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Status FTTH september 2009

• Norge har størst utbredelse av FTTH i Europa(*)

• Telenor – så langt en liten aktør innen FTTH

– Ca. 7000 etablerte kunder i privatmarkedet pr. 1. jan 2010

Kilde: FTTH Council Europe

(*) Sverige – i stor grad FTTB

http://www.ftthcouncil.eu/documents/press_release/PR_EU_rankings_Final.pdf


Kilde: Heavy Reading



Regulering i Norge

• Cu:

– Operatør Aksess (OA) og Subloop OA

– Telenor tilbyr også  

– Wholesale DSL 

– Wholesale IP

• Coax:

– Ingen regulatorisk unbundling eller krav til åpne nett

• Fiber:

– Ingen regulatorisk unbundling eller krav til åpne nett



Konkurransebildet for tjenester
Telefoni TV

Bredbånd
Kilde: Post og Teletilsynet

http://www.npt.no/ikbViewer/Content/112515/Ekomrapport 1  halv�r 2009.pdf


Hvorfor fiber

I det norske markedet er et vinnende konsept 3 play over 
FTTH, uavhengig av om det foreligger et faktisk 
kapasitetsbehov.  Kunden ønsker fiber.

I det norske markedet finnes noen av de mest avanserte 3 
Play løsningene i verden

Telenors tilsvar er å tilby svært gode 3-Play løsninger:

- FTTH i Greenfield og andre utvalgte områder 

- Docsis 3.0 i områder hvor Kabel-TV nettene lett kan oppgraderes.

- VDSL2 vurderes i utvalgte områder/nær sentralene
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Bredbåndstjenester 
over fiber (FTTH)

– I oppstartsfasen har Telenor solgt FTTH med Bredbånd og IP-Telefoni.

– Første kunder etablert 4Q/08, 2P med IP-Telefoni og Bredbånd

– Status jan 2010 - Ca. 7000 etablerte kunder i privatmarkedet

– Oppsalg av IPTV vil skje når teknisk løsning er klar, pilotering påstartet

Kapasitet for IPTV ikke inkludert i denne kapasiteten

Teknisk løsning understøtter skalering til betydelig høyere 
kapasiteter og til evt. å adressere andre markeder.



Telenor vil tilby tjenestene over ulike 
bredbåndsløsninger

Samme 
tjenestetilbud 
på alle 
aksessformer

- TV
- Internet
- Telefoni

Fiber

VDSL2

ADSL2+
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Felles løsninger, prosesser og ressurser

xDSL

IP-VPNCTV BB

E-Docsis 2/3

ADSL

SHDSL

Wimax

VDSL2

FTTH/GPON

Service control

Voice Internet IPTV/VOD

Gaming Business 

applicationsSurveillance

Mobile

backhaul

HSxPA

“All IP nett” klar for 
morgendagens tjenester

http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.pcverkstaden.no/computer.gif&imgrefurl=http://www.pcverkstaden.no/&h=330&w=329&sz=11&hl=no&start=54&um=1&tbnid=pX1TWe2bVuROWM:&tbnh=119&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Dcomputer%26start%3D36%26ndsp%3D18%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dno%26sa%3DN
http://www.nettdata.no/catalog/product_info.php?manufacturers_id=20&products_id=1798&osCsid=ff7867ffb5b94d11bf419b23de8c2696


Telenors valg av GPON

• Telenors strategiske valg 

– Benytte fiber i aksessnettet

• Muligheter med GPON

– Effektiv gjenbruk av infrastruktur

– Lavere OPEX

– Mulig brukerkapasitet på opptil 1Gbit/s

• Standardisert løsning - ITU-T 

– Økende volumer vil bidra til teknologiutvikling 
og kostnadsreduksjoner

– Fremtidssikker

Optisk 
splitter

Opptil 
7168 
kunder/ 
rack



Telenors bredbåndsplattformer 

• Samme CPE-utstyr for 
alle aksesser 

– Remote Gateway – RG

– Set Top Box – STB

• Samme konsept for 
tjenesten uavhengig av 
fysisk aksess

– Enklere utvikling av nye 
tjenester

– ”Any service, any port”

• Enklere logistikk
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Eksempel på teleskapløsning 
hos kunde
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Hvordan påvirkes nettet av tjenester med 
høyere oppstrømsmulighet?

• Eksempel på Internet-trafikk over en OLT med ca. 500 
IA-kunder.

– Mer symmetrisk trafikk sammenliknet med DSL, selv om 
produktene fortsatt er asymmetriske



Hvordan påvirker IPTV kapasitetsbehovet i nettet ? 
– en første indikasjon

• Eksempel på trafikk mot GPON-node med ”noen få” pilotbrukere av 
IPTV, ca 560 kunder på IA

– Mye av trafikken er Multicast 

– Opptil 5x så høy kapasitet per kunde i Busy Hour sammenliknet med DSL

• Rikelig kapasitet i GPON til videre vekst



Nettstruktur – OLT Node Plan (1/3)

• Pro-aktiv planlegging av OLTer for FTTH 

• Hensikt

– Case study – utfordre  Cu basert tankegang

– Øke kompetansen om fiberplanlegging

– Målnett

– Brukes som verktøy og dataunderlag salg og planlegging



• BRAS – godt startsted for OLT

• CO med mer enn 2000 aksesser  
skal generelt sett ha en OLT
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Nettstruktur – OLT Node Plan (2/3)



Norge, ikke bare fastlandet får fiber

Longyearbyen:

• 1250 aksesser

• 750 IA

• 420 IPTV

• xDSL avvikles

• Billig å bygge, 

ikke graving

• korte avstander

• konsentrert 

bebyggelse
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Utfordringer

Selge først – Bygge etterpå

Plan Bygg LevereSalgValg av 
område

Revidering av alle prosesser og 
støttessystemer

Mange lokale konkurrenter

~ 150 konkurrenter

ONT

RG

TEL

PC

STB

TV Nye utstyrstyper og tjenester i mange 
og gjensidig avhengige nyere og eldre 
prosesser og informasjonssystemer

Nye teknikker og ny kompetanse, 

dette er ikke kobber!

Hjemmenett
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Utfordringer og problemstillinger videre

- Hva skjer på regulatorisk side?

- Behov for en god standard for gode Ethernetbaserte hjemmenett

- Med muligheter for QoS

- GPON

- Interoperabilitet mellom ulike leverandører av OLT og ONT.

- Sameksistens mellom NG-PON og GPON in samme PON

- Betydelige kostnadsreduksjoner i teknologi og infrastrukturløsninger 
for fiber. 

- Blokker, høyhus og boligsameier

- Lokale myndigheter må vise vilje til å prøve ut nye løsninger!
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Konklusjon

• Betydelig konkurranse innenfor alternativ infrastruktur og 
bredbåndtjenester, særlig gode 3P-løsninger

• Telenor har nå etablert teknologi, systemer, prosesser og 
kompetanse for å levere fiberaksesser

– Vi er nå ved startblokkene for neste generasjon infrastruktur

• Behov for en kontinuerlig forbedring av teknologi, 
kostnadsreduksjon og kompetanse innen fiber i tiden som 
kommer


