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Det ny TDC

TDC har fået nye ejere med ambitioner om massiv udvidelse af 
fiberinfrastruktur der skal skabe helt nye muligheder for danske husstande.

2018
TDC Group får nye 

ejere og bliver 
afnoteret fra børsen

Ny Langsigtet strategi og 
ambition - massiv 

investering i den digitale 
infrastruktur inklusiv 

fibernettet

TDC Group bliver 
separeret i to nye

juridisk selskaber –
Nuuday og TDC NET

Udbygningen af fibernet vil 
ændre sig - fokus på at få den 

enkelte husstand koblet på
fibernettet. 

November 2018
TDC NET udvælger 

Sundbyvester & Hvidovre som 
pilot projekt for fiberudrulning. 

3,5k

Løbende 
annoncering af nye 
områder der vil få 

tilbudt fibernet

Januar 2020
16 annonceringer 

landet over.
64.000 husstande 
har fået tilbud om 

gratis fiber
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Model 1: ”Den store fibermaskine”
TDC udvælger store områder med ringe bredbåndsinfrastruktur, og graver flere tusinde husstande ad gangen.
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TDC NET bygger 
ny forsyning og 

tilkobler den 
enkelte husstand 

til fibernettet 
gratis

Når husstanden er 
tilsluttet TDC NET Fiber, 

kan man købe et 
abonnement hos en 
serviceudbyder efter 

eget valg

Serviceudbydere
n lejer adgang til 

fibernettet af 
TDC NET



5

Model 2: Interessebaseret projekt
TDC Net vurderer projekter på baggrund af efterspørgsel fra lokalområder, hvor interessen er stor nok
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Når husstanden er 
tilsluttet TDC NET Fiber, 

kan man købe et 
abonnement hos en 
serviceudbyder efter 

eget valg

Serviceudbyderen 
lejer adgang til 
fibernettet af 

TDC NET

Et lokalområde med 
stor fiberinteresse 

samler tilstrækkeligt antal 
interessetilkendegivelser

TDC NET bygger 
ny forsyning og 

tilkobler den 
enkelte husstand 

til fibernettet 
gratis
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Fordelene ved TDC NET Fiber
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• TDC NET fiber er gratis at få etableret

• Etablering er ikke købsbetinget, og det er 100% op til husstanden om og 
hvornår man vil købe et TV- eller bredbåndsabonnement

• TDC NET Fiber er 100% åbent og udbyderuafhængigt. Det vil sige, at man 
helt frit kan vælge hvem, man vil have sit internet og TV-abonnement 
hos.
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Fiber til Lyndby
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●Dialog initieret i december 2018

●Projekt startet i sommeren 2019

●Krydsede 80%-grænsen primo 
november 2019

● 354 husstande

●Mere end 85% tilmeldinger

● Flot arbejde af Per og co.

https://drive.google.com/open?id=1LsRHRNLp3D9v6akoECbU0MuhH6FYxXje&usp=sharing
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Fiber til Lyndby – Vejledende tidsplan
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Projektering

Tilmeldingsperiode

Gravning

April Maj

Besigtigelse KAP-opsætning

November

Produkter

Oktober
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Proces

1. Projektering starter

2. Tilmeldingsperiode åbner

3. Gravning på vejene starter

4. Beboere bliver kontaktet vedr. besigtigelse

5. KAP-stik installeres

6. Gravning på privat grund starter og fiber fremføres

7. Kunden kontaktes for aftale vedr. indvendig installation

8. Fiberen ”tændes” og evt. bestilte produkter kan aktiveres 

Evt. klistermærkemetode
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We connect Denmark.
For everyone.

Spørgsmål?


