
 
Hvorfor vælge fiber? 

  
  
Der er adskillige - om ikke krystal - så i hvert fald glasklare grunde til at vælge fibernet. 
For det første går det lynhurtigt... 
  
Lad os slå det fast fra begyndelsen. Waoo! Fiberen er lynhurtigt, og det gælder naturligvis også 
EnergiMidts Fibernet, der er baseret på optisk fiber og sender data med lysets hastighed. 
  
Selve netværket er bygget af lyslederkabler, som er lavet af ultratynde glasfibre, der kan håndtere 
uanede mængder data. Sammenlignet med traditionelle kobberbaserede kabler har fiberkablerne 
derfor en langt, langt større kapacitet. 
  
Du bestemmer farten  
En anden fordel i forhold til en gammeldags ADSL-forbindelse er, at du med en fiberløsning får et 
symmetrisk signal og dermed samme up- og downloadhastighed. Så kan du glemme alt om ventetid, 
når du sender og modtager data via nettet. Her bestemmer du nemlig selv farten. 
  
Samtidig er du garanteret den båndbredde, som du betaler for. Du får jo din egen fiber gravet ind til 
huset, så forbindelsen ikke påvirkes af andre brugere eller afstanden til en central. Sagt med andre ord: 
Du får altid den internethastighed, som du betaler for. 
  
Fibernettet kan i dag levere langt over 100 megabit pr. sekund (Mbit/s), og der er rigelig kapacitet til at 
skrue hastigheden op, når behovet opstår. Til sammenligning trækker en typisk ADSL-forbindelse med 
den bedste vilje og beliggenhed lige ved siden af en central typisk 20 Mbit/s til uploadhastighed, og 2 
Mbit/s til download. 
  
Få en fiber og vær fremtidssikret 
Kun få havde for 10 år siden forestillet sig det elektroniske forbrug, som vi har i dag. I dag er internet en 
selvfølge. Vi henter musik og handler på nettet som aldrig før. I de fleste boliger er der i dag mere end 
et TV, og udbuddet af TV-kanaler er fortsat stigende. 
  
Det kan være vanskeligt at spå om fremtiden, men udviklingen ser ud til at fortsætte. Internettet og 
teknologien kender ingen grænse. Med en fiberforbindelse er der plads til det hele. Så undgår du at 
skulle skifte forbindelse og installationer, hver gang der kommer nyt på markedet. 
  
Et smukkere plus - også i salgsopstillingen 
Med det noget stagnerende boligmarked er det som potentiel sælger ikke uvæsentlig, at 
ejendomsmæglere ofte fremhæver en fiberforbindelse som et ekstra plus i salgsopstillingerne. På 
fremtidens boligmarked bliver en optisk fiber i jorden en lige så værdifuld faktor for dit hus, som gode el-
ledninger, kloakrør eller mursten er i dag. Og som glad boligejer er der helt ærligt også et æstetisk 
hensyn at tage: Paraboler eller antenner på taget er ikke det smukkeste syn. Få i stedet en diskret 
fiberboks på husmuren - og bliv samtidig klar til fremtidens netværk. 
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