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Tilbud på datanetværk og internet til A/B 
Solbjerg 
 
Fiberby kan tilbyde jer hurtigt og stabilt internet til markedets bedste pris. Hver 
tilmeldt lejlighed får en garanteret forbindelse på 100/100 Mbit/s. 
 
Det får man med Fiberby som internetleverandør: 
 
1. Pris og hastighed. 100 Mbit/s upload og 100 Mbit/s download til en pris på 100 
kr./mdr. Det er en garanteret høj hastighed til en fast, lav pris. Med 100 Mbit/s fra 
fiber vil man opleve et meget hurtigt og stabilt internet. 
 
2. Service og support. Fiberby tager sig også af drift og service på netværket. Vi af- 
og tilmelder brugere og sørger for at alt fungerer. 
 
3. Stabilitet. Fiberteknologien er betydeligt mere stabil end ADSL-teknologi. Det 
sidste år har vi haft en oppe-tid på 99,95 %. Vores overvågning af netværksdriften 
kører døgnet rundt og sikrer at evt. fejl opdages og rettes hurtigt. 
 
4. Fremtidssikring. Fiberteknologien har kapacitet til at kunne levere langt højere 
hastigheder i fremtiden og datakablerne kan bære op til 1 Gbit/s. 
 
5. Betaling. Med os som leverandør betaler foreningen over huslejen. Og der skal 
kun betales til ét sted, da vi tilbyder en gebyrfri og simpel løsning. 
 
6. Kundekontakt. Vi er eksperter i internet og bolignetværk og sidder klar til at 
hjælpe vores kunder. Vi har åbent for hjælp/support fra 8.30 til 17 i hverdagene, 
fredag dog til kl. 16. Man er også velkommen til at komme ned på vores kontor i 
åbningstiden. 
 
 
NB: Der er gratis oprettelse til alle, der tilmelder sig indenfor de første 14 dage efter 
etableringen af forbindelsen. Senere oprettelse til normalpris: 250 kr. pr. lejlighed. 
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Etablering og beskrivelse af datanetværk 
 
 
For at komme på Fiberby skal foreningen have et datanetværk, som fiberforbindelsen 
kan leveres på. 
 
Fiberby forestår alle udgifter til gravning og fiberfremføring. Dette har foreningen 
således ingen udgifter til.  
 
Datanetværk:  
 
Der opsættes 4 krydsfelter i foreningens kælder. Et krydsfelt indeholder switch med 
komplet patchpanel med tydelig lejlighedsangivelse på samtlige porte i aflåst 
rackskab.  
 
Der opsættes HP-FI fra hovedtavle, ny gruppe ved hvert krydsfelt. 
 
Fra krydsfelter trækkes kabler ud til de enkelte opgange og lejligheder. Kablingen er 
et komplet PDS datanetværk kat. 6 UTP fra Belden. Kablerne er miljøvenlige og pvc-
frie og kan transportere data på hastigheder op til 1 Gbit/s til hver lejlighed.  
 
Som vertikal føringsvej benyttes fortrapper, hvor der opsættes 40*60 mm 
kabelbakker.  
 
Der skal bores igennem terrazzo på fortrapper. Dette gøres med vandafkølet 
diamantbor fra firmaet A1 diamant. 
  
Der opsættes internetstik (RJ45) i hver lejlighed i umiddelbar forlængelse af 
gennemboring fra føringsvej på fortrappe. Dette vil give stikplacering i stue/rum op af 
fortrappe. Stikket monteres i hvidt vægudtag, LK/Belden (FUGA). Alle faste 
datainstallationer testes med Fluke DTX 1800. 
 
Der vil være mulighed for alternativ placering efter individuelle ønsker i den enkelte 
lejlighed mod merberegning. 
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Prisberegning for datanetværk 
 
Prisberegningen er beregnet for 150 lejligheder, 27 opgange 
 

Beskrivelse Enhedspris Antal      Beløb

Netværk med faststik i væg, kat. 6, single 1.000 150 150.000

Vægrackskab 2.600 4 10.400

Horisontale føringsveje 1.500 27 40.500

Patchpanel m. lejlighedsangivelser 1.100 4 4.400

HPFI fra hovedtavle 4.000 4 16.000

Gigabit switch 48 porte 7.400 4 29.600

Fiberby acces point router 4.000 1 4.000

Fibermodul, singlemode 1 Gbit/s 1.500 4 6.000

Vertikal gennemboring terrazzo 350 150 52.500

Kabelbakker 40*60 mm 300 150 45.000

Tilslutning til fiber 35.000 1 0

Pris eksklusiv moms 358.400

Pris inklusiv moms 448.000

Rabat ved samtidig tilslutning til Fiberby 40.000
Pris i alt inklusiv moms 408.000  
 
Tilbuddet er gældende i 3 måneder fra dd. 
 
Netværket leveres fuldt funktionsdygtigt og klart til at modtage Fiberbys høje 
internethastigheder. Vores netværk er af bedste kvalitet og er i høj grad 
fremtidssikret, da hver lejlighed vil kunne modtage helt op til 1 Gbit/s.  
 
Netværket bliver foreningens ejendom og binder jer ikke til Fiberby. 
 
Der er 2 års garanti på udstyr og hardware. 
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Generelle forhold 

 
Hvis I beslutter jer for vores tilbud fremsender vi en kontrakt.  
 
Inden etableringen går i gang holder vi et byggemøde med jer og gennemgår 
processen og jeres særlige ønsker. Beboerne varsles i god tid inden vi skal have 
adgang til lejlighederne for at opsætte stik.  
 
Vi foreslår normalt at der udpeges en IT ansvarlig fra foreningen, som bliver vores 
kontakt ved tekniske problemer og spørgsmål. Herunder hjælp til indsamling af 
nøgler samt liste over beboere og lejligheder. 
 
Fiberby er indstillet på at bruge den nødvendige tid til forberedelsen og 
udfærdigelsen af en løsning i samråd med boligforeningen. 
 
Vi har mange års erfaring med at etablere netværk i boligforeninger og vi er kendt for 
vores gode service og høje informationsniveau til beboerne gennem alle faser af 
installationen.  
 
IP telefoni: Vær opmærksom på at man med vores internet kan få IP-fastnettelefoni. 
Vores net er åbent for de forskellige udbydere på markedet. Man vil normalt skulle 
købe en såkaldt VoIP boks hos udbyderen som skal sættes i internetstikket. 
 
Fiberby har i dag knap 400 tilfredse foreninger tilsluttet. Ingen af dem har endnu 
ønsket at forlade os. Det kan skyldes vores service og support, vores hastighed og 
stabilitet, og det faktum at vi kun har skruet op for hastigheden, og ikke prisen, siden 
vi startede med fiber i 2004. 
 
Se også vores anmeldelser på trustpilot. 
 
Vi ser frem til at levere lynhurtigt og stabilt internet til jer! 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Martin Bach 
Fiberby 
31356234 
martin@fiberby.dk 


