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Herslev Bylaug / Kattinge Bylaug 
   

Baggrund 
 

De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er 
 

 fastnet via TDC’s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder  
(fra under 1 Mbit og op til maks. 10 Mbit for de der er heldigst stillede) 

 

eller 
 

 mobilt via 4-G nettet (TDC / Telia) 
(hvor der loves højere båndbredder, afhængig af placering i forhold til sendemaster) 

 

er allerede nu et problem for mange, både privat og erhvervsmæssigt, og vil i nær 
fremtid være helt utilstrækkeligt, især hvis der ønskes overført TV-signaler i høj kvalitet 
via bredbåndsforbindelsen. 
 
En 4G trådløs forbindelse vurderes ikke at være vores løsning på problemet - denne 
løsning vil både være for dyr i drift og for ustabil i ydelse. 
 
Kattinge Bylaug har derfor taget initiativ til at undersøge hvorvidt det er muligt at få 
andre løsninger til byen, eller om den eksisterende tilslutning kan forbedres. Vi er i 
kontakt med Herslev Bylaug og vi ønsker at arbejde for en samlet løsning, der kommer 
begge byer med opland til gavn. 
 
Efter deltagelse i det åbne møde om bredbånd og mobiltelefoni i Lejre Kommune (på 
Trudsholm Gods 20. maj 2015) stod det os klart at kommunen ikke deltager aktivt i 
løsningen af vore problemer - ud over at presse på over for staten for at sikre at 
fremtidige teleudbud tager højde for at stabilt og hurtigt bredbånd også udbredes i tyndt 
befolkede områder. 
 
Da vi vurderer at et sådant tiltag har lange udsigter – også med den nye regerings løfter 
om at gøre noget ved sagen - så betyder det at vi selv vil være nødt til at trække i 
arbejdstøjet, undersøge interessen og markedet og kontakte de relevante udbydere, hvis 
der skal ske noget nu og her. 
 
Endvidere står det efter mødet lysende klart, at det ikke nytter at henvende sig til 
udbyderen som enkeltperson - det er vigtigt at signalere en bred interesse for en 
forbedret løsning – den mulige leverandør skal jo kunne tjene sine udgifter til 
nedgravning af kabler og opsætning af udstyr hjem igen.  
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Markedsundersøgelse 
 

Der findes en række udbydere af bredbåndsløsninger på det danske marked og vi har 
oplistet mulige leverandører, som kunne have interesse for at etablere tilslutning i vores 
område. Vi har kontaktet dem alle og eneste reelle mulighed p.t. er TDC. 
 

Bylaugenes konklusion 
 

Kattinge og Herslev Bylaug har derfor valgt at gå videre med TDC som mulig leverandør – 
i princippet den samme løsning som allerede er gennemført i Sæby – Gershøj området. 
 
Vi er opmærksomme på, at der stadig er tale om en mellemløsning, frem mod den helt 
rigtige løsning, da den er baseret på distribution over det eksisterende kobber 
telefonkabel, som næppe i fremtiden vil kunne levere den krævede båndbredde til f.eks. 
4K (UHD TV) tv-signaler til ejendomme, hvor der måtte være større behov end et enkelt 
TV af gangen. 
 
Endvidere er vi opmærksomme på, at der vil være forskel på hvor stor båndbredde der 
kan tilbydes de enkelte ejendomme – afhængig af den aktuelle kabellængde mellem 
ejendommen og TDC tilslutningspunktet. 
 
Men da det er en relativ billig måde at få forbindelserne til byerne opgraderet her og nu, 
giver det god mening – så har vi da i det mindste en langt bedre dækning (uden at have 
en udgift til investering) frem til det tidspunkt, hvor en anden og bedre infrastruktur 
bliver udrullet – hvilket næppe bliver før 2020 i vort område. 
 
Ved at vælge TDC-løsningen, vil vi selvfølgelig give TDC den fordel, at de så har fiber frem 
til Herslev og Kattinges bygrænser og dermed måske igen har en fordel, hvis det næste 
skridt bliver fiber frem til hver ejendom. 
 
Hvis tilfældet bliver at politikerne senere pålægger selskaberne at etablere en 
fiberstruktur til alle, vil det måske også være en fordel for os, fordi vi så vil være længere 
fremme i køen til at få etableret denne løsning, da det indledende arbejde jo så allerede 
er udført. 
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Beskrivelse af løsning 
 

Løsningen er baseret på at TDC nedgraver et såkaldt blæserør, hvori der fremføres 
fiberkabler mellem Gevninge, Herslev og Kattinge. 
 
Herefter etablerer TDC et centralskab (såkaldt DSLAM (=Digital Subscriber Line Access 
Multiplexer)) i den vestlige udkant af Herslev (Herslev Bygade ca. 19) og den vestlige 
udkant af Kattinge (Kattingevej ca. 32). 
 
I disse skabe monteres dataudstyr (VDSL) som en ”forlængelse” af Gevninge central, hvor 
det udstyr vi i dag er afhængige af, er placeret. Fra de nye skabe etableres forbindelserne 
til vore ejendomme ved hjælp at de eksisterende kobberkabler, som forgrener sig ud i 
byerne. 
  
Herved vil vores internetforbindelser fremover kun være baseret på meget kortere 
kobberkabler fra de nye skabe, hvorved hastigheden kan skrues i vejret. 
 
Det indebærer også at det ikke er nødvendigt at grave op ind til de enkelte boliger – 
dette arbejde kommer først på tale, hvis vi på sigt skal have direkte fibertilslutning. 
 
Det er dog ikke alle der vil kunne få glæde af den store båndbredde – ejendomme som er 
tæt på de nye skabe, vil have mulighed for størst båndbredde og de der er længst væk, vil 
opleve lavere båndbredder. 
 

Hvad kan TDC tilbyde? 
 

TDC tilbyder båndbredder mellem 15 og 40Mbit, afhængig af afstand til det nye skab i 
byerne – hvilket jo er væsentligt bedre end det, der er muligt i dag. 
 
For at komme med, skal man binde sig for en internettilslutning + evt. en TV pakke i 
henhold til vedlagte prospekter fra TDC. TDC gør dog opmærksom på at priserne er 
vejledende og at de endelige priser vil blive aftalt, når tilslutning bestilles på baggrund af 
de på det tidspunkt gældende priser. (priser går pt. fra 229,- til 749,- pr. måned, afhængig 
af bredbåndsløsning og TV-pakke). 
 

 Der vil ikke være et tilslutningsgebyr, såfremt man har en eksisterende telefon- 
eller bredbåndsforbindelse. 
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 Der vil være de normale muligheder for at tilkoble alm. telefoni, IP telefoni og 
mobiltelefoni til ordningen.  

 

 Man skal binde sig for minimum 6 måneder og er herefter fritstillet til at fortsætte, 
afmelde eller flytte til anden leverandør. 

 

 Såfremt man allerede har en TRIO-pakke eller en aftale med en anden leverandør 
(f.eks. Telia) vil TDC behandle dette individuelt. 

 
Vi vurderer at der er tale om helt OK betingelser, som er i overensstemmelse med det 
øvrige marked. 
 

Hvordan kommer vi videre? 
 

For at vi overhovedet at komme i gang, skal der indhentes tilkendegivelser om tilslutning 
fra de enkelte beboere, som vil have mulighed for at komme med over på den nye 
løsning.  
 
Da TDC ikke må kontakte de borgere der har frabedt sig dørsalg, har bylaugene påtaget 
sig opgaven med at informere om løsningen, indsamle tilkendegivelseserklæringer og 
videreformidle dem til TDC. 
 
TDC er jo som bekendt en forretning der skal tjene penge, og derfor kræver de 
tilkendegivelse om tilslutning fra min. 110 ejendomme, før de kan gå i gang med den 
udgiftskrævende opgradering af kabler og centraler. 
 
Tilkendegivelserne er ikke bindende tilsagn om at tilslutte, men betyder at du forventer 
at bestille bredbånd og evt. tv fra TDC, hvis de vælger at udbygge netværket i Herslev og 
Kattinge. Overblikket over det samlede behov er en vigtig del af grundlaget for TDCs 
vurdering af, om de har mulighed for at udbygge netværket. 

TDC vil efterfølgende kontakte de ejendomme der har vist interesse og sikre at hver 
enkelt får den løsning der passer til dem. Her er der også mulighed for at bevare evt. 
eksisterende kundeforhold med andre udbydere, hvis det foretrækkes. 

Hvis man ikke ønsker at få opgraderet sin forbindelse, behøver man ikke at gøre noget – 
det abonnement man i forvejen har med TDC eller en anden udbyder bliver ikke påvirket 
af ændringerne. 
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Opmærksomheden henledes på at tilkendegivelserne ikke er en generel tilladelse til i 
fremtiden at kontakte de interesserede, men at det kun giver dem tilladelse til at 
kontakte os vedr. denne særlige opgave. 
 
Hvis du er interesseret, bedes du venligst udfylde vedlagte tilkendegivelsesblanket og 
aflevere den til Bo eller Jesper inden 15. august 2015. 
 

Hvornår sker der noget? 
 

Når bylaugene har leveret det tilstrækkelige antal tilkendegivelser, går TDC i gang med 
planlægnings- og grave-arbejdet og de oplyser, at de 3-6 mdr. efter kan være klar til at 
levere bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.  

 

Yderligere info 
 

Har du spørgsmål eller kommentarer til denne skrivelse eller løsningen i det hele taget, så 
kontakt. 
 
Jesper Aarup Bo Sommerlund 
Kongemarksvej 71 Toftevej 12 
Kattinge Herslev 
2723 6796 2859 2004 
jesper@jklaarup.dk bo@dasta.dk 
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