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Fremtiden er fiber !

• Hvorfor tror Fibia at fremtiden er fiber ?

• Hvorfor investerer Fibia i Fiber ?

• Hvordan kan en kommune fremme 
udbredelsen af fiber til borgerne ?
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Hvorfor tror Fibia at fremtiden er fiber ?
• Alle tror at internettrafikken bliver ved med at vokse de næste mange år.

• Cisco Visual Networking Index 2015 - 2020:

• Internettrafikken vokser med ~ 20 % (Europa 20 % - total 22 %)

• Trafik fra privatkunder vokser mere end erhverv      

• PC generer i 2015 af internettrafikken - i 2020 vil 2/3 af trafikken kommer 
wireless og mobile enheder

• Trafik i ”travle timer” vil vokse mere end gennemsnits trafikken – TV bliver 
”personligt”

• Væksten vil primært være internet video, TV, VoD og  anden underholdning
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Hvorfor tror Fibia at fremtiden er fiber ?
• 4 G/LTE netværk kræver fiber frem til basisstationer

• Mobilselskaber åbner for voice over WiFi

• Adgang til fiber sker via WiFi

• Data vil blive gemt i Skyen – programmer vil være placeret i skyen

• Fiber båndbredde er ”uendelig”
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Hvorfor tror Fibia at fremtiden er fiber ?
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Trafik fra en Fibia router
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Mest besøgte hjemmesider i Danmark
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Dansk Online Index
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Hvorfor tror Fibia at fremtiden er fiber ?

Internet of Things (IoT)

• Internet of Things gør hverdagens elektroniske apparater intelligente, så de kan opsamle 
data.

• Data bliver omsat til værdifuld viden som bruges intelligent til at hjælpe omverdenen.
IoT er resultatet af enheder, der, udstyret med sensor(er), indsamler information.

• Informationen bliver herefter omsat til viden ved hjælp af analyseværktøjer. 

• Disse data præsenteres via en kundedefineret brugergrænseflade, hvor der kan være 
forskellige besked- og alarmniveauer for de enkelte enheder
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Hvorfor tror Fibia at fremtiden er fiber ?
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Hvorfor investerer Fibia i fiber ?

• Vi tror på at vi på langt sigt kan tjene penge på fiber og fibernettet

• Nedgravning af fiber er en langsigtet investering

• Vi tror at volumen i fiber kan give konkurrencedygtige priser

• Vores ejer SEAS-NVE og NRGi tror på at de på sigt kan få et godt afkast af deres 
investering

• Vores ejer ønsker at udbrede fiber i deres forsyningsområder ~ 600.000 andelshaver
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Vores ejers forsyningsområde
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Fibia´s fibernet
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Hvorfor investerer Fibia i fiber ?
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Kunder vil have og får mere båndbrede
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Hvad fremme udbygningen af fibernettet i en kommune ?

• Kommunen skal vise vejen ved selv at bestille fiberforbindelser til eget brug

• Kommunens egen IT infrastruktur skal være baseret på fiber forbindelser

• Medvirker til dialog mellem kommune, erhvervsliv og borger

• Brug ”fiber” i markedsføring

• Ny borger til kommunen

• Hjemmearbejdsplads

• Vis vej gennem øget brug af ”selvbetjening” 

• Public WiFi – indkøbssteder, turist attraktioner, m.m. 

• ”ambassadører” – både i kommune og hos borger
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Hvad har kommunerne selv gjort – 3 gode eksempler ?
• Syddjurs kommune:

• 38 MPLS forbindelser + internetforbindelser

• 17 internet forbindelse til public WiFi i turistområder

• 2 sorte fiber til egne datacentre

• Faxe kommunen:

• 60 MPLS forbindelser (Statsaftale gennem Nianet)

• 60 Waoo forbindelser til medarbejder og byråd

• 10 forbindelser til WiFI -HotSpots

• Holbæk kommune:

• 98 MPLS forbindelser – over flere leverancer

• En 1 G internet
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Hvad er status nu ?

. Kommune
Syddjurs Faxe Holbæk

Husstande 18.876 16.043 31.463

Har og kan få fiber - antal 16.859 8.264 25.306

Har og kan få fiber - % 89,3% 51,5% 80,4%

HP 11501 4447 15299

HC 5358 3811 10011
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Fiber i Faxe kommune

Haslev

Faxe

Dalby Karise

Rønnede

Faxe Ladeplads
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Fiber i Holbæk kommune

Holbæk

Jyderup

Svinninge

Mørkøv

Hagested

Tølløse

Store Merløse
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Start på ”fiber” til borger i Syddurs kommune

Hvad kan fremme udviklingen af fiber udrulning ?

* I 2013 
kunne 18 % 
få fiber i 
Syddjurs 
Kommune
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Fiber i Syddjurs Kommune
.
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Ja – fremtiden er fiber !

27.10.2016 ohc/Fibia 24



27.10.2016 ohc/Fibia 25


	Fremtiden er fiber !�Ole Højgaard Christensen, Fibia
	Dias nummer 2
	Dias nummer 3
	Dias nummer 4
	Dias nummer 5
	Dias nummer 6
	Dias nummer 7
	Dias nummer 8
	Dias nummer 9
	Dias nummer 10
	Dias nummer 11
	Dias nummer 12
	Dias nummer 13
	Dias nummer 14
	Dias nummer 15
	Dias nummer 16
	Dias nummer 17
	Dias nummer 18
	Dias nummer 19
	Dias nummer 20
	Dias nummer 21
	Dias nummer 22
	Dias nummer 23
	Dias nummer 24
	Dias nummer 25

