i perioden frem 

til da, være vectoriseret

− hermed vil alle de noder, der kan og må, være vectoriseret og vectoriseringsprogrammet være tilendebragt 

• Samlet vil 640.000 adresser med kobber, hvor dæmpningen er under 10 dB, kunne få forbedringer i båndbredden og 

stabiliteten af en DSL-linje 
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Små centraler, der er vectoriseret med udgangen af 2018

18



Fremskudte noder, der er vectoriseret med udgangen af 2018
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Indhold:
I 2017 gennemførte vi sammen med Wholesales kunder et 
pilotforsøg for at teste processer for Deshaping af fremskudte 
punkter, hvor der var Rå Kobber og fremrykning af xDSL-linjer. 
Formålet med Deshaping er bl.a. at tilbyde jeres VDSL-kunder 
højere hastighed.

Det kommende Deshaping-projekt
Hensigten var dengang, at vi efter pilot-gennemførelsen ville 
igangsætte et projekt med henblik på at gennemgå alle de 
resterende shapede punkter. Det forudsatte, at TDC kunne finde de 
nødvendige ressourcer til dette arbejde i et større projekt.

Der er på nuværende tidspunkt ikke fundet ressourcer og 
opmærksomhed til dette projekt. Vi har dog fået accept og 
godkendelse til at gennemføre Deshaping på nogle punkter som 
præventiv fejlretning og som ’udfyldningsopgaver’.

Efter at have forespurgt dem der har Rå kobber om de havde veto 
– er der fremkommet følgende clearede og udpegede Deshaping-
punkter ligger i henholdsvis Grenå, Ebeltoft og Saxkøbing, som kan 
ses her:

SituationenKommende Deshaping punkter 

3.1 Status for Deshaping – pulje pr 1. juni
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1.3 Implementering af VPLUS - fortsat
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Status pr . 5. april 2018:

Der er VDSL-K-kort (V+) på 925noder mod 787 i janur. 
Placeringen af de 925 noder er vist på kortet.

Status pr . 23. april 2018:
Pga. ny IT organisation er opstarten blevet forsinket 
– vi håber på projektopstart i Q2 eller Q3. Vi vil 
sætte fokus på eBSA/VULA Contended ifm. dette 
arbejde i første omgang.
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Udnyttelsen af kobbernettet falder 

- en udfordring 
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Alle typer af produkter (eksempelvis telefoni, bredbånd, faste kredsløb, rå kobber, VULA, alarmlinjer osv.) 
og uanset salgskanaler (youSee, Erhverv, Wholesale) er medtaget i beregningen

35 %

56 %

• Siden 2011 er andelen af adresser, 
der anvender kobberlinjen, faldet 
markant og konstant

• Når først kobberlinjen til en adresse 
er opsagt, er der ringe sandsynlighed 
for, at det bliver genaktiveret

• Faldet i udnyttelsen af kobbernettet er 
først og fremmest begrundet i 
konkurrencen fra andre net
• mobilnet
• fibernet
• coaxnet



Udnyttelsen af kobbernettet er meget ujævnt fordelt 

- generelt er udnyttelsen størst på Sjælland og Fyn, og mindst i Jylland
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Centralområde 
• udnyttelse over 75 %
• udnyttelse under 25 %



Udfordring 

• Mange af omkostningerne ved at vedligeholde kobbernettet 

er knyttet til nettets størrelse

− vejarbejde

− bygningsrenoveringer

• foreløbige beregninger viser, at omkostningerne til at 

vedligeholde kobbernettet overstiger indtægterne, når 

udnyttelsen falder til under 10 %
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Mulige scenarier for kobbernettets fremtid

- alt tyder på, at misforholdet mellem kobbernettets størrelse og udnyttelsen bliver stadig større
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• For TDC er misforholdet mellem 
nettets størrelse og antallet af kunder 
herpå en udfordring for rentabiliteten 
i kobbernettet

• hvis udviklingen forsætter som hidtil, 
vil der ikke være flere kunder på 
kobbernettet om 8 år! 
Mere realistisk er nok, at der vil ske 
en stabilisering på et meget lavt 
niveau

• Lokalt er der allerede områder hvor 
udnyttelsen er særdeles lav 

• I de kommende år bliver TDC nød til 
at overveje, hvordan kobbernettet 
kan afvikles, men der er ikke lagt 
planer for det endnu.



TDC begrænser nyanlæg og reetablering af kobberkabler

• Ingen kobberkabling af nybyggeri

− men TDC sender gerne tilbud på fiberanlæg 

• Ved vejarbejde hvor forsyningskabler skal flyttes, genetableres kun kapacitet til aktive kobberlinjer – og er udgiften 

uforholdsmæssig stor, genetableres kabling ikke.

• Ved bygningsrenoveringer genetableres kun stikkabler til lejligheder med aktive kobberlinjer

− hvis omkostningerne til genetablering af kobbernet i en ejendom er meget høje i forhold til antallet af aktive 

kobberlinjer, kan opsigelse komme på tale. Antallet har indtil nu været beskedent (under 100)

− hvis ejendomsejer ikke ønsker genetablering af kobbernettet, er TDC nødsaget til at opsige aktive kobberlinjer, da 

TDC’s kabler er etableret efter gæsteprincippet og yderst sjældent tinglyst. Antallet har indtil nu været beskedent 

(under 100) 
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Dagsorden Branchemøde 5. april 

• Siden sidst

− Migrering til Kapacitetsgrupper og automatisering af bestilling

− GDPR påvirkning på BSA coax primært i relation til Wi-Fi SSID og password

− Nyt modem

• Omkostningssammenligning mellem diverse teknologier

• Roadmap
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Roadmap
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Større projekter Små og store opgaver Driftsforbedringer Boblere

Lag 2 og IPv6 Undgå afbrydelser ved 
nedtagning af TV

Docsis 3.1 bonding Data-only
modem

2 SP’er på samme 
linje

Nyt modem Adgang til flaps VoIP på eMTA

Link-aggregering Bedre info i Netinfo Remote adgang til WiFi
på modem



Opsamling udsendt 18. april 2018

• Efterregulering for Q4 er udsendt. Vi sikrer, at det medsendte materiale giver 

mulighed for at gennemskue afregningen.

• Vedrørende gennemsnitspriser, beregningsmetode for prisregulering 

og efterregulering var der en del kommentarer. Udbyderne lovede at indsende 

beskrivelse af de nævne forhold, som kunne vedlægges referatet. Vi har ikke 

modtaget materiale, hvorfor det heller ikke er indlagt i denne opsamling.

• Elementer i roadmap blev præsenteret og diskuteret kort. Udbyderne indsender 

ønsker til prioritering og eventuelle ønsker til ny funktionalitet.

• Tidsplan for færdiggørelse af Docsis 3.1-udrulning og for første plandrevne stik-

migreringer udsendes, så snart vi har yderligere information herom.

• Vi indkalder til næste branchemøde i anden halvdel af august.
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• Opdatering/status ift. GDS (v/TDC): 

− TDC’s statistik for fejl og GDS-vurdering

− GDS Plus (ny GDS-type)

− GDS på Pair Bonding

− GDS på GPON

• Status ift. TDC’s whitelists vs. ikke-retvisende oplysninger (v/TDC)

• Orientering/status ift. TDC’s udvikling i kobbernettet (v/TDC): 

− Vectorisering

− Deshaping

− VPlus

− Reduktion af kobbernettets anvendelse og udstrækning

• Eventuelt

− Orientering fra seneste Coax-branchemøde (v/TDC)

− Merge VULA og eBSA?
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Skal vi udfase eBSA til fordel for VULA
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Sammenligning – af EBSA/VULA:
• Forskellene er skitseret i de grøn-markerede rækker:

• GSHDSL, inkl. CPE tilbydes kun på eBSA
• VULA dækker ikke alle centraler -> de operatører 

der har begge produkter, skal ifm. geografien tjekke 
op imod geografien/Lister/NetInfo – og 
kompleksiteten øges.

• IPV6 support forudsætter at Slutkunden tilsluttes en 
Alcatel DSLAM – vi er ved at starte et projekt op på 
en implementering på eBSA.

• BSA benytter også Ericsson DSLAM
• Forskellige IT implementeringer

Forenkling:
Hvis TDC kun havde VULA produktet kunne vi og mange af 
jer spare dobbeltudvikling, når produkterne er så ens. Derfor:

• Hvis Vula dækkede alle centraler – ville IPV6 også 
default være understøttet – jf. VULA produceres på 
Alcatel

• GSHDSL leveres på EVPN DSL – hvilket også giver 
mere transparens – rettet mod Erhvervskunder

Spørgsmål: 

• Hvordan ser Branchen på en sådan forenkling – fx 
med ½ års varsel – for stop af salg på EBSA og 
dermed udvikling - og senere migrering ?

Feature eBSA VULA

Hvilke hastigheder leveres 1-150Mbit/s 1-150Mbit/s

ADSL2+, VDSL Ja Ja

GSHDSL Ja inkl CPE Nej

Geografisk dækning Landsdækkende Alle NGA centraler

Leverence GDS/GIG GDS/GIG

CPE Udtyr - tillægs leje Ja(ADSL, VDSL) Ja(ADSL, VDSL)

Service aftale(0-24) Kan tilkøbes Kan tilkøbes

Bestilling vi HTML; XML Ja Ja

Bestillings via blanket Ja - muligt Ja - muligt

Protokoller

QoS/multikanaler/enkanslløsning Ja Ja

Multicast Ja Ja

Mac adresser Op til 64 Op til 64

Antal Vlan default pr slutkunde 0/ alle kunder i ringen deler VLAN 0/ alle kunder i ringen deler VLAN

IPV 6 support Nej forventet Q3 2018 Ja

DSLAM Typer Ericsson, Alcatel Alcatel

Reguleret jf LRAIC LRAIC LRAIC

Sin egen IT implementering - og 

dermed dobbeltudvikling Ja Ja

Produktsammenligning

Priser


