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Dagsordenspunkter

• Accelleration af fiberaktiviteter

• Status ift. TDC’s GDS-løsninger

− TDC’s statistik for fejl samt GDS-vurdering.

− GDS Plus samt GDS på Pair Bonding.

• Status ift. TDC’s whitelists vs. ikke-retvisende oplysninger 

− Opdeling ift. Dong-/ikke-Dong-område (særlige (Dong-)vilkår og priser ved stikledninger fra 

eksisterende net).

• Orientering/status ift. TDC’s opgradering af kobbernettet

− Vectorisering

− Deshaping

− Vplus

− DSLman PLUS

− Merge eBSA og VULA

− Test af XG(S) PON

− Test af G.fast

− Long Reach VDSL / LR-VDSL

• Orientering fra seneste Coax-branchemøde, herunder orientering om eventuelle opfølgende aktiviteter 
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Accelleration af fiberaktiviteter

• TDC opdeles i 3 selskaber – præliminært betegnet ‘NetCO’, ‘OpCo’ og ‘Holding’

• TDC får gennem NetCo focus på infrastruktur , 5G og Fiberudbygning

• Accellereret fiberudbygning testes i 3 pilotområder i 2019, hvoraf det første planlægges nu

• Det første område bliver på 4.000-5.000 HP

• Whitelist og on-line systemer suppleres med de konkrete adresser, ODF-punkter etc medio november

− Umiddelbart efter kan linjer og evt. samhusningsydelser til Rå Fiber beordres

• Levering (mindst) 3 måneder efter varsling

• Prissætning efter LRAIC udenfor DONG

• I forbindelse med udbygningtilbyder TDC fri installation af stikledning og Kap - også uden bredbåndstjeneste
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Status for GDS-løsninger

Der er ikke lanceret nye produkter på området siden sidste NGA-møde

- Og TDC har ikke fundet anledning til at ændre i de nuværende produkter
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Ikke retvisende oplysnigner

• På sidste NGA-møde belv det afkalret, at nuværende whitelist har flere adresser, hvor enkeltadresser bag samme 

gadedør ikke konskevent er whitelistet.

• Dette håndteres med en manuel proces
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Definition af  Fiber-området: DONG/ikke-DONG

Der er særlige priser for FTTH i det net, TDC overtog fra DONG. Derfor oplyser TDC, hvilke adresser, der hører til DONG-

nettet.

Det er ikke bare adresser, der var homes passed ved overdragelsen DONG-nettet, men også f.eks. nye adresser i samme 

område.

For at få en simpel afgræsning, har TDC primo 2016 valgt at afgrænse DONG-nettet ved at udvide footprint med 

nytilkomne adresser  - og udvidet til hele gader:

• DONG-området er defineret ved 5.474 unikke gader i hovedstadsområdet. Listen placeres på Wholesale online, og kan 

altid findes der. Skulle der komme flere enkeltadresser på disse gader, vil de pr. definition tilhøre DONG-området. Til 

de unikke gader gælder kommunenummer + vejkode + postnummer. Listen vil ikke blive opdateret. 

• Gaderne er defineret ud fra adresserne i FTTH-listen fra 1. december 2015, hvor følgende gader er undtaget: 

− Gader med postnummer > 4999 (vest for Storebælt) og 4100 (Ringsted) er forlods defineret som ikke DONG

− Siden oktober 2013 har de månedlige mails om FTTH-whitelisten også indeholdt en liste over kommende FTTH-

adresser (helt typisk nybyggeri), disse adresser defineres som ikke DONG.

− Rundholtsvej, 2300 København S er frasorteret, da der også er tale om nybyggeri før oktober 2013. Eventuelt 

andre nybyggerier før oktober 2013 er ikke undtaget. 

− Gadefortegnelsen revideres ikke

Opsummeret i tal:

• Pr 1. december 2015, var der 177.793 enkeltadresser, heraf var 172.165 enkeltadresser defineret som DONG området.
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Definition af  Fiber-området: DONG/Resten af landet - fortsat

Listen med adresser er placeret på Wholesale Online:
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I og med at DONG-adresserne er defineret ud fra bestemte gader på en statisk

liste, gør, at eventuelle ændringer i gadenavne og postnumre ikke automatisk 

ændre listen og hermed afregningsprisen. Selvom problemet formodentligt er 

meget begrænset, vil TDC undersøge, om alle gadenavne på listen stadig er 

aktuelle; og tilpasse listen hvis der er sket ændringer. 

Fakturering:

• Alle kunder i DONG/resten af landet opkræves DONG abonnementspris

• Der efterreguleres og der opkræves merabonnementet for slutkunder for 

resten af landet.



Dagsordenspunkter

• Opdatering/status ift. Punkter fra sidste møde (v/TDC): 

− Status ift. TDC’s whitelists vs. ikke-retvisende oplysninger

− Fiber lister DONG/ikke DONG

− Fiberudmelding/piloter

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

− Vectorisering

− Deshaping

− Vplus

− DSLman PLUS

− Merge eBSA og VULA

− Test af XG(S) PON

− Test af G.fast

− Long Reach VDSL / LR-VDSL

• Eventuelt

− Orientering fra seneste Coax-udsendelser (v/TDC)
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Vectorisering

• Som led i vectoriseringsprogrammet fra 2015 vil 

der med udgangen af november 2018 være 

vectoriseret

− 682 små centraler

− 1638 fremskudte DSL-noder

− herefter er selve vectoriseringsprogrammet 

være afsluttet

− næste alle er blevet vectoriseret til den 

planlagte dato

• Nye DSL-noder er alle blevet vectoriseret 6-8 uger 

efter idriftsættelsen, det drejer sig om samlet

− 131 fremskudte DSL-noder

• TDC har gennem vectoriseringsprogrammet

udsendt månedlige lister over Rå Kobber og VDSL-

linjer berørt af vectorisering

− Disse udsendelser ophører, så novemberlisten

bliver den sidste
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• lille central
• fremskudt DSL-node
• ny fremskudt DSL-node



Ophævelse af shaping

• Hvis der findes rå kobber-linjer i dækningsområderne for en ny fremskudt DSLAM klassificeres denne som fremskudt 

indkoblingspunkt med shapingkrav (FIP), ellers som fremskudt central uden shapingkrav (FC).

• Hvis de ikke længere findes rå kobber-linjer i dækningsområdet for en FIP, ændres klassificeringen til FC. Dette sker 

typisk for 2-3 stk. hver måned 

− kan også ske, hvis operatørerne ønsker det/giver tilladelse hertil. 

efterfølgende fjernes shaping

• Efter aftale med de operatører, der har rå kobber i dækningsområderne, er shaping blevet ophævet for udvalgte 

fremskudte DSLAM’er i 

− 9 i Grenå (juni 2018)

− 8 i Ebeltoft (september 2018)

− 3 i Sakskøbing (juni 2018)

• Ultimo september 2018 findes 1105 FC’er og 1142 FIP’er
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Implementering af VPLUS
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Produkt scope: 

Projektet omfatter følgende:

• Nye flexhastigheder: 150/30, 200/35 og 300/35 Mbps, til de forskellige produkter hos Wholesale – eBSA/VULA, Bredbånd Basic.

• 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. Det tager også længere tid at få et sådan udviklet og produceret(1-2 år)

• Vplus CPE udstyr/Whitelistning vil ske ifm. med projektet. 

Status pr . 8. oktober 2018:
• Projektet er startet og IT-udviklerne er ved at færdiggøre light design – herefter allokeres udvikler-ressourcer
• Foreløbig plan siger Q1/10. februar 2019 – eller April.
• Udstyr der ønskes testes – bedes I kort sende beskrivelse og ønske ind, således at vi kan lave en planlægning. I skal endnu ikke

sende udstyr ind endnu. Ønsker sendes til twd@tdc.dk – senest 1. november 2018.

mailto:twd@tdc.dk


Implementering af VPLUS – implementering/foreløbig
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Lidt om implementeringen – som det ser ud nu.

Produkter der er omfattet implementeringen

• eBSA/VULA/Bredbånd Basic
• Implementeringen sker i NetInfo/Columbine(HTML,XML) – som en tilvalgsmulighed, dvs. det er ikke et krav at Operatøren har VPLUS 

Udstyr. For at kunne benytte VPLUS skal kunden være tilsluttet en Vectoriseret node og være tilsluttet et K-kort.

NetInfo

• I NetInfo vises hastigheds muligheder for både VDSL Annex 17A og 35B, dvs at der bliver vist et nyt felt hvor VPLUS Annex 35B.

Bestilling/Columbine
- Ved bestilling skal angives om ISPen supporterer VPLUS udstyr/router, dette sker pr slutkunde og er en option(-ikke et krav) 

- Vi vil for alle nye kunder vælge et K-kort som højeste prioritet når dB < 5 uanset hastighedsvalg, da kunden jo kan bestille noget 
mere i overmorgen (færre port skift). 

- På produkter som eBSA/BB Basic vælges først K-kort, når den bestilte hastighed kræver det.

- På VULA tilbydes VPLUS når linjen har dB<5 . Hvis allokering af K-kort ikke er muligt afvises med en fejlkode, hvis der ikke kan udvides –
oversigt over tilgængelige porte kan også ses i NetInfo. 



Status for DSLman PLUS
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Produkt scope/ ønsker: 

#1: DSLmon i DSLman(Overvågning af DSL-linjer)

#2:Dslman
DSLman – Skift til Docsis 3.1(Bonding Docsis 3.1)
DSLman – Mulighed for at læse afbrydelser på Coax(FLAPS)
DSLman - Skift tagging mode – fiber/DSL(tag/untag)
DSLman – Vis det provisionerede Serial nummer/GPON
DSLman – DLM historisk overblik

#3 Network Analyzer i DSLman
XML – funktioner implementeres I HTML I DSLman

#4 Fasin
FASIN – automatisering af skades markering, så manuelt arbejde hos TDC 
Fejlservice kan undgås
FASIN – mulighed for selv at bestille udsendelse af udstyr i Fasin, som skal udskiftes 
pga. af fejl

Status: Projektet er i fuld gang. Lancering planlagt til 18 November. Der tages 
forbehold for scoping ifm. udviklingen. Når vi nærmer os vil vi orienterer ud om de 
nærmere muligheder ifm. et IT-nyhedsbrev.

        

 DSL Monitoring   

              

   Enable Monitoring   Udfor    

              

   Line Survilance    Udfor    

              

   Performance Counter Udfor    
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eBSA + VULA Contended - forenkling?
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Sammenligning – af EBSA/VULA:
• Forskellene er skitseret i de grøn-markerede rækker:

• GSHDSL, inkl. CPE tilbydes kun på eBSA
• IPV6 support forudsætter at Slutkunden tilsluttes 

en Alcatel DSLAM – er muligt på VULA.
• BSA benytter også Ericsson DSLAM
• Forskellige IT implementeringer

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

• Når VULA nu dækker alle centraler – vil 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:

• Stop for udvikling af EBSA  pr 1.7.2019 ?
• Og udfasning inkl. migrering om 1-2 år, derefter 

?

Feature eBSA VULA

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

ADSL2+, VDSL Ja Ja

Mulighed for at sætte den hastighed 

ISPen mener er relevant, efter egen 

vurdering Nej - TDC metodik bestemmer Ja

GSHDSL Ja inkl CPE Nej

Geografisk dækning Landsdækkende Landsdækkende

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 - der henvises til VULA Ja

DSLAM Typer Ericsson, Alcatel Alcatel

Reguleret jf LRAIC LRAIC LRAIC

Sin egen IT implementering - og 

dermed dobbeltudvikling Ja Ja

Produktsammenligning

Priser
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Test af XG(S) PON
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Test scope: 

Projektet omfatter følgende:

• Afprøvning af XG-PON (10/2,5) og XGS-PON (10/10) udstyr 
• Demonstrerer kompatibilitet med TDC’s GPON i både laboratorie og i driftnettet.
• Modenhedsvurdering af OLT og ONT udstyr
• Erfaringsopsamling

Status pr. 8. oktober 2018:
• Der er indgået aftale vedrørende levering af testudstyr. Udstyret lab. test modtages her i oktober måned
• Foreløbig plan siger Lab-test i Q4 2018 og enkelte testinstallationer i Q4 2018 og Q1 2019.

GPON

ONT

ONT

ONT

ONT

Splitter

Splitter

1:16
1:32
1:64

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Ethernet

CATV

CATV

1490nm
1310nm

1490nm

1310nm

1490nm

1550nm
1310nmCATV 

1550nm

Triplekser

XGSPON

1580nm
1270nm

1580nm

1270nm
Standard for teknologier på samme fiber



Test af G.fast
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Test scope: 

Projektet omfatter følgende:

• G.fast 106 MHz test og G.fast 212 MHz teknologivurdering. 
• Afprøvning af G.fast 106 MHz. Der forventes kun test af FTTB (Basement) / MDU
• Vurdering af hvorvidt G.fast er anvendelig i TDC’s netværk. Især installationsformen er usikker. 
• Udfordringer i dialogen med bygningsejer og slutkunde.
• Forventninger til G.fast reach/rate, i forhold til vores CMP (Beskytte ADSL2+/VDSL2/Vplus).
• Input til beslutning vedrørende anvendeligheden af G.fast og til TDC planer generelt.

Status pr. 8. oktober 2018:
• Der er indgået aftale vedrørende levering af testudstyr. Udstyret modtages her i oktober til Lab-test og en lille felttest
• Foreløbig plan siger Lab-test i Q4 2018 og enkelte testinstallationer i Q4 2018 eller Q1 2019.
• Der er pt. ingen planer om indførelse af G.fast

1. Det er planen at 
field-test kun er på 
FTTB

2. Er der interesse for 
deltagelse i test-
installationer



Teoretisk undersøgelse af Long Reach VDSL / LR-VDSL
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Test scope: 

Projektet omfatter følgende:

• Teoretisk vurdering af LR-VDSL:
• Giver det forbedret performance sammenlignet med eksisterende ADSL2+
• Giver det forbedret rækkevidde på vectoriseret DSLAM, da hele båndet kan benyttes 

• Dialog med:
• Nokia vedrørende LR-VDSL implementering (korttyper og planer)
• CPE leverandør vedrørende mulig Software opdatering af eksisterende udstyr 

Status pr. 8. oktober 2018:
• Der er indgået aftale med TNO vedrørende simuleringer 
• Foreløbig plan siger at simuleringer er afsluttet i Februar 2019
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Orientering fra Coax-Branchemøde

• Seneste Branchemøde afholdt i april – rapporteret på sidste NGA-forum

• Nyt Branchemøde forventes i november – invitation efter efterårsferien

• Der er arbejdet på simplificering af proces og prissætning for kapacitet

− Undgå at udbydere skal bestille kapacitetsudvidelser, så ansvaret for kapacitetsdækning overgår til TDC
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