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Ad 1) Velkomst 

Den nye formand for NGA-forum, Kenneth Jarnit, bød velkommen. Derpå 

var der en kort præsentationsrunde af hensyn til nye deltagere på mødet. 

 

Ad 2) TDC’s standardtilbud på marked 3a og 3b – branchehørin-

ger, status og videre proces 

ERST orienterede om, at styrelsen på baggrund af TDC’s omfattende aftale-

kompleks i relation til standardtilbudsforpligtelsen på engrosbredbåndsmar-

kederne (M3a og M3b) har valgt at opdele høringen af branchen i tre bid-

der/emner i et rullende forløb.  

 

ERST har ved den første branchehøring, omhandlende TDC’s rammeaftale, -

tillæg og dertilhørende bilag, modtaget ét høringssvar, nemlig fra Telia. 

ERST vil på tilsvarende vis som for branchehøringerne foretage et emneop-

delt standardtilbudstilsyn og har på baggrund heraf samt under henvisning til 

Telias høringssvar allerede anmodet TDC om at kommentere på en række 

observationspunkter. 

 

ERST mindede om, at der er høringsfrist fredag den 9. februar 2018 fsva. 

styrelsens anden branchehøring, der omhandler TDC’s standardtilbud for 

hhv. fiber og samhusning. ERST opfordrede branchen til – i det omfang man 

måtte have bemærkninger til TDC’s standardtilbud – at afgive disse til sty-

relsen. For nærmere oplysninger i relation til punktet henvises til den ved-

lagte præsentation fra ERST. 

 

Ad 3) Ny LRAIC fastnet-model samt tillægsprisafgørelse i høring 

– præsentation 

ERST orienterede kort om styrelsens nye og tilpassede LRAIC-model for 

fastnet, herunder at formålet med tilpasningen er at sikre en mere korrekt 

fastsættelse af engrospriser ved en beregning, der alene afspejler omkostnin-

ger ved net baseret på moderne effektiv teknologi i regulerede områder. Den 

tilpassede model er en konsekvens af de nye bredbåndsmarkedsafgørelser, 

hvor TDC ikke længere er pålagt en netadgangsforpligtelse på fiber i 56 

postnummerområder. ERST oplyste, at modellen giver mulighed for at be-

regne omkostninger helt ned på postnr.-, central- og husstandsniveau. 

 

ERST oplyste, at styrelsen på baggrund af den tilpassede LRAIC-model har 

sendt en tillægsprisafgørelse om fastsættelse af maksimale netadgangspriser 

efter LRAIC-metoden i høring. Høringsfristen er den 9. februar 2018. Da 

TDC i henhold til styrelsens markedsafgørelser af 17. august 2017 ikke læn-

gere er forpligtet til at give netadgang til fiber i en række geografisk afgræn-

sede områder, har den tilpassede model alene betydning i relation til TDC’s 

fiber-engrospriser. 

 

For nærmere oplysninger i relation til punktet henvises til den vedlagte præ-

sentation fra ERST, ligesom ERST på mødet henviste branchen til at tage 

kontakt til styrelsen, såfremt man ønskede en mere teknisk gennemgang af 

modellen. 

 



Ad 4) TDC’s løsninger for GDS 

a. GDS-vurderingen – status/statistik for fejl samt SLA for træfsik-

kerhed i GDS-vurderingen 

TDC orienterede om status i relation til selskabets tilpassede GDS-vurdering, 

herunder opdateringen af Netinfo, som blev lanceret i november. TDC oply-

ste, at selskabet forventer at lave en opdatering på statistik for fejl og GDS-

vurdering i første kvartal af 2018. 

 

Om GDS på fiber generelt oplyste TDC, at nogle bestiller adgang via fiber 2, 

når de bestiller fiber til en kunde, der har fiber i forvejen (for at undgå nede-

tid), og at en stor andel af disse fiberlinjer fejler (ca. 30 %). Det gælder både 

på GPON, men også i P2P. Det skyldes dårlig dokumentation af det net, 

TDC i sin tid købte af DONG. TDC overvejer i den anledning at introducere 

en ny GDS-type, GDS Plus. I dette produkt vil indgå et teknikerbesøg på 

slutkundeadressen, således at hele ledningsvejen (forinden levering) er testet 

af TDC. Prisen herfor vil ifølge TDC formentlig ligge et sted mellem en 

GDS og en GIG. For nærmere oplysninger i relation til punktet henvises til 

den vedlagte præsentation fra TDC. 

 

Fibia tilkendegav i den anledning, at selskabet ikke finder det rimeligt, hvis 

man som engroskunde skal betale ekstra for, at TDC kan sikre/minimere sin 

fejlrate og dermed omkostninger til fejlretning på selskabets GDS-produkter. 

Fibia oplyste, at selskabet har haft en møderække med TDC om den om-

handlede problemstilling. TDC nævnte, at der – når der nu ikke er en bran-

cheaftale om SBBU for fiber – er mulighed for, at kunden giver den nye 

bredbåndsudbyder fuldmagt til at opsige den gamle aftale for på den måde at 

minimere nedetid. TDC er indstillet på at mødes med Fibia mhp. at tale pro-

blemet igennem og finde en mulig løsning.  

 

b. GDS på Pair Bonding – status 

I relation til TDC’s projekt for GDS på Pair Bonding oplyste TDC, at dette 

er ved at blive testet, og planen er en lancering den 11. februar 2018. For 

nærmere oplysninger i relation til punktet henvises til den vedlagte præsenta-

tion fra TDC. 

 

c. GDS på GPON – status/evaluering af løsningen (lanceret ultimo 

november 2017) 

I relation til TDC’s projekt for GDS på GPON oplyste TDC, at den omhand-

lede løsning som planlagt blev lanceret den 26. november 2017, at fiber 

BSA-aftalen i den forbindelse var blevet opdateret, og at der allerede fra den 

27. november 2017 var kommet ordrer fra en operatør via XML. TDC oply-

ste, at løsningen fungerer som specificeret, men at man imidlertid har kon-

stateret enkelte fejl, fx i relation til teknikerordrer. TDC forventer dette rettet 

pr. 11. februar 2018 i forbindelse med IT-releasen. For nærmere oplysninger 

i relation til punktet henvises til den vedlagte præsentation fra TDC. 

 

 

 

 



Ad 5) TDC’s løsninger for samhusning 

TDC oplyste, at ISP-leveret FOMS (nye typer samhusning) er implementeret 

og ibrugtaget pr. 11. juni 2017. Næste skridt frem mod august bliver at tilve-

jebringe IT-baseret migrering af kunder fra det gamle IT-setup. For nærmere 

oplysninger i relation til punktet henvises til den vedlagte præsentation fra 

TDC. 

 

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

TDC redegjorde på mødet nærmere for de afvigelser (12.960), som Fibia 

bragte op på mødet i NGA-forum den 13. oktober 2017, og som har vist sig 

mellem TDC’s fiber whitelists og det officielle BBR-register. En stor del af 

disse adresser er ikke officielle adresser, men fx tekniske installationer og 

fælles faciliteter i beboersammenslutninger, og udgør derfor ifølge TDC ikke 

et problem. 

 

TDC oplyste, at problemet med de officielle adresser, som kommunerne 

håndterer, typisk opstår i forbindelse med udstykninger, kommunens forkerte 

inddatering af dataændringer samt forkerte oprettelser af gadedørsadresser 

som BBR-adresse, selvom ejendommen er udstykket.  

 

TDC redegjorde nærmere for de 5.865 officielle adresser, der ifølge Fibias 

oplysninger fejlagtigt ikke findes på TDC’s whitelist. TDC oplyste bl.a., at 

der pr. november måned var 5.737 adresser fraværende på listen, og at der 

for alle adresser på nær 20 gælder, at der bag samme gadedørsadresse er en 

eller flere andre adresser, der står angivet på whitelisen. Adresserne vil der-

for ifølge TjekDitNet.dk have fiberadgang og blive optaget på whitelisten, 

hvis operatøren henvender sig til Wholesale Kundeservice herom. For nær-

mere oplysninger i relation til punktet, herunder om de resterende 20 adres-

ser, der ikke fremgår på whitelisten, henvises til den vedlagte præsentation 

fra TDC.  

 

TDC oplyste, at selskabet som følge af en manuel og langsommelig proces i 

dag nu igangsætter et forbedrings-IT-projekt, hvorved TDC vil gennemgå og 

opdatere alle adresser bag gadedøre, hvor der allerede er whitelistede enkelt-

adresser. Projektet forventes at påvirke omkring 19.000 adresser. 

 

Fibia efterspurgte i den forbindelse yderligere detaljer på TDC’s whiteliste, 

som fx oplysninger om, hvorvidt en adresse er en teknikeradresse eller en 

ny-udstykket adresse. TDC var umiddelbart en anelse tilbageholdende over 

for dette, men vil overveje at tilføje oplysninger om, hvorvidt en adresse er 

en officiel adresse eller ej. 

 

ERST spurgte TDC, hvordan selskabet vil fremtidssikre sine data på selska-

bets whitelists og henviste til en eventuel brug af andre/flere data-registre, 

som fx DAWA, der indeholder oplysninger helt ned på bygnings-, gadedørs- 

og lejligheds-ID. TDC oplyste, at selskabet ville tage disse overvejelser med 

i projektet.  

 

 



Ad 7) Information om opgradering af kobbernettet 

a. Status for vectoring 

TDC orienterede om status for selskabets vectoriseringsproces, og at man i 

4. kvartal 2018 forventer at vectorisere alle 150 udpegede punkter og dermed 

være igennem processen. TDC oplyste, at 4. kvartal i høj grad kommer til at 

vedrøre lokationer med samhusning og rå kobber, hvilket betyder, at de på-

gældende linjer skal tvangsmigreres, ligesom der eventuelt vil skulle ske ud-

betaling af kompensation i den forbindelse. 

 

Telenor spurgte til status for, hvor mange punkter, der p.t. er dækket med 

vectoring. TDC har efterfølgende oplyst følgende: Ved udgangen af 2018, 

hvor vectoringprogrammet stopper, vil TDC have vectoriseret 2.422 frem-

skudte DSLAM og små centraler, hvortil kommer et mindre antal nye, som 

bliver vectoriseret ifm. idriftsættelsen. Samlet dækker de 2.422 noder 

636.403 adresser med kobber, hvor dæmpningen er under 10dB. Dette 

er 50% af det samlede antal adresser, der opfylder dæmpningsbetingelsen.  

 

b. Status for deshaping 

TDC orienterede kort om, at selskabet endnu er i en beslutningsproces fsva. 

program for deshaping af fremskudte indkoblingspunkter, hvor der er rå kob-

ber fremført gennem punktet. 

 

Fsva. punkter, hvor der ikke er rå kobber i dækningsområdet, vil deshaping 

forsat blive gennemført som planlagt. I 2017 har det betydet, at 34 eksiste-

rende punkter er deshapet, og 21 ud af 33 nye punkter er etableret uden sha-

ping. 

  

c. Implementering af VPlus 

TDC orienterede i forhold til selskabets implementering af VPlus om, at man 

stadig forventer en projektopstart inden udgangen af første kvartal 2018. Sta-

tus er, at der er installeret 1.307 (mod 720 pr. 10. oktober 2017) VPlus-kort 

på 787 DSLAMs – nogle med flere kort. For nærmere oplysninger i relation 

til punktet henvises til den vedlagte præsentation fra TDC. 

 

Hiper spurgte helt generelt til, hvornår man bliver tildelt adgang via et 

VPlus-kort. TDC svarede, at dette – ud over at ville ske, hvis der ikke er 

flere VDSL vectoring-porte, og linjekvalificeringen peger på VPlus-kortet – 

kan ske, hvis man er så tæt på en central, at det giver mening. 

  

Ad 8) Manglende præcision vedrørende båndbreddemulighed og 

Pair Bonding i Netinfo 

TDC oplyste generelt i forhold til punktet, som vedrørte upræcise hastighe-

der i Offline DSL-listen, og som var bragt op af Telenor, at listen ikke bør 

anvendes i forbindelse med slutkundebestillinger, hvor XML-opslag til Ne-

tInfo er til rådighed. Offline-listen giver oplysninger til brug for, hvor i mar-

kedet der kan tilbydes hvilke båndbredder. Den afspejler ikke det, der kan 

ses i NetInfo, hvor oplysningerne relaterer sig til den enkelte linje og aktu-



elle koblingsvej. Der er således ifølge TDC ikke tale om manglende præci-

sion i NetInfo, men om forskellige opgørelser, der giver forskellige oplysnin-

ger. TDC kan kun anbefale at bruge de to registre i forening. 

 

Ad 9) Eventuelt 

Telenor spurgte til, hvornår TDC igen vil afholde et coax-branchemøde, 

som det der sidst blev holdt i september 2017. TDC oplyste på mødet, at 

dette forventeligt vil finde sted en gang i marts, men lovede at vende tilbage 

med en dato og invitation. 

 

Næste møde i NGA-forum vil blive afholdt torsdag den 12. april 2018, 

kl. 10-12 i Erhvervsstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 


