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Dagsordenspunkter

• Orientering fra TDC

− TDC’s fiberaktiviteter

− TDC’s fibernetudvikling

− Evt. aktualisering af VULA-fiber på marked 3a

− TDC’s fiberaktiviteter

− Fiber termination optimizations

− XGS-PON

− NetInfo Proff, Status for TDC’s whitelists i relation til spørgsmålet om retvisende oplysninger

− Multi-Operator på Fiber (4 port ONT)

− BULK ONT

− TDC’s kobberaktiviteter

− VPLUS

− Deshaping

− Orientering fra Coax Branchemøde
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TDC’s erfaringer med national udrulning af åben fiberinfrastruktur

Første 3.414 addresser i Hvidovre & Amager den 15. November 2018

Ni måneder senerer, har TDC annonceret i alt 27.460 adresser, hvoraf 14.735 husstande aktivt har 
bestilt en fiberforbindelse til boligen

15 maj 2019 etableres en selvstændig enhed under navnet ”Fiber fabrikken”

Fiber fabrikken har til formål at varetage den proaktive del af fiberudbygningen.

>

>

>

>

Hvad er der sket?

Hvor ligger fokus fremadrettet?

➢ Forbedring af leverancepræcision

➢ Accelerering af udbygningstempo

➢ Udvidet fokus på etagebyggerier

>

>

>



Vi ruller ud til følgende byer: 

• Brønshøj, Gentofte, Gevninge, Næstved, Slagelse, 
Kvistgård, Odense & Hillerød

Vi har allerede rullet ud til:  

• Roskilde, Aarhus, Vanløse, Hvidovre, Valby og Amager

Med en tilslutning til TDC’s fibernet er det muligt at opnå 
bredbåndsforbindelser med hastigheder op til 1000 Mbit/s –
og i fremtiden endnu højere hastigheder. 

Husstande får gratis tilslutning til TDC’s fibernetværk, og de får 
samtidig friheden til at vælge et abonnement hos en udbyder 
efter eget valg. 

Vi arbejder på at rulle fiber ud til +1million 
husholdninger og erhvervskunder



VULA fiber – aktuelt?

Markedsafgørelsen giver TDC begrænsede muligheder for at tilbyde 

virtuel adgang i stedet for fysisk netadgang til fiber – og specificerer 

kravene til produktet

Markedsafgørelsen lægger op til, at et egentligt VULA produkt 

specificeres gennem et standardtilbud, der udarbejdes ved 

anvendelse af NGA forum:

TDC har focus på at sikre, at fysisk netadgang ikke begrænses af 

hverken tekniske forhold eller af aftaler med trediepart

(f.eks.bygningsejere).

Derfor har TDC ikke aktuelle planer om at specificere og udvikle et 

egentligt VULA produkt.



Implementering af Fiber termination optimizations
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Produkt scope: 

Projektet omfatter følgende:

• Implementering af NY ONT/ Genexis TWIST
• Fremadrettet termineres kun 1 fiber i nye installationer

Fjerner fejlkilder ved GDS oprettelser
- Stikvold
- Par-2 Fejl

Status pr . 19. august 2019:
Lanceringen af visse it-dele/forudsætninger skete i juni-releasen den 23. juni og vil slå endeligt igennem fra september og efteråret, hvor den nye kommende 
ONT implementeres. Der er nu indgået aftale med Genexis, og materiale er ved at blive lavet klar til udsendelse vedr ONTen. 
Det nuværende fiber KAP-stik forsvinder for nye installationer og fiberen terminer direkte i en ny ONT-type i et underlag, hvortil ONT fastgøres. Kunden vil således 
i nye installationer have en Box, hvor ONT og KAP er sammenbygget. Den nye ONT forventes at have 4 LAN-porte, som vil kunne bruges i forbindelse med 
udvikling af tjenester på et senere tidspunkt.
Med hensyn til GDS på Fiber BSA er det samme principper som i dag, hvor serienummeret benyttes.
Vedrørende Rå fiber vil der blive udviklet et Rå Fiber-dæksel, der kan klikkes på et underlag. Vi forventer at dette bestilles som GDS Bulk og samtidig med ordren. 
GDS Bulk muliggør at I selv kan sende det ud.

Ramp up:
Pilot: er ca. 100 adresser, ONT-leverance  forventet 1. august (installation august-september).
Efter september-releasen vil enkelte kunder, for eksempel en adresse i Nordsjælland, som ikke har FKAP blive udført som enkeltfiberløsning. 
I Fiber-kampagnerne – der løbende annonceres - vil vi udtage nogle projekter til ramp-up (omkring oktober / november).



Implementering af XGS-PON
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Produkt scope: 

Projektet omfatter følgende:

• Implementering XGS-PON (10/10) udstyr 
• Siden sidst er XG-PON fravalgt

• Udbygning vil ske efter behov og afh. Af bestillinger

Status pr . 19. august 2019:
Projektet er startet op
Forventes lanceret 1. halvår 2020
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Forbedring af whitelistens datakvalitet
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Produkt scope: 

Projektet omfatter følgende:

• Fiber Whitelisten vil få data fra NetInfo frem for udtræk fra databaser, herved skulle data kvaliteten være mere tæt på det der 
benyttes ifm Columbine og visitering

• Listen opdateres dagligt fremfor 1 gang om måneden
• Skal kunne hentes om muligt på en SFTP server
• Første step er Fiber. Afh. Af erfaringer kan Coax og kobber blive udviklet senere
• Listen vil også indeholde data ifm Fiber First kampagner
• Den nye liste vil være tilgængelige samtidig med den gamle liste i en periode
• Kampagne data implementeres også i NetInfo(HTML; XML)

Status pr . 19. august 2019:
Database format er ved at være designet
Vi forventer en lancering i November 2019 – hvorefter en pilot vil blive gennemført så ISP kan begynde at afprøve den nye whiteliste.



Projekt idé -Multi-Operator på Fiber (4 port ONT)
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Produkt scope: 

Projektet er på idé niveau og omfatter følgende:
• At en slutkunde på en 4 ports ont, kan vælge op til 4 ISP om at levere sine tjenester en på hver port
• Kan bl.a. bruges ifm. at Slutkunden ønsker migrering mellem forskellige ISP 

Men det rykker ikke ved TDC’s opbakning til SBBU på Fiber

Status pr . 19. august 2019:
Projektet for ventes startet op i Q4 2019 – her vil det blive besluttet om produktet kan udvikles og det det er en god idé. Herefter lancering i 2020.
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ISP4



Implemenetring af BULK Ont på FBSA
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Produkt scope: 

Projektet omfatter følgende:
• At ISP kan få et antal ONT ud til eget lager, og så sende denne ud sammen med egen Router
• Tilsvarende Rå Fiber dæksel
• Det vil fortsat være muligt indtil videre at bestille at TDC sender det ud fra sit lageret

• Fordelen ved dette er:
• Slutkunden kan få en samlet pakke fra ISPen med samlede vejledninger
• Hvis Slutkunden glemmer at hente pakken på posthuset er der en workaround at en ny pakke kan sendes til kunden.

Status pr . 19. august 2019:
Projektet forventer en leverance i november eller februar.
Det kan være at der bliver 2 drops:
- At serie nummeret skal leveres sammen med oprettelses ordren
- At det senere bliver mulighed for at levere serienummeret senere/asynkront – når ordren sendes ud fra lageret, så ISPens eget lager kan rette ordren on-the-

fly



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.

• 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)

• HGW5 til Bredbånd Basic. 

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

• ISPen skal aktivt vælge om VPLUS ønskes, vælger ISPen ikke noget er XML løsninger AS is.

Status pr . 19. august 2019:

• Projektet forventes leveret til november
• Der er pt. VPLUS kort på 1320 vectoriserede indkoblingspunkter.
• 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 og TDC Kommunikation – senest 1. oktober 2019.

mailto:twd@tdc.dk


Status på Deshaping
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Produkt scope: 

Status pr . 19. august 2019:

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 VDSL-kunder højere hastighed.

Som vi tidligere har orienteret om – er der ikke et Deshaping projekt – men vi vil adhoc gennemføre Deshaping på 
nogle punkter som præventiv fejlretning og som ’udfyldningsopgaver’, når der er ledig kapacitet. 

Vi er i gang med at undersøge Veto/Accept af 36 noder hos 2 ISP med Kobber-kunder – noderne er udvalgt hvor der 
er få kunder og disse kan have stor effekt:

• 36 fremskudte indkoblingspunkter med shaping, hvor deshaping vil have størst nytte (typisk store 
dækningsområder) – og være nemmest at gennemføre (få rå kobber-linjer): dækningsområdet på over 10 km2 

og/eller er dækningsområdet på over 4 km2 og med 1-2 rå kobber-linjer. Tilsammen har de 36 noder 93 rå kobber-
linjer, fordelt på 2 ISPere.

• Samlet set er der aktuelt 1058 FIP’er med tilsammen 6463 rå kobber-linjer i dækningsområderne. 

• Plan: Når vi har afklaret om noderne kan accepteres, og kobber er migreret til VULA, vil vi adhoc fjerne shaping. Når 
arbejdet er fuldført vil vi give en orientering.



Orientering fra Coax Branchemøde
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Seneste møde afhodt 17. juni 2019
Kommende møde berammet til 11. november 2019

Focuspunkter
2 SP’er på samme linje
Der arbejdes med en løsning, hvor den IT-mæssige binding på antallet af SP’er på samme linje fjernes.
Forventes implementeret 2020Q1.

Coax BSA lag 2 produkt
Dette prioriteres over IPv6, idet det giver transparens for IPv6 samtidig med at det giver operatører flere andre muligheder.
Problematikker fra analysearbejdet forventes drøftet med operatører bilateralt og på branchemødet 11. november

Prisstruktur for Coax BSA
TDC overvejer den kritik, der er rejst af strukturen og fremlægger forslag på branchemødet 11. november.


