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Inleiding
In de afgelopen jaren heeft REGGEFIBER haar Aansluitnetten uitgerold met Aansluitingen bestaande
uit twee Glasvezels waarbij verschillende typen FTU’s zijn ingezet. Al geruime tijd heeft REGGEFIBER
een nieuw type FTU in ontwikkeling.
Onder de noemer “Aansluiting en FTU concept 2016” introduceert REGGEFIBER, met ingang van 1
april 2016 Aansluitingen, bestaande uit één Glasvezel, afgewerkt in een nieuw type FTU. Hierop is het
”Amendement Aansluiting en FTU concept 2016 van toepassing”.

2

Aanleiding
REGGEFIBER streeft er voortdurend naar om haar netwerk tegen een zo laag mogelijk kostenniveau
(capex) te realiseren. Inmiddels hebben diverse innovaties, zoals het vernieuwd aanleggen,
bijgedragen tot dit doel.
Het zoeken naar verdere besparingen heeft REGGEFIBER ook bewogen om te onderzoeken of er
een besparing mogelijk is door niet twee, maar één Glasvezel naar elke Eindgebruikerslocatie aan te
leggen. Een eerste onderzoek heeft uitgewezen dat een dergelijke aanleg kan leiden tot een
aanzienlijke besparing die kan oplopen tot de omvang van één capexklasse, oftewel 50 euro per
Aansluiting.
Daarnaast zal de, al geruime tijd in ontwikkeling geweest zijnde, nieuwe FTU leiden tot voordelen in
de operationele afhandeling (het vinden van voldoende en geschikte ruimte in bijv. meterkasten) en in
de beleving van de Eindgebruiker. De huidige FTU (TY-01 of UFTU) heeft immers een vrij grote
omvang en is niet doe-het zelf geschikt. Daarnaast zal deze nieuwe FTU tot een besparing leiden en
daarmee ook een gering effect op de capex hebben.
In nieuwe uitrol gebieden nemen ODF-afnemers al geruime tijd niet meer beide Glasvezels in gebruik.
Ook is door ODF-afnemers niet aangegeven dat er ambities zijn voor een significant gebruik van
beide Glasvezels in de toekomst.
In het kader van bovengenoemde ontwikkeling van de nieuwe FTU is ook met ODF-afnemers
besproken, om in de toekomst de SC/APC connector als standaard connector aan te merken
ongeacht welke Glasvezel het betreft in de FTU. Deze SC/APC connector is het meest toekomst vast.
Hierdoor zal er voor de ODF-afnemers geen technisch onderscheid meer zijn tussen de beide vezels.
Een ieder van de vezels is technisch uitermate geschikt voor het bieden van hoge bandbreedte
diensten.
REGGEFIBER ziet gelet op het gebruik van ODF-afnemers, de mogelijke besparingen en de
hierboven geschetste technologische ontwikkelingen geen noodzaak om op de korte en middellange
termijn twee-vezelige Aansluitingen aan te leggen en heeft besloten over te gaan tot een aanleg van
één Glasvezel per Aansluiting in nieuwe Aansluitnetten. Mocht er op enig moment in de toekomst
aanleiding zijn om over te gaan tot aanleg van twee Glasvezels per Aansluiting dan zal REGGEFIBER
dit besluit heroverwegen en alsdan daar een nieuwe aanbod voor doen aan ODF-afnemers.

3
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Achtergrond
In het huidige ODF referentieaanbod v2.2 wordt de Aansluiting specifiek aangeduid met Individueel
Glasvezel Paar (“IGP”), het glasvezelpaar tussen de Eindgebruikerslocatie en de Area PoP (de ODF).
De Aansluiting betreft de glasvezelverbinding tussen de Eindgebruikerslocatie en de Area PoP (de
ODF).
Op de Eindgebruikerslocatie is de aansluiting afgewerkt op de FTU door middel van een SC/PC
connector voor de ene vezel en met een SC/APC connector voor de andere vezel. De tweede vezel
en daarbij behorende SC/APC connector werd voornamelijk gebruikt voor de levering van CATV en
DVB-C signalen. Aan de Area PoP (ODF) zijde is de afwerking afhankelijk van het type PoP. Zie voor
een beschrijving van de connectoren en de wijze van afwerking in de PoP’s de Annex Technische
beschrijvingen.

Figuur 1: huidig netwerkconcept (twee-vezelige Aansluitingen, voorheen IGP)

In de huidige situatie hebben de afnemers van ODF de Glasvezels als volgt in gebruik genomen:
-

Alleen de SC/PC Glasvezel is in gebruik (dit is de situatie voor de meeste ODF-afnemers);
Alleen de SC/APC Glasvezel is in gebruik (dit is de situatie voor een enkele ODF-afnemer);
Zowel de SC/PC als de SC/APC Glasvezel is in gebruik (deze situatie komt in de nieuwe
Aansluitnetten sinds eind 2014 niet significant meer voor – deze situatie geldt nog voor een
enkele ODF-afnemer).

De Aansluiting, bestaande uit twee Glasvezels, wordt als een paar (IGP) verhuurd aan één ODFafnemer, maar in de meeste situaties maakt de ODF-afnemer geen gebruik van beide Glasvezels. In
het geval dat de ODF-afnemer de tweede Glasvezel niet in gebruik heeft, maar deze op een later
moment toch wil gebruiken dan kan deze tweede Glasvezel gewoon in gebruik genomen worden via
de reguliere order processen. Bij zogenaamde na-aansluitingen, liggen de twee Glasvezels op rol voor
gevel of op de erfgrens alvorens ze afgewerkt worden in de Eindgebruikerslocatie op een FTU en kan
de ODF-afnemer deze aansluiting conform het normale lever proces als beschreven in de Annex
Dienstbeschrijvingen in gebruik nemen.
4

Introductie “Aansluiting en FTU concept 2016”
Onder de noemer “Aansluiting en FTU concept 2016” legt REGGEFIBER met ingang van 1 april 2016
Aansluitingen aan bestaande uit één Glasvezel, afgewerkt in een nieuw type FTU.
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Figuur 2: “Aansluiting en FTU concept 2016” (één-vezelige Aansluitingen)

In het “Aansluiting en FTU concept 2016” zal bij de uitrol van nieuwe Aansluitnetten in de Area PoP en
tussen de Area PoP en het distributiepunt (DP) één Glasvezel worden aangelegd. Standaard zal nog
wel tussen de DP en de Eindgebruikerslocatie een tweede Glasvezel worden gelegd, maar de tweede
Glasvezel wordt aan beide zijden niet afgewerkt. De redenen hiervoor vormen de geringe meerkosten
en het voorkomen van graafkosten mocht er in de toekomst toch een wens komen om – voor zover
mogelijk gelet op de buiscapaciteit – met additionele investeringen twee Glasvezels beschikbaar te
stellen.
4.1

Ontwikkelingen aan de Aansluitingen na 1 april 2016

4.1.1

Nieuwe Aansluitingen in nieuwe projecten
Voor alle projecten (uitrol van nieuwe Aansluitnetten) die nog moeten starten en nog niet
aangekondigd en gepubliceerd zijn, waarbij de oplevering van de 1ste FTU per 1 april 2016 of later zal
geschieden, geldt dat de te maken Aansluitingen worden voorzien van één Glasvezel met een
SC/APC of LC/APC connector in de PoP (afhankelijk van het PoP type, zie ook de annex
Dienstbeschrijvingen, Technische beschrijvingen en de separate dienstintroducties van PoP model
3.0, 3.1 en 1.3) en een SC/APC connector in de nieuwe FTU (zie paragraaf 4.2). Dit geheel in lijn met
het nieuwe “Aansluiting en FTU concept 2016”.

4.1.2

Nieuwe Aansluitingen in lopende projecten
Voor alle projecten (uitrol van nieuwe Aansluitnetten) die aangekondigd en gepubliceerd zijn, maar
waarvan de uitrol nog niet afgerond is, zal bekeken worden of de Aansluitingen die na 1 april 2016
gemaakt worden voorzien worden van één Glasvezel met een SC/APC of LC/APC connector in de
PoP (afhankelijk van het PoP type, zie ook de annex Dienstbeschrijvingen, Technische beschrijvingen
en de separate dienstintroducties van PoP model 3.0, 3.1 en 1.3) en een SC/APC connector in de
nieuwe FTU (zie paragraaf 4.2).
Ook dit is geheel in lijn met het nieuwe “Aansluiting en FTU concept 2016”. Dit wijkt echter af van de
uitgangspunten waaronder deze projecten zijn aangekondigd. REGGEFIBER gaat hiervoor in overleg
met de uitrollende ODF-afnemer(s) van deze Aansluitnetten. De uitkomst hiervan wordt zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk voor 1 januari 2016, gepubliceerd op de Website (besloten webomgeving voor
ODF-afnemers) opdat voor ODF-afnemers en potentiele ODF-afnemers duidelijk is welk type
Aansluitingen er worden aangelegd per 1 april 2016.

4.1.3
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Na-aansluitingen lopende en afgeronde projecten
Voor alle lopende (dat wil zeggen vóórafgaand aan 3 november 2015 aangekondigde en
gepubliceerde) en afgeronde projecten, geldt dat te maken na-aansluitingen op basis van twee
Glasvezels per Aansluiting (op erfgrens of voor de gevel) worden aangelegd. Afhankelijk van het PoP
model is het volgende van toepassing:



Bij Area-PoP’s model 1 worden deze beide Glasvezels, na 1 april 2016, afgewerkt op de
nieuwe FTU;
Bij Area-PoP’s model 2 en 3 worden deze afgewerkt op basis van het nieuwe “Aansluitingen

en FTU concept 2016” (dit resulteert in een beperkte extra reserve capaciteit in het
Aansluitnet vanaf de DP).
Dit wijkt echter af van de uitgangspunten waaronder deze projecten zijn aangekondigd. REGGEFIBER
gaat hiervoor in overleg met de uitrollende ODF-afnemer(s) van deze Aansluitnetten. De uitkomst
hiervan wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 1 januari 2016, gepubliceerd op de Website
(besloten webomgeving voor ODF-afnemers) opdat voor ODF-afnemers en potentiele ODF-afnemers
duidelijk is welk type Aansluitingen er worden aangelegd per 1 april 2016.
4.1.4

Bestaande Aansluitingen
Aansluitingen die opgeleverd worden tot 1 april 2016 bestaan uit twee Glasvezels en zijn op de
gebruikelijke (zoals beschreven in de Annex Technische beschrijvingen) manier afgewerkt in de Area
PoP en de Eindgebruikerslocatie.

4.1.5

Bestaande Aansluitingen met een legacy FTU
Indien een Aansluiting momenteel een legacy FTU heeft (PF-01 en PF-02), worden deze
Aansluitingen via het NL11 leverproces al omgebouwd naar de UFTU (TY-01). Vanaf 1 april 2016
worden deze legacy FTU’s ((PF-01 en PF-02) standaard omgebouwd naar de nieuwe FTU (TK-01, zie
paragraaf 4.2), met twee Glasvezels, beide voorzien van een SC/APC connector.

4.2

Ontwikkelingen aan de FTU na 1 april 2016
De nieuwe standaard FTU krijgt de aanduiding TK-01 en wordt als zodanig per Aansluiting in de
passieve administratie van REGGEFIBER (Beschikbaarheidschecker) geadministreerd. Ten opzichte
van de huidige standaard FTU (TY-01 of UFTU) heeft de nieuwe FTU, onder meer, de volgende
voordelen:
-

Beperktere omvang
Doe-het-zelf geschikt
Goedkoper, dat wil zeggen dat deze bijdraagt aan een lagere capex per Aansluiting

-

Eén connector type (SC/APC)

Deze nieuwe FTU wordt dus geplaatst vanaf 1 april 2016 op nieuwe aansluitingen zoals in paragraaf
4.1 is aangegeven. De TK-01 FTU zal zowel met slechts één Glasvezel afgewerkt, als met twee
afgewerkte Glasvezels worden opgeleverd. In beide gevallen zal er sprake zijn van een SC/APC
connector in de FTU.
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OPERATOR kan REGGEFIBER verzoeken om een aantal exemplaren van de TK-01 FTU
beschikbaar te stellen zodat OPERATOR hiermee haar leveringstesten kan doen. REGGEFIBER zal
de testexemplaren uitleveren vanaf begin januari 2016, binnen 2 weken na het verzoek hiertoe van
OPERATOR.

Figuur 3: Foto van de nieuwe FTU (TK-01)

4.2.1

Dimensies nieuwe FTU
De TK-01 FTU is van een veel kleinere omvang dan haar voorgangers, namelijk ongeveer 10 bij 10
cm. Deze FTU is doe-het-zelf geschikt, wat betekent dat de Eindgebruiker zelf een eventuele NT1 of
patchcordkap2 kan plaatsen op de FTU.

Figuur 4: Dimensies FTU
4.2.2

Stofbescherming en verbinden
In tegenstelling tot eerdere FTU’s zijn voor deze nieuwe FTU geen separate stofbeschermingskappen
nodig om de Glasvezels en connectoren te beschermen. Via een automatische “sleutel3” in de NT of

1

Netwerk Termination unit, actieve apparatuur, meestal bedoeld om glas naar ethernet om te zetten.
Plastic behuizing om gemakkelijk glasvezels aan te sluiten op de FTU en losstaande randapparatuur.
3
Vorm / uitsparing bij de geleiding.
2
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patchcordkap wordt het stofbeschermingsklepje verwijderd opdat connectie met de connector
gemaakt wordt.

Figuur 5: "Sleutel"
4.2.3

Installatieruimte
Het hieronder gegeven figuur geeft de positie en ruimte om de FTU heen waarmee ODF-afnemers en
hun leveranciers rekening moeten houden voor het ontwikkelen en plaatsen van hun NT’s of
patchcordkappen.

Figuur 6: Installatieruimte

4.2.4
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Schematische weergave TK-01 FTU

Figuur 7: Schematische weergave TK-01 FTU (afmetingen in mm)

In geval van twee-vezelige Aansluitingen wordt de A-vezel afgewerkt op de linker positie en de Bvezel op de rechter positie (vooraanzicht) van de TK-01 FTU.
In geval van één-vezelige Aansluitingen wordt alleen de A-vezel afgewerkt op de linker positie
(vooraanzicht) van de TK-01 FTU.
5

Het REGGEFIBER netwerk na 1 april 2016
Het REGGEFIBER netwerk bestaat, na 1 april 2016, uit Aansluitingen met één of twee Glasvezels,
verschillende typen FTU’s, connectoren (SC/PC-SC/APC) en PoP’s types/modellen (1, 2 en 3), binnen
een project, aansluitgebied en gemeente.
Een en ander is beschreven in deze dienstbeschrijving, het ODF referentieaanbod versie 2.2 en haar
annexen en de separate geïntroduceerde en gepubliceerde diensten.

5.1

Afwerking

5.1.1

Area PoP
De Aansluitingen zijn in de Area PoP afgewerkt in de ODF frames:
Tweevezelige Aansluitingen zijn op een patchlade afgewerkt met per Aansluiting de 1ste en
-

2de Glasvezel naast elkaar;
Eén-vezelige Aansluitingen zijn op een patchlade afgewerkt met telkens alle 1ste Glasvezels
naast elkaar (de 2de Glasvezel bestaat immers niet).

Het type connector voor patchkabels wijzigt niet en is afhankelijk van het PoP model.

5.1.2
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Eindgebruikerslocatie
De Aansluitingen worden in de Eindgebruikerslocatie afgewerkt in de FTU:
Twee-vezelige Aansluitingen zijn op een FTU afgewerkt met een SC/PC connector voor de
-

1ste Glasvezel en een SC/APC connector voor de 2de Glasvezel;
Eén-vezelige Aansluitingen worden op de nieuwe FTU (TK-01) afgewerkt met een SC/APC
connector. Een tweede, aan beide zijden niet afgewerkte vezel, is aanwezig tussen de FTU
en de DP.

5.2

Registratie
Via de verschillende interfaces (w.o. de BeschikbaarheidsChecker) kan een ODF-afnemer van te
voren een degelijk inzicht verkrijgen in de specifieke situatie om zijn netwerk, systemen en processen
in te richten.

5.2.1

Beschikbaarheidschecker
Per aansluiting is te zien:
-

Welke FTU er hangt of komt te hangen na oplevering (aangeven via de projectinformatie)
Wat de ODF posities (in de Area PoP) zijn:
o In geval van een twee-vezelige aansluiting zijn beide ODF posities gevuld;
o

6

In geval van een één-vezelige aansluiting is slechts de eerste ODF positie gevuld.

Ordering & levering en Service & Instandhouding
De geldende processen voor ODF-toegang als beschreven in de Annexen SLA O&L en SLA S&I
blijven ongewijzigd.

7

Tarieven en facturatie
Alle lijnhuur gerelateerde tariefelementen zoals deze zijn beschreven in de Annex Tarieven en overige
Annexen zijn ook van toepassing op Aansluitingen die conform het in dit document beschreven
“Aansluiting en FTU concept 2016” worden aangelegd.
Tot op heden is sprake van de volgende stelregel in verband met het patchings tariefelement uit de
Annex Tarieven: “Dit tariefelement wordt berekend per gepatchte vezel van een IGP, tenzij een (de-)
patchopdracht voor beide vezels van een IGP binnen 24 uren van elkaar worden gedaan.”
Per 1 april 2016 komt deze stelregel te vervallen en worden de patches, in lijn met de ordering, per
stuk gefactureerd. Het (per 15 oktober 2015 gepubliceerde) tarief is vastgesteld per individuele patch,
ongeacht wanneer hiervoor een order wordt ingeschoten. Dit wordt verwerkt in een nieuwe Annex
Tarieven die tegelijk met deze dienstbeschrijving zal worden aangekondigd en gepubliceerd.
De facturatie zal plaatsvinden zoals vastgelegd in de Annex Facturatie.

8

Amendement Aansluiting en FTU concept 2016
De wijzigingen en aanvullingen op de ODF-overeenkomst zijn vastgelegd in het ”Amendement
Aansluiting en FTU concept 2016”.
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9

Planning

9.1

Introductie
Vanaf 1 april 2016 zullen de eerste één-vezelige Aansluitingen gerealiseerd worden die afgewerkt
zullen zijn op de nieuwe FTU (TK-01). De projecten waarvoor dit van toepassing is zullen vanaf heden
worden aangekondigd en gepubliceerd.

9.2

Publicatie
Het “Amendement Aansluiting en FTU concept 2016”, de op basis daarvan aangepaste ODFovereenkomst en Annexen worden verstuurd aan alle ODF-afnemers en gepubliceerd op de Website
(besloten webomgeving voor ODF-afnemers). Daarnaast zal het “Amendement Aansluiting en FTU
concept 2016” worden verwerkt in een nieuwe versie van het ODF referentieaanbod en de Annexen
(versie 2.3), alsmede in de Locatieovereenkomsten die op de uitrol na 1 april 2016 van toepassing
zullen zijn.

9.3

Verdere verwijzingen
De ODF-Overeenkomst en haar Annexen zijn van toepassing op deze nieuwe dienst. Daar waar dit
document afwijkt van de huidige versie van het ODF referentieaanbod (versie 2.2), haar annexen en
separate dienst introductie beschrijvingen dan prevaleert het gestelde in:
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Het “Amendement Aansluiting en FTU concept 2016”

Tot slot
Voor vragen en opmerkingen kunnen ODF-afnemers terecht bij de Wholesale Account Manager of bij
de operationele contactpersonen en via de diverse operationele overleggen.

