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Gigabit opruster til yderligere vækst 
Ny administrerende direktør kommer med tung erfaring fra fiberbranchen, og 
ejerkredsen bakker op med 51 millioner kroner til udvikling af 
fiberforretningen i Gigabit 

Ejerkredsen bag fiberselskabet Gigabit fortsætter i offensiven på det danske fibermarked. Væksten 
har været markant siden etableringen af Gigabit i 2013, og nu er tiden inde til, at der kommer en 
tungere profil med erfaring fra at drive en større forretning. Ny administrerende direktør her fra 
årsskiftet er Claus Østergaard Olsen, tidligere kommerciel direktør i Fibia. 

“Det er noget af et scoop for os, at vi har fået Claus med på holdet til at drive den videre udvikling 
og fortsatte vækst af Gigabit. Vi er rigtig glade for at have fået Claus med,” siger 
bestyrelsesformand Søren Sundahl. 

Claus Østergaard Olsen er 55 år og kommer med mere end 30 års erfaring inden for IT, tele og 
energisektoren. Han har haft roller som administrerende direktør, markedsdirektør, været 
iværksætter med mere, og besidder stærke kompetencer indenfor strategi, forretningsudvikling, 
ledelse og administration. 

Direktør med brancheerfaring 

Ekstra interessant er det i bestyrelsesformand Søren Sundahls øjne, at Claus Østergaard har et 
indgående kendskab til fiberbranchen fra Fibia, der er en af de helt store aktører i markedet for 
fibernet i Danmark. 

Fra 2011 var Claus Østergaard Olsen kommerciel direktør i energiselskabet SEAS-NVE med 
ansvar for fiberforretningen og forestod etableringen af Fibia, der opstod som en sammenlægning 
af fiberforretningerne i de to energiselskaber SEAS-NVE og NRGi. Claus Østergaard Olsen 
fortsatte efter etableringen som kommerciel direktør for Fibia. 

“Gigabit har nogle meget stærke tekniske kompetencer som er blandt de stærkeste kompetencer 
på fibernetværk. Men ledelse og administration, der savner vi at få noget mere tyngde ind, der 
matcher ikke bare den størrelse, vi har nu, men også kan stå mål med den fortsat kraftige vækst, vi 
vil se de kommende år. De kompetencer kommer Claus med,” siger bestyrelsesformand Søren 
Sundahl. 

 



 

  

En sjælden mulighed 

Titlen som CEO overtager Claus Østergaard Olsen fra Baldur Norddahl, den ene af de to 
dataloger, der i 2014 stiftede Gigabit og kom først i Danmark med internetforbindelse til private på 
én gigabit, deraf navnet på virksomheden.  

“Det er med stolthed, stor respekt samt ydmyghed, jeg overtager roret fra Baldur. Baldur og hans 
hold har skabt en vanvittigt, teknologisk dygtig virksomhed med en imponerende vækst. Da 
muligheden opstod for at stå i spidsen for en så spændende virksomhed og sætte kursen samt 
deltage i rejsen, var der simpelthen ikke noget at betænke sig på. Nu har jeg kun været i jobbet i 
en uge og tager mig tid til at lære virksomheden og medarbejderne godt at kende. Og indtrykket 
indtil nu har ikke skuffet mig - det er en virkelig interessant virksomhed, og jeg glæder mig til hvad 
vi i fællesskab kan drive det til samtidig med, jeg får sat mit personlige aftryk på denne fantastiske 
rejse, Gigabit er på,” siger CEO Claus Østergaard Olsen. 

Baldur Norddahl vil fortsat være med i ledelsen og teknisk hovedansvarlig for Gigabits fibernet. 
Selskabets anden stifter, Mads Bennedbæk, fortsætter i rollen som systemansvarlig for Gigabit. 

50 millioner kroner i opbakning 

Med sig til at udvikle forretningen i Gigabit får Claus Østergaard Olsen og Gigabit friske 50 
millioner kroner, der er skudt i Gigabit med udgangen af 2020. Pengene kommer fra den 
nuværende ejerkreds, oplyser bestyrelsesformand Søren Sundahl, der selv har en betydelig 
ejerandel i selskabet. 

“Vi vil gerne udnytte de muligheder, der ligger for at få lynhurtigt og stabilt internet ud til danskerne. 
Gigabit har, siden det første net blev bygget i 2017, helt tydeligt dokumenteret, at Gigabit kan 
bygge og levere teknologien. Det har flere tusinde danskere glæde af i dag, og der er et kæmpe 
potentiale i at bygge mere. Det skal der penge og ledelseskompetencer til,” siger 
bestyrelsesformand Søren Sundahl. 

Kan modstå konkurrencen 

Gigabit har siden 2017 bygget fibernet i Storkøbenhavn og Nordsjælland og dermed også i 
konkurrence med blandt andet TDC Net, der med nye ejere i spidsen siden 2019 har udrullet 
fibernet i stor stil i samme geografiske område. 

“Der er ingen tvivl om, at vi jo er oppe mod nogle kapitalstærke konkurrenter. Det viser sig dog i 
praksis, at vi på et lokalt plan kan matche dem. Vi er blevet eksperter i at finde gode attraktive 
områder, som ikke foreløbig har udsigt til fibernet og høje hastigheder. Mange steder oplever vi at 
få stor opbakning fra de lokale og også få bedre tilslutning end forventet - steder hvor der er direkte 
konkurrence. Vi ser mange indikatorer på, at vi faktisk kan matche konkurrencen. Det er også 
derfor, ejerkredsen går ind i det her og skubber til yderligere vækst med ledelseskompetencer og 
kapital at arbejde med,“ siger bestyrelsesformand Søren Sundahl. 



 

Gigabit har ved indgangen til 2021 114 medarbejdere, hvoraf de lidt over 90 er ude i områderne og 
bygger fibernet. I 2020 er både antallet af kunder på eget fibernet og antallet af husstande med 
Gigabit-fibernet ude i vejen mere end fordoblet. 

  

Gigabit kontakter 

Bestyrelsesformand Søren Sundahl - Mobil 2031 2000 

CEO Claus Østergaard Olsen - Mobil 2325 7705 

  

Om Claus Østergaard Olsen 
 

● Claus Østergaard Olsen har mere end 30 års erfaring fra IT-, Tele- og Energisektoren i 
roller som CEO, markedsdirektør, iværksætter m.m.  

● Claus Østergaard Olsen har ikke mindst erfaring fra fiberbranchen, da han som ansvarlig 
for energiselskabet SEAS-NVEs fiberforretning var med i etableringen af Fibia i 2014, hvor 
han efterfølgende var kommerciel direktør frem til 2016. Fibia er et af Danmarks største 
fiberselskaber og opstod som sammenlægning af fiberaktiviteterne i NRGi og SEAS-NVE.  

● Claus Østergaard Olsen er 55 år, bor i Haslev med sin hustru Mette Lehn og har fire nu 
voksne børn (i alderen 18 til 30 år). Claus er desuden beriget med to børnebørn. 

● Meget af fritiden tilbringer Claus Østergaard Olsen i sommerhuset i Marielyst sammen med 
familien. Både familie og venner mødes ofte til en dyst på golfbanen. 

● LinkedIn profil her. 

  

Om Gigabit 
 

● Gigabit blev stiftet af to dataloger, Baldur Norddahl og Mads Bennedbæk, i 2013. De to så 
muligheden for at flere kunder kunne få adgang til det TDC-ejede fibernet i Storkøbenhavn, 
som DONG oprindeligt havde bygget. TDC havde købt fibernettet, men fokus var fortsat på 
udbygning af bredbåndsnettet i den eksisterende kabel-TV-forretning frem for den nyere 
teknologi i fibernettet. 

● Baldur og Mads blev opmærksomme på en mulighed i lovgivningen for at udbyde 
fiberforbindelser på det oprindelige DONG-fibernet til mere rimelige priser. 

● Efter et år med forsinkelser fra TDCs side fik Gigabit adgang til den rå fiber og de første 
kunder på fibernettet i 2014. Antallet af kunder på TDCs fiber er steget støt lige siden. 

● I 2017 begyndte Gigabit at bygge sit eget fibernet. Der var stadig ikke kommet gang i 
udbygningen af TDCs fibernet i Storkøbenhavn, så igen så stifterne en mulighed for at give 
forbrugerne bedre muligheder. 

● Gigabit har innoveret byggeriet af fibernet i Danmark. Blandt andet med at bygge fibernet 
på GPON-teknologi, hvilket nu regnes for standarden og også benyttes af andre 
fiberselskaber i dag. Gigabit adskiller sig desuden fra konkurrenterne ved dels som 
primære gravemetode at benytte styret underboring frem for gravning af lange render, dels 

https://dk.linkedin.com/in/col
https://dk.linkedin.com/in/col


 

primært at benytte egne mandskaber frem for at overlade byggeriet til eksterne 
entreprenørselskaber.  

● Bygningen af egne fibernet er i dag det største forretningsområde og den helt store 
satsning for Gigabit. I december 2019 blev Gigabit tildelt en Gazelle-pris af Dagbladet 
Børsen på baggrund af en vækst på 3.027 procent over de seneste fire år. 

● Gigabit har ved indgangen til 2021 114 medarbejdere, hvoraf de lidt over 90 er ude i 
områderne og bygger fibernet. I 2020 er både antallet af kunder på eget fibernet og antallet 
af husstande med Gigabit-fibernet ude i vejen, som altså har mulighed for at tegne 
abonnement (de såkaldte Homes Passed), mere end fordoblet. 

 
 


