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Forslag om nyt netværk til Internet og TV i Åtoften 

ITV Gruppen 7/5-2018 

 

1. Indledning 
Da opsigelsen af aftalen om TV leverance fra Yousee i slutningen af 2017 blev udsat til udgangen af 2018, blev 

der nedsat en ny Internet &TV gruppe (ITV Gruppen). Gruppen skulle se på behovet for både Internet og TV og 

komme frem med en anbefaling af en ny løsning for Åtoften efter udløbet af nuværende Yousee aftale.  

ITV Gruppen har afdækket, hvilke krav man skal stille til en fremtidig løsning og indhentet tilbud fra 3 

forskellige leverandører. De har foreslået hver sin løsning, der kunne opfylde disse krav. ITV gruppen har 

evalueret disse forslag og er kommet frem til en anbefaling af en fremtidig løsning, som er beskrevet i dette 

notat. 

2. Behovet fremover 
ITV Gruppen har gennemført en rundspørge om TV og Internet behovet i Åtoften.  Vi har fået 104 besvarelser, 

og konklusionen er, at både Internet og TV er vigtige, og at vi er godt i gang med at anvende Internet til både 

data og TV:  

• 85% mener at både Internet og TV er vigtige 

• 64% bruger Internettet til TV streaming 

• 32% bruger Internet til IT-opgaver, hvor upload hastigheden spiller en rolle 

• 61% ønsker ikke at ændre på deres nuværende TV pakke valg og 19% ønsker fleksibilitet. Kun 3% 

ønsker ingen TV.  

Energistyrelsen har offentliggjort en rapport, der viser, at 88% af alle boliger i Danmark har en Internet 

forbindelse med mindst 100 Mbps (Megabit per sekund) download hastighed. Energistyrelsen anbefaler, at alle 

boliger i 2020 bør have adgang til en Internet forbindelse på 100 Mbps download og 30 Mbps upload hastighed 

(en såkaldt 100/30 Mbps forbindelse).  

På TV siden går udviklingen i retning af Ultra High Definition TV (UHD eller 4K TV), som kan levere super kvalitet 

TV med stor skarphed og med mange detaljer. Kravet er, at man skal have en båndbredde på mindst 25 Mbps 

til rådighed for at få glæde af disse fordele, hvad enten man vil se UHD som Flow-TV eller som TV-streaming.   

Der kan være usikkerhed om, hvor hurtigt UHD bliver udbredt. Men vi kan konstatere, at UHD TV kan købes i 

dag for kr 3333 for et 43 tommer Smart TV.  

Det kan ligeledes konstateres, at TV2 sender alle kampe i UHD fra VM i fodbold i Moskva i sommeren 2018. 

UHD vil blive udsendt af Yousee som en separat kanal, som vi ikke kan få ind i vores kabel TV-anlæg. Hvis man 

vil streame UHD anbefales en båndbredde på 25 Mbps på Internet forbindelsen, hvilket man heller ikke kan få i 

Åtoften.  
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3. Nuværende anlæg 
Vores nuværende Kabel TV anlæg forsynes med Yousee TV signal fra et coax kabel, der er ført frem til Åtoftens 

fælleshus. Herfra er det fordelt i coaxkabler til 7 fordelingsbokse (de grå kasser), der står rundt i bebyggelsen. 

Fra hver af disse fordelingsbokse går der et sløjfeanlæg, der forsyner de enkelte huse med et TV signal. 

Anlægget fungerer som TV distributionsnetværk, men returvejene er ikke aktiverede.  

Vores vurdering er følgende: 

• Det nuværende kabel TV anlæg kan ikke håndtere internet data trafik. 

• Det nuværende anlæg gør det meget besværligt at frakoble TV signalet hos de beboere, der ikke ønsker 

Yousee TV pakken. Det er som bekendt et lovkrav i dag. 

• Det nuværende anlæg vil ikke kunne levere TV i Ultra High Definition format (UHD eller 4k TV). 

Internet i Åtoften kan i dag kun leveres via telefonstikket. Det betyder, at man kan få en hastighed på op til 20 

Mbps. Der kan laves forskellige krumspring for at øge denne hastighed lidt, men vi er langt fra de anbefalede 

100 Mbps.  

Upload er under 10 Mbps, og det vil for mange, der arbejder med IT opgaver eller gemmer data i skyen, være 

en meget generende begrænsning.   

Vores vurdering er: 

• Den internet hastighed, man kan få i Åtoften i dag, er allerede langt under, hvad de fleste boliger i 

Danmark dag har tilgængeligt, og langt under Energistyrelsens anbefaling for 2020. 

• Den internet hastighed, vi kan få i dag, vil ikke kunne understøtte fremtidens behov for streaming af TV 

i høj kvalitet.  

• Dertil kommer, at vi betaler en al for høj pris, fordi vi ikke har noget alternativ. 

• Det må vurderes, at hvis ikke vi løser dette problem, så vil det påvirke værdien af ejendomme i Åtoften. 

Vores ejendomme bliver mindre attraktive især for yngre familier. 

Så vores konklusion er: 

• At vores nuværende kabel TV-system er forældet og kan ikke følge med udviklingen. 

• At den måde, vi i dag kan få leveret Internet adgang via telefonnettet, ikke giver os tilstrækkelig 

båndbredde til at understøtte fremtidens behov for TV streaming og den stadig voksende anvendelse 

af Internettet til bl.a. hjemmearbejdspladser.   

• At den hastighed, vi kan få i dag på Internet, er langt fra den af Energistyrelsen anbefalede hastighed, 

og er langt fra, hvad der almindeligt tilgængeligt i Danmark i dag.  

• At den internet leverance vi kan få via telefonnettet er for dyr i forhold til ydelsen. 

Derfor anbefaler ITV gruppen, at Åtoften etablerer et nyt netværk, der sikrer beboerne hurtigt Internet, 

adgang til både flow TV og streaming TV, og som kan vokse med stigende behov. Vi peger på en kollektiv 

løsning, for det er den eneste måde, hvorpå vi kan sikre et bedre Internet. 
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4. Tilbud på nye løsninger 
Vi har indhentet tilbud fra 3 leverandører, som har foreslået 3 forskellige systemløsninger.  Alle 3 leverandører 

vil fremføre et fiber optisk kabel til Åtoftens fælleshus, hvorfra de enkelte huse forsynes med Internet og TV. 

De 3 forslag er summarisk beskrevet nedenfor: 

1. Dansk Kabel TV (DKT) er et TDC selskab, og de tilbyder en komplet fiber optisk løsning, der giver hurtigt 

Internet til alle, ligesom de får i Nivåhøj og Islandshøjparken.  I denne løsning får hvert hus sin egen optiske 

fiber med både Internet og et TV-signal. Yousee leverer de TV-kanaler og pakker, som vi kender i dag som 

underleverandør til DKT. En komplet fiber optisk løsning er state-of-the-art og er den mest fremtidssikre 

løsning, der vil kunne tilfredsstille vores behov nu og i fremtiden. 

2. Stofa tilbyder en coax løsning, hvor der skal etableres nye stikledningsanlæg i alle boliger. Forbindelserne 

fra Fælleshuset til de 7 fordelingspunkter (de grå kasser) genbruges. Hele anlægget opgraderes til DOCSIS 

3.1 standarden, hvorved vi kan få hurtigt internet via coax fordelingskablerne. Stofa tilbyder et komplet sæt 

af TV pakker ligesom Yousee med meget stor valgfrihed til at sammensætte de kanaler, man ønsker.  Stofa 

kan også tilbyde et komplet fiberoptisk netværk, der i forhold til Stofa Coax løsningen giver større 

hastigheder og symmetrisk upload og download hastigheder.   

3. Comflex er en mindre udbyder, som tilbyder en løsning baseret på en CMTX standard. Det er en standard 

med meget begrænset udbredelse i Danmark, men den har den fordel, at den kan give os Internet på de 

eksisterende sløjfeanlæg. Der skal derfor ikke nye kabler ind i husene, kun et nyt modem.  I begyndelsen 

skal kun et af coax fordelingskablerne kabel erstattes af en fiber, der skal graves ned tværs over 

Grønningen. Men efterhånden som behovet stiger, skal flere af coax fordelingskablerne erstattes af fiber, 

fordi coax ledningerne bliver flaskehalse.  Comflex har kun et begrænset udbud af TV kanaler. 

 

De tilbudte løsninger er kort beskrevet nedenfor: 

Leverandør Fordelingsanlæg Bolignetværk Internet TV pakke 

DKT 
/Yousee 

Fiber graves ned i 
visse stræder til alle 
blokke 

Fiber til alle huse via 
lofterne og ny boks 
installeres 

Fra 100/100 
Mbps til 400/400 
Mbps 

Yousee TV pakker 
med stor valgfrihed 

Stofa Coax Genanvender 
nuværende coax 
anlæg uden 
gravning 

Nyt DOCSIS 3.1 
stikledningsanlæg i 
alle huse via 
lofterne og ny boks 
installeres 

Fra 30/30 Mbps 
til 300/50 Mbps 

Stofa TV pakker med 
stor valgfrihed 

Stofa Fiber Fiber graves ned i 
visse stræder 

Fiber til alle huse via 
lofterne 

Fra 30/30 Mbps 
til 600/600 Mbps 

Stofa TV pakker med 
stor valgfrihed 

Comflex Fiber føres tværs 
over Grønningen, 
øvrige coax anlæg 
genbruges 

Eksisterende 
sløjfeanlæg 
opgraderes til CMTX 
standard. Nyt 
modem. 

100/100 Mbps 
men med 
kollektiv 
begrænsning 

Begrænset udvalg af 
TV-kanaler og ingen 
Smart Box løsning 
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ITV Gruppen har gennemført en teknisk vurdering af disse løsninger baseret på 36 punkter.  

• DKT/Yousee scorer højest med 88 point ud af 100 mulige. 

• Dernæst følger Stofa med 84 point for Fiber løsningen og 77 point for Coax løsningen.   

• Comflex scorer kun 58 point, og denne løsning er ikke på niveau med de øvrige.  

• Vores nuværende løsning med kabel TV og Internet over telefonen scorer kun 48 point ud fra de 

samme kriterier. 

DKT/Yousee og Stofa løsningerne må derfor betragtes som rigtig gode tekniske løsninger, og Comflex vurderes 

til ikke-attraktiv.  

5. Prissammenligning 
I dette afsnit ser vi kun på DKT/Yousee løsningen og på Stofa Coax løsningen, idet Stofa Fiber løsningen er for 

dyr og er forbundet med en 10 års binding. 

DKT/Yousee kan tilbyde en meget attraktiv Internet pris: kr 109 per måned for en 100/100 Mbps forbindelse. 

Denne pris har man opnået i Nivåhøj og Islandshøjparken ved at danne foreningen Nivå Net. Vi er tilbudt 

samme pris i Åtoften, hvis vi melder os ind Nivå Net. Priserne på TV-pakkerne fra Yousee vil blive en anelse 

lavere, end dem vi har i dag, og dertil kommer at deres Box nu er gratis. 

Dog er anlægsomkostningerne højere end for Stofa, selvom DKT yder et tilskud på næsten 50%. Men DKT 

tilbyder en rentefri finansiering over 5 år, og dermed bliver denne løsning i de første 5 år kun lidt dyrere, end 

det vi betaler i dag, og meget billigere efter 5 år. 

Stofas Internet pris for en 100/30 Mbps forbindelse er 269 kr/måned, men Stofa kan også levere en 30/30 

Mbps til kr 199 per måned. TV-pakkerne er lidt lavere end Yousee’s pris. Dette er en kollektiv pris, som betyder, 

at alle som minimum skal betale kr 169 per måned, som så dækker en TV grundpakke eller en del af Internet 

abonnementet.  Anlægsomkostningerne er en del lavere, idet der jo ikke skal graves fibre ned. Stofa tilbyder en 

rentefri finansiering over 3 år. 

Priserne er gengivet nedenfor sammenlignet med hvad vi i dag typisk betaler for et Internet via telefonen og en 

Yousee basispakke. Der er anvendt kr 225 for en 25/2 Mbps forbindelse (Fullrate) og kr 193 for en basis pakke. 

Leverandør Internet  
100 Mbps 
(inkl service) 

TV  
Basis pakke 

Etablerings-
omkostninger 
per hus  

Bindings-
periode 

Månedlig pris 
i 
finansierings-
perioden  

Månedlig pris efter 
finansiering  

DKT /Yousee Kr 109 Kr 183  
inklusiv Box 

Kr 172/md  
i 5 år 
 

5 år Kr 464 Kr 292 

Stofa Coax 
Kollektiv  

Kr 269  
(Kr 199 for 
30/30 Mbps) 

Kr 169 Kr 69/md  
i 3 år  

7 år Kr 507 Kr 438 

Nuværende Kr 225 
(typisk for 25/2 
Mbps) 

Kr 193 ingen ingen Kr 418 Kr 418 
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Eftersom etableringsomkostningerne betales over 5 henholdsvis 3 år så ser de samlede omkostningerne for et 

typisk hus ud som vist nedenfor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med den nuværende løsning betaler man typisk kr 418 per måned for Internet plus TV basispakken nu og i 

fremtiden - men for en ikke tidssvarende løsning. 

Hvis vi vælger Stofa Coax løsningen vil vi betale kr 507 per måned for en 100/30 Mbps Internet + TV 

basispakken de første 3 år, hvorefter prisen falder til stort set det samme, som vi betaler i dag – men for et 

tidssvarende anlæg.  

Hvis vi vælger DKT/Yousee fiberløsningen betaler vi kr 464 de første 5 år og derefter falder prisen til kr 292 per 

måned. Efter 5 år står vi med et både tidssvarende og fremtidssikret anlæg, der er væsentligt billigere, end det 

vi har i dag.  

Dertil kommer, at når vi er med i Nivå Net, så vil priserne bliver forhandlet hver 3. eller 5 år, og der kan vi læne 

os op ad en organisation med en betydelig forhandlingsstyrke. 

 

Det er derfor ITV gruppens mening, at den fiberoptiske løsning fra DKT/Yousee er den rigtige løsning for 

Åtoften. Den opfylder behovene nu og i fremtiden. Det er den teknisk set bedste løsning, og det er på sigt 

også den billigste. Med den tilbudte finansiering er mer-omkostningerne i de første 5 år begrænsede. Der 

skal ganske vist graves fibre ned i Åtoften, men det er kun i visse stræder, der skal graves. Nu får vi det så 

gjort en gang for alle, og så har vi en fremtidssikret løsning.  
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