
VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE 

om fibernet fra Energi Fyn 



AGENDA 
• Præsentation af Energi Fyn 

• Hvad er fibernet? 

• Hvorfor vælge fibernet? 

• Waoo! 

• Etablering og tilslutning 

• Tidsplan 

• Spørgsmål og bestilling 
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PRÆSENTATION AF ENERGI FYN 

• Energi Fyn er et andelsselskab, og er 100 % ejet af godt 
175.000 fynske andelshavere 

• Vi er det 6. største energiselskab i Danmark 

• Vi beskæftiger 230 medarbejdere 

• Vores aktiviteter med fibernet startede i 2004 

• Vi har erfaringer fra etablering,  
drift og vedligeholdelse af elnettet 

• Vi mener, at fibernet er  
fremtidens kommunikations- 
motorvej og fibernet vil være  
med til at udvikle Fyn i en  
positiv retning 

 

3 



HVAD ER FIBERNET? 

• Fibernettet består af glaskabler, hvori datene sendes 
igennem med laserlys 

• En enkel fiber (ét glaskabel) er 16 gange tyndere end et 
menneskehår 

• I dag kan der leveres 1.300.000 Mbit/s (1.3 Tbit/s) pr. fiber 

• Der er lægges 2 fibre i hver fiberforbindelse  

• Fibrene skydes igennem et tomrør, og kan nemt udskiftes i 
fremtiden, hvis det bliver nødvendig 
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HVORFOR VÆLGE FIBERNET? 

• Lynhurtigt fiberbredbånd med  
garanteret hastighed / up- og download 

• Digitalt TV i knivskarp kvalitet  
og HD kanaler 

• Billig fastnettelefoni uden  
abonnement 

• Optimale muligheder for 
hjemmearbejdsplads  

• Den ultimative digitale løsning  
til dit hjem 

• Fremtidssikring af jeres lokal område 
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BEHOV NU OG I FREMTIDEN 

• Det tog 30 år at få de første 50 millioner tv-seere 

 

• Det tog 13 år at få lige så mange radio-lyttere 

 

• Det tog 4 år at få 50 millioner Internet-brugere 

 

• Det tog 9 måneder at få 100 millioner brugere på Facebook 

 

• Der er nu 2,08 milliarder internet-brugere i verden (1/3 af 
klodens befolkning) 

 

• Det er en revolution - det går så stærkt, at det er svært at 
forestille sig.  
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BEHOV NU OG I FREMTIDEN 

• I 2010 blev der sendt 107 billioner (107.000.000.000.000) 
mails. Ca. 90% var spam 

 

• Der blev registreret næsten 500 millioner nye brugere af e-
mail og oprettet 21 millioner hjemmesider i 2010 

 

• Antallet af Facebook-brugere steg til over 600 millioner 

 

• Youtube vokser med 24 timers videofilm hvert minut døgnet 
rundt 

 

• De lagde tre milliarder billeder ud på tjenesten hver eneste 
måned 

7 



BEHOV NU OG I FREMTIDEN 

• Digital ældrepleje 

• Lægekonsultationer på videosamtale 

• Hjemmearbejdspladser 

• Gemme data på nettet 

• Anvende programmer direkte fra nettet 

• Video-deling 

• Video-konferencer 

• Sammensmeltning af TV og Internet 

• 3D TV / Ultra HD 

• Fjernundervisning 

• Fjerntolkning 
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ENERGI FYNS ERFARINGER 

• Allerede over 11.500 

kunder tilmeldt! 

• Orange = Fiberområder 

 

 

 

• Energi Fyn etablerer kun 

fibernet i de områder, 

hvor der er økonomisk 

forsvarligt at gøre det. 
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DIT FIBERNET – DIT WAOO! 

• Energi Fyn er gået sammen 
med 14 andre energiselskaber 
om at skabe Waoo! 

• Waoo! giver dig det bedste 
inden for internet, TV og 
telefoni til de bedste priser 

• Vi introducerer Waoo! med  
spændende kampagnepakker 
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DIT FIBERNET – DIT WAOO! 
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WAOO! 1 
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Bindingsperioden og kampagne prisen gælder i 
6 mdr. Herefter er prisen kr. 269,- pr mdr. 

Andre hastigheder: 
60/60 Mbit/s Internet kr. 399,- pr. mdr. 
90/90 Mbit/s Internet kr. 499,- pr. mdr. 
 
   Alle Waoo! pakker er inkl. forbrugsafregnet telefoni.  
   Ønskes fri fastnetstelefoni til DK kr. 89,- pr mdr. 

 



WAOO! 3 
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Bindingsperioden og kampagne prisen gælder i 6 mdr. Herefter er 
prisen kr. 338,- pr mdr. + TV Servicegebyr på 399,- 



WAOO! 3 
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Bindingsperioden gælder i 6 mdr.  
 

548,- 
Min. pris. i 6 mdr.: 3845,- 

heraf halvårligt TV Servicegebyr 

399,- 

og forsendelse 158,-* 
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DIT TV KAN MERE END DU TROR 



WAOO! MOBIL 
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ETABLERINGSPRISER 
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Etablering af fibernet 4.995,- 

Rabat ved tilmelding inden 30. april 2.000,- 

2.995,- 

Grav-selv rabat 1.000,- 

I alt 1.995,- 

Yderligere engangsudgifter: 

Evt. udgifter til kabling i huset 

 



SIGNALET FREM TIL DIN BOLIG 
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SIGNALET FREM TIL DIN BOLIG 

21 



SIGNALET FREM TIL DIN BOLIG 
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TILSLUTNING I BOLIGEN 
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Gastætning 

 

Fiberboks 

 



PLACERING AF FIBERBOKS 
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ETABLERINGSOMRÅDET 
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Inden for dette område skal der være 54% tilslutning 



FORVENTET TIDSPLAN 
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10. Marts Fiberbil 

  Marts-April 

30. April Maj – Juli August November 



FORVENTET TIDSPLAN 
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• Vi kan gennemføre etablering af fibernet med 54% tilslutning 

 

• Hvis cykelsti-projektet bliver en realitet kan vi formentlig 
forvente en samgravnings-besparelse.  

 

• Denne besparelse kan komme Cykelsti-projektet til gode 

 

• Der kan forekomme en forskydning i tidsplanen afhængig af  

– Cykelsti-projektet 

– Tilmeldinger  

 

• Jo før vi får tilmeldinger – jo før kan vi melde GO for 
etablering 

 



FORDELE VED FIBERBREDBÅND 
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Internet     Lynhurtigt internet - Garanteret hastigheden                                                            
       Du bestemmer selv hastigheden 

TV -           Digitalt & HD TV – TV og video når det passer dig 

De bedste produkter til konkurrence dygtige priser 

Den ultimative digitale løsning til dit hjem 

Fremtidssikring af jeres lokal område 

Telefon     Billig telefoni uden abonnement 



SPØRGSMÅL & BESTILLING 

 

 

• Bestil allerede i aften 
  

• Eller send dit 
tilslutningskort til os 
med posten. 

 

• Se mere på 

 www.energifyn.dk/fiber 
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