
Sådan får du fibernet fra Fibia
– fra etablering til installation i dit hjem



Fibernet etableres i dit område

I nogle områder har vi allerede gravet kabler 
ned i vejen. Gælder det dit område, vil vi 
typisk kunne tilslutte din bolig til fibernettet i 
løbet af 6-10 uger.  

Andre steder skal fibernettet først etableres. 
Det er en proces, der tager lang tid. Den kan 
tilmed blive påvirket af vejret, fx hård frost, 
som gør det umuligt at grave i jorden.  

Gennemsnitligt går der 4-9 måneder med at 
grave, lægge kabler, etablere teknikhuse og 
tilslutte alle boliger. Derfor vil du i perioder 
opleve larm fra maskiner, ligesom du må 
forvente, at entreprenørens folk arbejder 
omkring dit hjem flere gange. 

Når arbejdet er færdigt, efterlades området 
pænt igen.

Du får vejledning om etablering 

Der er flere muligheder for, hvordan din  
fiberforbindelse kan føres ind til din bolig.  
Du bliver derfor kontaktet af en fiberkonsulent, 
som sammen med dig finder frem til den 
mest optimale løsning.  

Sammen med fiberkonsulenten aftaler du, 
hvor fiberkablet skal føres frem til boligen, og 
hvor fiberboksen ønskes placeret indvendigt. 
Fiberkonsulenten har også brug for at vide, 
om der er kabler eller andre forhindringer i 
jorden rundt om huset.  

Sammen bliver I enige om detaljerne, 
som fiberkonsulenten tegner og beskriver 
i en etableringsaftale, som vi giver til 
entreprenøren. Du modtager selvfølgelig 
også et eksemplar af etableringsaftalen.

Vi fører et rør fra vejen til din bolig

Når kablet er på plads ud for din bolig, er det 
tid til at føre et rør fra kablet i vejen og frem til 
dit hus. Vi benytter oftest en lokal entreprenør 
til arbejdet, og selv om vi bestræber os på at 
orientere dig om alle besøg, kan du opleve, 
at entreprenøren kommer uanmeldt. 
 
I første omgang bliver der ført et tomt rør 
frem til husets facade. Hvis det er muligt, 
”skydes” det ind under jorden mellem et 
hul ved vejen og et ved husmuren. I nogle 
tilfælde er der dog forhindringer, som gør 
det nødvendigt at grave en rende i jorden. 

Ved dette arbejde er det ikke nødvendigt, 
at der er nogen hjemme, idet alt arbejde 
foregår udenfor.

Du modtager din ordrebekræftelse 
og bliver kontaktet af en konsulent

Fibernet etableres i dit område
– hvis det ikke allerede er etableret

Gravearbejde i dit område og til dit hus 
– du behøver ikke at være hjemme 



Du får besked om endelig tilslutning

Ca. 2 uger før den endelige tilslutning sender 
vi en e-mail eller et brev med en dato for, 
hvornår teknikeren kommer og tilslutter din 
bolig til fibernettet. 
 
Ved dette besøg er det nødvendigt, at der  
er nogen hjemme til at lukke teknikeren ind. 
Ønsker du at ændre tidspunkt eller dato, 
kan du aftale det direkte med teknikeren. 
Kontaktinformation vil stå i brevet/mailen, 
som vi sender til dig. 

Fiberkablet blæses gennem røret

Når det tomme rør er på plads, blæser vi 
selve fiberkablet ind i røret. Dette sker ikke 
nødvendigvis samme dag, som røret føres 
frem til huset. Vi efterlader et stykke uafsluttet 
fiberrør og kabel ved husmuren, som ikke må 
blive beskadiget. Også denne del af arbejdet 
udføres af eksterne samarbejdspartnere, 
som er godkendt af Fibia.  
 
Du behøver ikke at være hjemme til denne 
del af arbejdet.

Du kan bruge din nye fiberforbindelse

Til sidst kommer der en tekniker for at tilslutte 
din bolig. Han borer et lille hul i facaden 
og trækker fiberkablet igennem husmuren. 
Herefter installerer han fiberboksen, som 
du har aftalt med fiberkonsulenten (jf. din 
etableringsaftale). 
 
Fiberboksen måler ca. 20 x 30 cm., og du 
skal inden besøget sørge for, at der er en 
stikkontakt (ikke forlængerledning) inden for 
1 meter fra fiberboksen.  

Når fiberboksen er på plads, hjælper 
teknikeren dig med at teste den trådløse 
forbindelse. 

Nu er din fiberforbindelse klar, og du kan 
glæde dig over at have adgang til lynhurtigt 
internet, store tv-oplevelser og billig telefoni.

Vi arbejder omkring dit hus 
ad flere omgange

Aftale om dato for tilslutning Dit fibernet tilsluttes i din bolig
– du skal være hjemme 

Vi rydder pænt op på din grund

Vi efterlader så vidt muligt området i samme 
stand som før. Gravearbejdet efterlader dog 
altid mindre spor. I nogle tilfælde, kan vi 
ikke gøre arbejdet færdigt med det samme. 
Fx kan vi ikke så græs om vinteren. Men vi 
kommer tilbage snarest muligt.



Vigtig at vide ...

• Inden du taler med fiberkonsulenten skal du have styr på kabler, vandledninger etc. i jorden rundt om huset, 
 som kan give problemer, når stikledning til fibernet skal skydes eller graves fra vejen til den ønskede 
 facade på dit hus. Se film om tilslutning her. 

• Fiberboksen fra Fibia måler ca. 20 x 30 cm, og bruger strøm. Når der er aftalt placering af indvendig fiberboks i din bolig,  
skal du sikre, at der er en stikkontakt (ikke forlængerledning) inden for 1 meter fra fiberboksen. Der behøver ikke at være jord-
forbindelse i stikkontakten. Når fiberboksen er på plads, hjælper vores tekniker dig med at teste den trådløse forbindelse.   
Se film om tilslutning her.  

• Husk at opsige dine nuværende abonnementer – dog ikke telefoni. Vi anbefaler, at du venter med at opsige  
dine nuværende abonnementer, indtil fiberboksen er installeret og aktiveret. 

• Giv Fibia besked, hvis du har bestilt telefoni og ønsker at bevare dit nuværende telefonnummer (Nummerflytning).  
Ønsker du nummerflytning, skal du ikke selv opsige dit abonnement. Det klarer Fibia for dig. 

• Har du bestilt Udvidet Installation, så hjælper vi dig godt i gang; Vi sørger for at dit trådløse netværk (wi-fi) fungerer,  
og vi hjælper med at få dine produkter til at virke på én computer, ét tv (v. tv-abonnement) og én fastnettelefon  
(v. telefoni-abonnement). Læs om Udvidet Installation på fibia.dk.

Fibia
Hovedgaden 36, 4520 Svinninge

Fibias samarbejdspartnere 

Fibia har valgt at uddelegere entreprenør-, kablings- og installationsarbejde til godkendte samarbejdspartnere og  
underleverandører. Oftest indgår vi aftaler med lokale entreprenører, og vi er i løbende dialog med entreprenørerne,  
så vi sikrer, at arbejdet lever op til vores standarder. 
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