
Fibernet i Katrinedalskvarteret



Hvordan er forbindelsen i dag?



Fordele ved fibernet- Forbindelsen er stabil og symmetrisk.

- Alle kan være online samtidigt – også hvis  
man ser hver sin 4K Ultra HD film.

- Boligen bliver mere værd og lettere at sælge.
(Berlingske Business: “Hakkende bredbånd trækker ned, når 
der skal handles hus”, 19.06.2017)



GIGABIT er ikke for alle- Folk har forskellige behov.

- Undgå at ‘vride armen om på naboen’.

- 25% tilslutning er nok til at gennemføre et 
projekt.

- Fibernet etableres i forhold til tilmeldinger.



Hvad koster det?
Etablering til nærmeste husmur og indvendig 
installation koster 12.000 kr.

Som tak for at lægge pengene på forhånd, er fem års 
100/100 Mbps abonnement inkluderet.

Det svarer til ca. 145 kr./md. i 60 mdr. efter 
håndværkerfradrag

Opgradering til 1000/1000 Mbps koster 99 kr./md.



EfternølerfristenTilmeldingsfristen er hhv. 1/7 og 1/8 – 2018

Tilmeldte husstande efter fristen får fire års 100/100 
Mbps forbindelse med etableringsprisen.

Det svarer til ca. 180 kr./md. i 48 mdr.



Dataloger med drømme



Er internethastighed vigtig?
Internetforbindelse er for mange blevet næsten lige så 
vigtigt som el, vand og varme.

Gigabit investerer selv betydelige summer i 
graveprojekterne. Det er dyrt at etablere fibernet.

Med forudbetaling kan opgaven løftes – især er det en 
fordel for mindre grundejerforeninger, der ikke ellers 
ville kunne få fibernet.



Hvorfor betale forud?
Materialer til fibernet er efterspurgte. Borerør skal 
bestilles seks måneder før, og fiberrør har en 
leveringstid på tre til fire måneder.

Fibernettet gennemføres ved kun 25% tilslutning. 
Dermed bliver etableringsudgifterne større for Gigabit.



Hvordan tilmelder man sig?



Hvordan forløber processen?

●Første uge efter tilmeldingsfristen besluttes omfanget 
af fibernettet og kunderne får besked. Kunder, som 
ikke kan få etableret fibernet, får pengene tilbage.
●Projektering varetages af projektgruppen, som bl.a. 
består af projektleder og projektingeniør.
●Materialer bestilles hjem.
●Der søges gravetilladelser.

●Efterprojektering - 'efternølerne' regnes med.
●Senest seks måneder efter tilmeldingsfristen rykker 
den styrede underboring ud og går i gang.



Hvad sker der efter 60 mdr.?
- Fibernettet åbnes for andre udbydere.

- Kunderne overgår til alm. abonnementsvilkår. Det vil sige samme pris som Gigabits kundegruppe på det gamle DONG
Pt. Er det 299,- pr./md. For 100/100 Mbps og 349,- pr./md. for 1000/1000 Mbps.

- Man kan opsige sit abonnement med en måneds varsel, fx hvis fiberforbindelse udelukkende er en investering i huset.



Gigabit er i stor vækst


