
Forslag om nyt netværk tl  nternet og TV i Åtofen

 TV Gruppen 4/5-2018

1. Indledning
Da opsigelsen af afalen om TV leverance fra Yousee i slutningen af 2017 blev udsat tl udgangen af 2018, blev 
der nedsat en nyt 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 Åtofen efer udløbet af nuværende Yousee afale. 

ITV Gruppen har afdækket hvilke krav man skal stlle tl en fremtdig løsning og indhentet tlbud fra   forskellige
leverandører. De har foreslået hver sin løsning, der kunne opfylde disse krav. ITV gruppen har evalueret disse 
forslag og er kommet frem tl en anbefaling af en fremtdig løsning, som er beskrevet i dete notat.

2. Behovet fremover
ITV Gruppen har gennemført en rundspørge om TV og Internet behovet i Åtofen. 78% har svaret og 
konklusionen er, at både Internet og TV er vigtge, og at vi er godt i gang med at anvende Internet tl både data 
og TV: 

 8 % mener at båder Internet og TV er vigtge
 65% bruger Internetet tl TV streaming
  5% bruger Internet tl IT-opgaver, hvor upload hastgheden spiller en rolle
 59% ønsker ikke at ændre på deres nuværende TV pakke valg og 20% ønsker feksibilitet.  un  % 

ønsker ingen TV. 

Energistyrelsen har ofentligggort en rapport, der viser, at 88% af alle boliger i Danmark har en Internet 
forbindelse med mindst 100 Mbps (Megabit per sekund) download hastghed. Energistyrelsen anbefaler, at alle
boliger i 2020 bør have adgang tl en Internet forbindelse på 100 Mbps upload og  0 Mbps download hastghed
(en såkaldt 100/ 0 Mbps forbindelse). 

På TV siden går udviklingen i retning af Ultra High Defniton TV (UHD eller    TV), som kan levere super kvalitet
TV med stor skarphed og med mange detalger.  ravet er, at man skal have en båndbredde på mindst 25 Mbps 
tl rådighed for at få glæde af disse fordele, hvad enten man vil se UHD som Fllow-TV eller som TV-streaming.  

Der kan være usikkerhed om hvor hurtgt UHD bliver udbredt. Men vi kan konstatere, at UHD TV kan købes i 
dag for kr      for et    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
dag i Åtofen. 
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3. Nuværende anlæg
Vores nuværende  abel TV anlæg forsynes med Yousee TV signal fra et coax kabel, der er ført frem tl Åtofens 
fælleshus. Herfra er det fordelt i coax kabler tl et antal fordelingsbokse, der står rundt i bebyggelsen. Flra hver 
af disse fordelingsbokse går der et sløgfeanlæg, der forsyner de enkelte huse med et TV signal. Anlægget 
fungerer som TV distributonsnetværk, men returvegene er ikke aktverede. 

Vores vurdering er følgende:

 Det nuværende kabel TV anlæg kan ikke håndtere internet data trafk.
 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 Defniton format (UHD eller  k TV).

Internet i Åtofen kan i dag kun leveres via telefonnetet. Det betyder, at man kan få en hastghed på op tl 20 
Mbps, og i praksis så får man ca. 16 Mbps. Der kan laves forskellige krumspring for at øge denne hastghed lidt, 
men vi er langt fra de anbefalede 100 Mbps. 

Upload er typisk kun 2 Mbps, og det vil for mange, der arbegder med IT opgaver eller gemmer data i skyen, 
være en meget generende begrænsning.  

Vores vurdering er:

 Den internet hastghed, man kan få i Åtofen i dag, er allerede langt under, hvad de feste boliger i 
Danmark dag har tlgængeligt, og langt under Energistyrelsens anbefaling for 2020.

 Den internet hastghed, vi kan få i dag, vil ikke kunne understøte fremtdens behov for streaming af TV 
i høg kvalitet. 

 Dertl kommer, at vi betaler en al for høg pris, fordi vi ikke har noget alternatv.
 Det må vurderes, at hvis ikke vi løser dete problem, så vil det påvirke værdien af egendomme i Åtofen.

Vores egendomme bliver mindre atraktve især for yngre familier.

Så vores konklusion er:

 at vores nuværende kabel TV-system er ved at være forældet og kan ikke følge med udviklingen.
 At den måde, vi i dag kan få leveret Internet adgang via telefonnetet, ikke giver os tlstrækkelig 

båndbredde tl at understøte fremtdens behov for TV streaming og den stadig voksende anvendelse 
af Internetet tl bl.a. hgemmearbegdspladser.  

 At den hastghed, vi kan få i dag på Internet, er langt fra den af Energistyrelsen anbefalede hastghed, 
og er langt fra, hvad der almindeligt tlgængeligt i Danmark i dag. 

 At den internet leverance vi kan få via telefonnetet er for dyr i forhold tl ydelsen.

Derfor anbefaler ITV gruppen, at Åtofen etablerer et nyt netværk, der sikrer beboerne hurtgt Internet, 
adgang tl bbde foo TV og streaming TV, og som kan vokse med stgende behov. Vi peger pb en kollektv 
løsning, for det er den eneste mbde, hvorpb vi kan sikre et bedre Internet.
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4. Tilbud på nye løsninger
Vi har indhentet tlbud fra   leverandører, som har foreslået   forskellige systemløsninger.  Alle   leverandører 
vil fremføre et fber optsk kabel tl Åtofens fælleshus, hvorfra de enkelte huse forsynes med Internet og TV. 
De   forslag er summarisk beskrevet nedenfor:

1. Dansk  abel TV (D T) er et TDC selskab, og de tlbyder en komplet fber optsk løsning, der giver hurtgt 
Internet tl alle, ligesom de får i Nivåhøg og Islandshøg parken.  I denne løsning får hvert hus sin egen optske
fber med både Internet og et TV-signal. Yousee leverer de TV-kanaler og pakker, som vi kender i dag som 
underleverandør tl D T. En komplet fber optsk løsning er state-of-the-art og er den mest fremtdssikre 
løsning, der vil kunne tlfredsstlle vores behov nu og i fremtden.

2. Stofa tlbyder en coax løsning, hvor fordelingsanlægget genbruges, men hvor der skal etableres nye 
stkledningsanlæg i alle boliger. Anlægget opgraderes tl DOCSIS  .1 standarden, hvorved vi kan få hurtgt 
internet via coax fordelingskablerne. Stofa tlbyder et komplet sæt af TV pakker ligesom Yousee med meget
stor valgfrihed tl at sammensæte de kanaler, man ønsker.  Stofa kan også tlbyde et komplet fberoptsk 
netværk, der i forhold tl Stofa Coax løsningen giver større hastgheder og symmetrisk upload og download 
hastgheder.  

 . Comfex er en mindre udbyder, som tlbyder en løsning baseret på en CMT  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 sløgfeanlæg. Der skal derfor ikke nye kabler ind i husene, kun et nyt modem.  I begyndelsen 
skal kun et af coax fordelingskablerne kabel erstates af en fber, der skal graves ned tværs over 
Grønningen. Men eferhånden som behovet stger, skal fere af coax fordelingskablerne erstates af fber, 
fordi coax ledningerne bliver faskehalse.  Comfex har kun et begrænset udbud af TV kanaler.

De tlbudte løsninger er kort beskrevet nedenfor:

Leverandør Flordelingsanlæg Bolignetværk Internet TV pakke
D T /Yousee Fliber graves ned 

i visse stræder tl
alle blokke

Fliber tl alle huse 
via loferne og ny 
boks installeres

Flra 100/100 Mbps
tl  00/ 00 Mbps

Yousee TV pakker

Stofa Coax Genanvender 
nuværende coax 
anlæg

Nyt DOCSIS  .1 
stkledningsanlæg 
i alle huse via 
loferne og ny 
boks installeres

Flra  0/ 0 Mbps tl
 00/50 Mbps

Stofa TV pakker med 
stor valgfrihed

Stofa Fliber Fliber graves ned 
i visse stræder

Fliber tl alle huse 
via loferne

Flra  0/ 0 Mbps tl
600/600 Mbps

Stofa TV pakker med 
stor valgfrihed

Comfex Fliber føres tværs
over 
Grønningen, 
øvrige coax 
anlæg genbruges

Eksisterende 
sløgfeanlæg 
opgraderes tl 
CMT  standard. 
Nyt modem.

100/100 Mbps 
men med 
kollektv 
begrænsning

Begrænset udvalg af 
TV-kanaler og ingen 
Smart Box løsning

 



ITV Gruppen har gennemført en teknisk vurdering af disse løsninger baseret på  6 punkter. 

 D T/Yousee scorer høgest med 88 point ud af 100 mulige.
 Dernæst følger Stofa med 8 % for Fliber løsningen og 77% for Coax løsningen.  
 Comfex scorer kun 58%, og denne løsning er ikke på niveau med de øvrige. 
 Vores nuværende løsning med kabel TV og Internet over telefonen scorer kun  8 point ud fra de 

samme kriterier.

D T/Yousee og Stofa løsningerne må derfor betragtes som rigtg gode tekniske løsninger, og Comfex vurderes 
tl ikke-atraktv. 

5. Prissammenligning
I dete afsnit ser vi kun på D T/Yousee løsningen og på Stofa Coax løsningen, idet Stofa Fliber løsningen er for 
dyr og er forbundet med en 10 års binding.

DKT/Yousee kan tlbyde en meget atraktv Internet pris: kr 109 per måned for en 100/100 Mbps forbindelse. 
Denne pris har man opnået i Nivåhøg og Islandshøgparken ved at danne foreningen Nivå Net. Vi er tlbudt 
samme pris i Åtofen, hvis vi melder os ind Nivå Net. Priserne på TV pakkerne fra Yousee vil blive en anelse 
lavere, end dem vi har i dag. 

Dog er anlægsomkostningerne relatvt høge, selvom D T yder et tlskud på næsten 50%. Men D T tlbyder en 
rentefri fnansiering 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 efer 5 år.

Stofas Internet pris for en 100/ 0 Mbps forbindelse er 269 kr/måned, men Stofa kan også levere en  0/ 0 
Mbps tl kr 199 per måned. TV-pakkerne er lidt lavere end Yousee’ss pris. Dete er en kollektv 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 meget lavere, idet der go ikke skal graves fbre ned. Stofa tlbyder en
rentefri fnansiering over   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 20/2 Mbps forbindelse og kr 19  for en basis pakke.

Leverandør Internet 
100 Mbps 
(inkl service)

TV 
Basis pakke

Etablerings-
omkostninger 
per hus 

Bindings-
periode

Rente fri 
Flinansiering af 
etablerings-
omkostningerne

Abonnement /
md for Internet
+ TV basispakke

D T  /Yousee  r 109  r 18  
inklusiv Box

 r 10. 28 5 år 5 år  r 292

Stofa Coax
 ollektv 

 r 269 

( r 199 for 
 0/ 0 Mbps)

 r 169  r 2.500 7 år   år  r   8

Nuværende  r 225
(typisk for 
20/2 Mbps)

 r 19 ingen Ingen ingen  r  28

 



Efersom etableringsomkostningerne betales over 5 henholdsvis   år så ser de samlede omkostningerne for et 
typisk hus ud som vist nedenfor:

år 1 år 2 år  år  år 5 år 6 år 7
0

100

200

 00

 00

500

600

Pris  r/måned 

D T/Yousee Stofa Coax kollektv Nuværende

Med den nuværende løsning betaler man typisk kr  28 per måned for Internet plus TV basispakken nu og i 
fremtden - men for en ikke tdssvarende løsning.

Hvis vi vælger Stofa Coax løsningen vil vi betale kr 507 per måned for en 100/ 0 Mbps Internet + TV 
basispakken de første   år, hvorefer prisen falder tl stort set det samme, som vi betaler i dag – men for et 
tdssvarende anlæg. 
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Hvis vi vælger D T/Yousee fber løsningen betaler vi kr  79 de første 5 år og derefer falder prisen tl kr 292 per 
måned. Efer 5 år står vi med et både tdssvarende og fremtdssikret anlæg, der er væsentligt billigere, end det 
vi har i dag. 

Dertl kommer, at når vi er med i Nivå Net, så vil priserne bliver forhandlet hver  . eller 5 år, og der kan vi læne 
os op ad en organisaton med en betydelig buying power. (forhandlings styrke)

Det er derfor ITV gruppens mening, at den fberoptske løsning fra DKT/Yousee er den rigtge løsning for 
Åtofen. Den opfylder behovene nu og i fremtden. Det er den teknisk set bedste løsning, og det er pb sigt 
ogsb den billigste. Med den tlbudte fnansiering er merromkostningerne i de første 5 br begrænsede. Der 
skal ganske vist graves fbre ned i Åtofen, men det er kun i visse stræder, der skal graves. Nu fbr vi det sb 
gjort en gang for alle, og sb har vi en fremtdssikret løsning. 

6


	1. Indledning
	2. Behovet fremover
	3. Nuværende anlæg
	4. Tilbud på nye løsninger
	5. Prissammenligning

