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 Hvem er Karobella?

 Overblik: 

 Elementer i en løsning – fakta - muligheder

 Hvad sker der på markedet & ”Gratis” fiber

 Priser/produkter og sammenligning (eksempler)

 Leverandørernes ”fortælling” ifht det reelle behov

 Er der alternativer til ”de store”

 Stor forskel på leverandørerne´s salgstale og kontrakt

 BL´s anbefalinger

Indhold



 Hjælper foreninger med at vælge ”rigtig” TV/bredbånd

 På vegne af BL – Danmarks Almene Boliger.

 Tekniske og kommercielle forhold samt kontraktforhandling

 Rådgivning dækket af BL´s ansvarsforsikring

 15 års erfaring fra branchen

 Medstifter af A+ Arrownet

 Mål: at sikre afdelingen tager valg på oplyst og gennemarbejdet grundlag

 Gøre det komplicerede sammenligneligt og forståeligt.

 Gennemskuelige og forståelige kontrakter (& alle løfter med i kontrakten)

Kort om Karobella Rådgivning



Overblik - Elementer i en løsning

1 - Internt anlæg

Består af passiv del (kabler) og aktiv del 

(udstyr).

 Coax + forstærkere (fællesantenne) 

 PDS + switche (data netværk)

 Fiber

 (Trådløst net)

3 - Indholdsleverance

Dvs TV og Internet

Kan komme 

 Samlet fra leverandør

 Egne aftaler

 Fra anden forening

2 - Forbindelse til 

signalleverance

Kan være

 Fiber

 Trådløs (f.eks. radiokæde)

 Satellit

 (Coax)



Overblik - muligheder

Har eget coax

anlæg

Fællesantenne

DOCSIS 3.0/3.1

- DOCSIS 3.1 (Gigabredbånd) er YouSee´s primære salgsværktøj

- Nødvendigt?

- Kan være lige så dyrt som at etablere nyt anlæg (alternativt 
lang kontrakt)

Har ikke eget 

anlæg

(F.eks. Ejet af YouSee)

Betal selv – både fiber og PDS

- Frihed – mange udbydere – også non-profit

- Lavest mulige slutbrugerpriser (ca 60-100/måned)

- Typisk ”kun” én udbyder på nettet

Udbyder betalt – typisk fiber

- Slutbrugerpriser – stort spænd i tilbuddene

- Åbent net? (Stadig dyrt)

- Reelt infrastruktur monopol = ingen indflydelse

- Hvad sker der ved kontraktudløb?

Få udbydere

YouSee, Stofa, 

KabelPlus, ASOM-net.

Mange udbydere

Bolignet Århus, 

Parknet, Andelsnet, 

Fiberby, Sundbynet, 

Bolignet, etc……. 

Få udbydere

Energiselskaber 

(Fibia, Norlys, etc.)

TDC Netco

GlobalConnect



 Flow TV markedet er uforudsigeligt og fragmenteret 

 Særligt Discovery/YouSee konflikten.

 Valg af leverandør er ikke længere kun et spørgsmål om pris – nu også indhold.

 Rettighedshaverne lancerer egne streaming services 

 F.eks. TV2, Viasat, Dplay – men også Netflix, DisneyPlus, Apple, Amazon, HBO etc..

 Uoverskueligt og dyrt for brugerne

 Betjening er ikke bruger-venligt (mange forskellige bruger-flader)

 ”De store” virker mere interesserede i at levere (og eje) infrastruktur 

 Stofa/energiselskaber/TDC Netco

 Se næste side.

Hvad sker der på markedet?



 TDC og energiselskaber lover ”gratis fiber”

 TDC ”kæmper med sig selv”

 YouSee contra TDC Netco

 BL´s vurdering / erfaring

 Glimrende produkter

 Foreningerne sættes uden for indflydelse

 Reelt monopol – på trods af flere indholdsmuligheder (”åbent net”)

 Meget dyrt for slutbrugerne

 Aggressiv fremfærd

Tidens trend – ”gratis” fiber



Bredbånd - udbud på ”gratis fiber”

1000/1000 Mbps

489,-

500/500 Mbps

389,-

200/200 Mbps

319,-

Fiber 300,- for ca 100 Mbps

Coax: 250,- for 100 Mbps



TV - udbud på ”gratis fiber”

Bland-selv 10: ca 475,-

YouSee Grundpakke: 300,-



 Fiberselskaberne siger:

 ”Mange udbydere = større konkurrence”

 BL´s vurdering:

 Ja – mange udbydere

 Men meget højt prisniveau

 Ingen rigtig konkurrence, pga. reelt infrastruktur-monopol

 BL´s anbefaling er (og har altid været)

 Behold ejerskab over jeres eget kabelnet.

Tidens trend – ”gratis” fiber



Overblik - Fakta om fiber & andre kabeltyper
Kapacitet Største fordel Ulempe Godt til

Fiber Kablet reelt ubegrænset.

Begrænset af fiberboksen, i 

hjemmet. 

I dag typisk 1 Gbit/s

Kan trækkes langt 

uden signaltab.

Dyrt.

Ofte ikke-standard 

(= bundet til én 

leverandør)

Den centrale 

forbindelse.

I bebyggelser med 

stor afstand. (F.eks. 

rækkehuse)

PDS 

(6A)

10 Gbit/s i kablet. 

(Nyeste version op til 40 Gbit/s)

Global standard = 

mange leverandører.

Central opgradering 

af kapacitet.

Max 100 meter.

Ikke brugbart til 

flow-TV.

Kabling i etage-

ejendomme.

Coax Meget afhængig af 

- den fysiske opbygning

- Fordeling mellem data og TV

Men meget ofte NOK.

Er der ofte i forvejen.

Global standard.

Ikke beregnet til 

data. (Ping/jitter).

Få leverandører.

Høje priser på 

Internet.

Flow-TV og data.



Leverandører:  ”Uden gigabit går det ikke….”

Kundernes reelle behov

Anslået dataforbrug (2025)*

Pr. måned 1.710 Gbyte

Pr. dag 57 Gbyte

Omregnet til HD-video 19 timer/dag

Omregnet til UHD-video 8 timer/dag

Reelt behov** 27 Mbit/s (0,027 Gigabit)

** Omregnet til 5 timers koncentreret daglig brug

* Kilde: Energistyrelsen

Leverandørernes kapløb om at tilbyde Gigabit

er langt skudt over målet ifht det reelle behov.



4 voksne og 3 børn

Et helt tilfældigt hus i provinsen

Størstedelen af 

dataforbruget er 

koncentreret på 5-6 
timer/døgn

Kan nogen gætte 

hvilken dag, der var 
”sofadag”?

399 Gigabyte/måned

3192 Gigabit/måned (1 byte = 8 bit)

0,0012 Gigabit/s (2,6 mio s/måned)

1,257 Megabit/sekund



Leverandører:  ”Uden gigabit går det ikke….”

Kundernes reelle behov

Behov for hastighed

HD-video 6-8 Mbit/s

UHD-video 25-30 Mbit/s

Online gaming 0,1-1 Mbit/s

Gns. i 2025 27 Mbit/s

For langt de fleste er 

100 Mbit/s rigeligt.

I mange år endnu.
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 Stofa, YouSee og energiselskaberne leverer fine produkter

 Prisniveauet er højt

 Overvej de ”ukendte”

 Både kommercielle og non-profit

 Kan give meget store besparelser og helt sammenlignelige produkter

Overvej andre muligheder end de gængse



Eksempel – bredbånd

 Sammenligningen er baseret på virkelige sager

 Men alle sager er forskellige og der skal laves en individuel vurdering af hver sag.

Hastighed

Waoo           YouSee Alternativ 

leverandør

Vægt Vægtet 

besparelse 

Waoo

Vægtet 

besparelse 

YouSee
1 Mbps

2 Mbps 129 kr.                 25%

5 Mbps 149 kr.                 

10 Mbps

25 Mbps

50 Mbps 239 kr.                 

100 Mbps 269 kr.                 

150 Mbps 299 kr.                 60% 186 kr.-                     99 kr.-                        

200 Mbps 319 kr.                 100 kr.                 

300 Mbps 349 kr.                 

400 Mbps 15%

500 Mbps 389 kr.                 

1 Gbps 489 kr.                 399 kr.                 200 kr.                 36 kr.-                        26 kr.-                        

Samlet vægtet besparelse pr. bruger pr. måned. (excl. udgift til nyt anlæg) 222 kr.            126 kr.            



Eksempel – TV

 Sammenligningen er baseret på virkelige sager

 Men alle sager er forskellige og der skal laves en individuel vurdering af hver sag.

Waoo           YouSee Alternativ 

leverandør

Vægt Vægtet 

besparelse 

Waoo

Vægtet 

besparelse 

YouSee
Grundpakke 200 kr.                 249 kr.                 74 kr.                    45% 57 kr.-                        79 kr.-                        

Mellempakke 429 kr.                 425 kr.                 245 kr.                 30% 55 kr.-                        54 kr.-                        

Fuldpakke 589 kr.                 543 kr.                 445 kr.                 25% 36 kr.-                        25 kr.-                        

 Bet.kanaler i 

grundpakke 

 Kanal5, TV3, 

DK4 

 TV2 Charlie, 

TV3, DK4 

 Ingen 

Note

 Discovery ikke 

med. (Kanal4, 5, 

6, 9 m.fl.) 

 WebTV  Ja  Ja  Ja 

Samlet vægtet besparelse pr. bruger pr. måned. (excl. udgift til nyt anlæg) 148 kr.            157 kr.            



Samlet besparelsespotentiale
Antal husstande 100

Udgift/måned til nyt anlæg 75 kr.                    

Andel brugere

TV 75%

Bredbånd 95%

Samlet udgift til nyt anlæg 7.500 kr.              

Waoo YouSee

Besparelse/måned - INKL. udgift til nyt anlæg. 24.683 kr.       16.221 kr.       

Besparelse på 5 år (inkl. udgift til nyt anlæg) 1.480.950 kr. 973.260 kr.    

Effekt af alternativer
 Besparelsespotentialet er stort

 Op mod 250-300 kr pr. måned (3.000-3.600 kr. pr. år) – pr. beboer/husstand

 Inklusiv udgift til nyt anlæg



Kontrakten

Svarer løfterne til kontraktens ordlyd?

Tilbuddet Alt ser godt ud.

Mange leverandører minder meget 

om hinanden

Krav om tilslutning 

Betalingsforpligtelse senere 

Indflydelse? 

Ejerskab af anlæg 

Leverandørens rettigheder, 

Forbehold fra leverandøren, 

Afbrydelser i leverancen 

Kundens rettigheder ved fejl

Ret til prisstigninger 

Ret til produktændringer

Hvad efter kontrakten udløber



1. Behold ejerskab af det interne kabelanlæg

 Som minimum reel mulighed for tilbagekøb

 Hvis nyt anlæg – finansiér og ej selv.

2. Fiber til hjemmet er IKKE nødvendigvis den rigtige løsning

 F.eks. Coax til TV og PDS til data.

3. Anlæg betalt af leverandører 

 Bliver meget dyrt for brugerne – allerede på kort sigt

 Afdelingens indflydelse forsvinder helt – stor risiko for reelt infrastruktur monopol

4. Få alle sælgerens løfter med i kontrakten. 

 Få indføjet tolkning i klar tekst, hvis noget er uklart. 

BL´s generelle anbefalinger / holdninger



BL / Karobella hjælper meget gerne med konkrete sager.

Ring endelig, hvis I har lyst til en uforpligtende snak.

Thomas Brandt-Knudsen

Ekstern konsulent

thomas@karobella.dk

Mobil: 30 96 26 26

pva BL – Danmarks Almene Boliger

Tak for opmærksomheden

mailto:thomas@karobella.dk

