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Bestilling

Nedgravning af fiber

Installation hos dig

71 99 22 30
support@gigabit.dk
www.gigabit.dk

2 Besigtigelse



Når vi har behandlet din bestilling, vil du modtage en bekræftelses-
email på din bestilling af fibernet hos Gigabit.

Såfremt vi ikke er begyndt at grave fiber ned i dit område endnu, 
vil du løbende modtage statusmails, så du kan følge med i hvor 
langt vi er i processen.

Bekræftelse og statusmails

Vi søger om gravetilladelse i din kommune.

Såfremt vi ikke er begyndt at grave fiber ned i dit område endnu, 
vil vores eget mandskab komme ud og ligge fiber ned I jorden, 
under fortovet, på din vej. Først senere graver vi fiber herfra og ind 
til din bolig. Derfor behøver du ikke være hjemme til denne del.

Hvis vi har lagt fiber ned i nærheden af dig, vil det fremgå af din 
brekræftelsesmail om du kan få fibernet. Kan du få fibernet følger 
vi ovenstående procedure.

Hvis der allerede er lagt fiber ned i fortovet foran din bolig, springer 
vi direkte videre til næste del i processen.

Nedgravning af fiberrør
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Besigtigelse

Du skal inden besigtigelsen
tage stilling til, hvor du vil
have dit  fiberstik sat op. 
Fiberstikket skal som 
udgangspunkt være placeret minimum 20 cm over gulvniveau og 
være minimum 10 cm fra siden af væggen.

Det anbefales, at fiberstikket monteres i nærheden af et strømstik, 
så du undgår at der senere skal trækkes ledninger eller anvendes 
forlængerledning.

Sørg venligst for at der er let adgang til dette, inden vi ankommer.

Du bliver kontaktet via telefon eller email med booking af en
teknikertid hjemme hos dig.

Til den planlagte besigtigelse er det vigtigt, at du er hjemme, da vi 
ud for at se, hvordan vi bedst muligt kan tilslutte din bolig til vores 
fibernetværk.

Vi ser på området foran huset og undersøger, hvor føring af f.eks. 
gas, strøm, vand og kloak er lagt i jorden.

Desuden kigger vi på de invendige forhold. Der markeres på 
væggen hvor fiberboksen skal sidde og der markeres hvor der skal 
bores hul i husmuren til føring af fiberkablet.

Besigtigelsen tager 
cirka 15 minutter i alt.

Bemærk venligst, at 
fiberstikket ikke bliver
installeret denne dag.
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For at beskytte fiberkablet, ender det i et tomt fiberrør i jorden.

Vi graver to huller, et ude ved fortovet og et inde ved husmuren.

Som oftest skyder vi tomrøret i jorden med en jordraket imellem 
disse to huller. Med denne metode, undgår vi, så vidt muligt, at 
ødelægge have og indkørsel. I nogle tilfælde benytter vi også en 
lille gravemaskine. 

Fiberkablerne blæses fra teknikbrønden og ind til din bolig.

Ved en standardinstallation føres fiberkablet op langs husmuren, så 
det er klar til at vores fibertekniker kan installere det i dit hjem

Du skal ikke være hjemme ved gravearbejdets udførsel, medmindre 
vores mandskab ikke kan komme til uden at blive lukket ind.

Etablering af fiberrør til din bolig

En jordraket arbejder sig frem ved, at
der med ca. 7 bar lufttryk, ”bankes” frem 
igennem jorden, fra et hul til et andet på 
en afstand af 20-30 meter.
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Din købspris inkluderer en installation af fiberstikket på den 
facadevæg, som vender ud imod den vej, hvor fiberrøret ligger. 
Der monteres en synlig skinne på den ydre husmur til beskyttelse 
af fiberen.

Anden placering:  
Ønsker du en alternativ placering af fiberinstallationen, opgøres 
dette i antal meter og koster 420 kr. pr./meter.

Kælderinstallation:
En kælderinstallation kan tilkøbes for 1.500 kr. 
Det kan aftales med fiberteknikeren under besigtigelsen.

Har du kælder, der går over jordniveau, kan du få en installation, 
hvor fiberboksen placeres fysisk i kælderen, uden at det koster 
ekstra. Denne type installation inkluderer den synlige skinne på den 
ydre husmur til beskyttelse af fiberen.
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Du skal være hjemme til denne del i processen, hvor der kommer 
en fibertekniker og etablerer den indvendige installation. 

Teknikeren borer hul igennem muren og fører fiberkablet igennem 
ind til din bolig. Teknikeren sætter derefter en fiberboks op på 
indersiden af nærmeste husmur hjemme hos dig.
Normalvis vil dette kræve, at vi har adgang ind til dit hjem i 
ca. 3 timer. Du behøver derfor ikke være hjemme hele dagen.

Installation af fiberboks

Fiberboksen og dens størrelse 
ser du på billedet her til 
venstre. 

I boksen er der et RJ45 
netværksstik til din router.

Billedet til højre viser, en tekniker der splidser 
fiberkablet på indersiden af husmuren hos en 
af vores kunder.

Gigabit kan tilbyde en ekstra service, hvor en tekniker tilslutter din 
router til fiberboksen. Ellers skal du selv gøre dette.

Billedet til venstre vises den skinne der bliver 
monteret på ydersiden af din bolig.
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Endelig aktiveringsdato modtages, og du kan nu opsige evt. aktivt 
abonnement fra nuværende udbyder.

Vi kan også rykke aktiveringsdatoen frem, så den passer med 
eventuel opsigelsesperiode fra tidligere udbyder.

Din bolig er nu aktiv og dit fibernet er nu klar til brug.

Aktivering af fibernet

Reetablering
Ansvaret for gravearbejdet er Gigabits. Vi har ligeledes pligt til, at 
reetablere graveområdet efter endt arbejde. Efter endt etablering, 
har graveholdet en 10 arbejdsdage / 14 dage til at reetablere 
området i.

Vi benytter blandt andet egne brolæggere til reetablering af 
området, inklusiv det der eventuelt skal foretages på din grund. 

Kommunen foretager en afleveringsforretning, inden arbejdet kan 
godkendes. Derefter varetages eventuelle pålagte udbedringer af 
belægningsarbejde af Gigabit.
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De fleste routere er sat op fra start af.
I de fleste tilfælde kræver det derfor blot, at du tilslutter din router 
med et ethernet stik (RJ45) fra din router og til fiberboksen. 
Derefter skulle du være online. Din router skal også have strøm.

Nedenstående opsætning viser hvor strømstikene sidder og hvilke 
LAN porte du skal benytte, når du forbinder router til fiberkoksen.

(gælder også hvis du har fast IP adresse)

Routeropsætning

Fiberboks

Genexis Router PURE

Har du flere IP adresser skal der udføres alternativ opsætning.
Kontakt vores support for nærmere information.

Det er muligt at få en tekniker ud og forestå installation af router 
mm. Teknikerbesøget koster 599.

Strømstik
(ledning medfølger)

71 99 22 30
support@gigabit.dk
www.gigabit.dk

Forbind den røde LAN udgang på routeren 
med Lan porten på fiberboksen. 

Benyt et RJ45 netværks stik.


