Forslag om udbygning af antenneanlceg til
DOCSIS 3.1 (Gigabit hastigheder pa coax)
Forslagsstiller er bestyrelsen. Behandles under dagsordnens pkt. 6.
Baggrund
Bestyrelsen hor over det sidste or, i somorbejde flere radgivere, gennemf0rt en proces med ofdcekning of den
teknologiske fremtid for ontenneonlcegget. Dette for at sikre at foreningen star stcerkt rustet til fremtiden og
konkurrencen med elselskobernes fibernet.
Antenneonlcegget er etobleret i flere etoper siden foreningens start i 1975, og er efterf0lgende blevet
opgroderet til 450 Mhz frekvensbredde, og senest med en gennemgribende renovering og opgrodering i or
2008/9 blevet udvidet til 862 Mhz (UHF) og bred returvej (65 Mhz) . Yderligere er onlcegget b levet konverteret til
HFC (Hybrid Fibre Coax), saledes at nettet i dog forsynes med fiber infrostruktur til 58 udvolgte punkter
(fibernoder) hvorfro signolet overgar til coox-ontennekoblerne.
Ombygning til 1218 Mhz og etablering af DOCSIS 3.1
Det er bestyrelsens vurdering at tiden nu er kommet til, at foretoge nceste teknologiske l0ft of ontennenettet til
DOCSIS 3.1 .
Opgrodering fro den eksisterende DOCSIS 3.0 netvcerksinfrostruktur til DOCSIS 3.1 vii medf0re, at det eksisterende
coax boserede netvcerk vii kunne udvides til at kunne tilfredsstille morkedets krov til h0jere hostigheder. DOCSIS
3.1 er en teknologi. som aile kobel operot0rer pa verdensplon vii indf0re. DOCSIS 3.1 teknologien g0r brug of en
rcekke cendringer i forhold til DOCS IS 3.0.
Der reserveres et st0rre frekvensspektrum til trofik downstream, saledes cendres den 0vre frekvens til 1218 MHz
mod den eksisterende 0vre frekvens pa 862 MHz. Endvidere reserveres der et st0rre frekvensspektrum til trofik
upstream, saledes bliver dette frekvensspektrum udvidet til en 0vre frekvens pa 204 MHz. En del of disse
udvidelser of frekvensspektrum medf0rer, at der slukkes for FM radio.
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Somtidigt indf0res der en forbedret teknologi til modulation, hvorved modulotionen QAM 4096 blive toget i brug,
hvilket medf0rer en 0get bit rote. Pokkefiltre udskiftes til nye frekvenser, hvilket medf0rer forbedrede muligheder
for at udnytte frekvensspektrum i et somlet hele.
Foreningen opnar opsummeret f0lgende fordele,
•
•
•
•
•

Bedre udnyttelse of coox-nettets kopocitet
Mulighed for symmetriske bredbandsogtigheder pa 1000 Mbit/s og pa sigt h0jere
0get stobilitet, idet DOCSIS 3.1 indeholder 0get mulighed fejlkorrektion
Krov om neddeling of fibernoder til 125 husstonde bortfolder
FM Radio erstottes of digital radio pa DVB-C

lnvestering
Radgiverne onslar at investeringsbehovet for et onlceg of foreningens type bel0ber sig til 15- 20 mio. kr.,
der forventes ofviklet over en periode pa 8- 14 maneder. Radgiverne onbefoler at foreningen indgar
entreprisekontrokt med en totolentrepren0r, der dermed toger onsvoret for det somlede projektforl0b.

Forslag 1:
Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens godkendelse of en investeringsramme po 20 mio kr.
jaevnf0r vedtaegtens § 18 (" JEndringer af antenneanlcegget") til opgradering af fcellesantenneanlcegget til DOCSIS 3.1, med en udvidelse of frekvensomrodet til 1218/204 Mhz. lnvesteringen afholdes
of foreningens formals opsparede og hensotte midler, soledes at der ikke palaegges det enkelte
medlem saerskilt egenbetaling eller kontingentforh0jelse.
Bestyrelsen vii. sofremt forslaget tiltraedes, i samarbejde med relevante rodgivere indhente tilbud po
entreprisen, med det formal at starte ombygningen i or 2018.

