
GUIDE TIL INTERNET 
 
Vores internetleverandør er Fiberby (tlf: 3323 0099) 
Internetside med mere info: https://fiberby.dk/fa-det-bedste-ud-af-dit-internet/ 
 
Generel information 
Foreningen har gennem de sidste år opgraderet hastigheden på internettet, så vi nu har 1000/1000 Mbit. 
Dette er en meget hurtig hastighed, som skulle kunne dække det morderne menneskes internetbehov og mere til – dog har der været en del beboere, 
der har oplevet nedsat hastighed. 
 
I 2020 førte det til en gennemgang af 15 lejligheder. Her blev stikkene i lejlighederne tjekket, samtidig blev der screenet for andre årsager til oplevelsen 
af langsomt internet. 
Undersøgelsen fandt fejl på nogle af kablerne fra kælderen til lejlighederne, men langt de fleste steder var wifi-routertype og placering medvirkende eller 
direkte årsagen til at internettet ikke var optimalt. 
Efter gennemgang af lejlighederne fik 80 % en bedre internethastighed. 
 
Vi betaler Fiberby for en fast abonnementsaftale (se separat dokument). Det betyder, at alle beboere kan kontakte Fiberby og få gratis rådgivning, samt 
helt eller delvis hjælp. Alle kan derfor ringe direkte til Fiberby med deres internet problemer og se om det kan løses. Internetkablerne er foreningens, 
mens portene er i andelshavers lejlighed og er derfor andelshavers ejendom. Det er derfor i udgangspunktet andelshaver selv der skal dække evt. 
udgifter for service på eget udstyr. Mener man, jfr. vedtægterne, at problemet skyldes foreningens fælles installationer kan bestyrelsen søges om tilsagn 
til dispensation/refusion for udførte arbejde – for dette skal der dog ligge et helt klart argument, der kan konfirmeres jfr. vedtægterne. 
 
Hvis du har dårlig internethastighed: 
Oplever du dårligt internet foreslår bestyrelsen at du prøver følgende step-by-step: 
 
1. Start med at lave en speedtest på dit internet (https://www.speedtest.net/) – da internettet du måler er wifi-hastigheden, skal du forvente en 
betydelig forringelse fra de 1000/1000Mbit du kan måle med kablet opkobling i dit internetstik. Målinger med alt over 200Mbit til 500 Mbit vil være 
tilfredsstillende, og formentlig vil det da være din modtagerudstyr, der ikke er god nok længere til at modtage signalet. Er målingen gentagende gange 
over flere dage under 200/200Mbit kan du med fordel forsøge, om du kan optimere eller opgradere din wifi. 
 
 
 

https://fiberby.dk/fa-det-bedste-ud-af-dit-internet/
https://www.speedtest.net/


 
2. Læs wifi vejledningen herunder og overvej placering m.m. 
 
3. Hvis ikke dine wifi optimeringer/placering forbedrer speedtesten markant, foreslår Fiberby at man låner en router af dem, der er mere moderne, for at 
se om det gør en forskel. Det er gratis at låne en router hos Fiberby. Mange har oplevet en betydelig forbedring med denne løsning. 
 
4. Hvis ikke en lånerouter bringer din wifi til nye højder, foreslår vi at du tager fat i Fiberby, med henblik på at de kommer og kigger på din internetport 
(indgang i lejligheden) og forbindelsen til hovedfiberkablet i kælderen. 
 
5. Hvis dette ikke virker, bør du tage kontakt til bestyrelsen og oplyse dem om problemet (selv om de nok ikke kan hjælpe yderligere). 
 
Her er nogle ting du kan prøve, for at optimere dit internet: 
 
WIFI: 

Wifi er en af de største årsager til oplevelsen af langsomt internet. Herunder er nogle råd til optimering af din wifi-situation.  
 
Mange tv’er og computere kan opkobles direkte med kabel på bagsiden af din wifi-router. Ved kablet opkobling mister dit signal i en jævn/god 
internetkabel ikke kraft og der kommer 1000/1000Mbit ind i dit udstyr. Bruger du wifi er alt imellem 300/300Mbit og 500/500Mbit normalt (men det 
er også hurtigt nok til spil, streaming m.m.) 

 
       Placering af din wifi-router 
- Wifi er et signal i bølger. Det udbreder sig fra din router som ringe i vandet, og som ringe i vandet mister de også kraft jo længere fra midten de 

spreder sig. Det betyder, at signalet vil svækkes jo længere fra din router du er i din lejlighed. 
- Bølgerne skal have ”plads” til at udbrede sig. En væg (især bærende) og især glas er gode wifidræbere, så sørg for dette ikke er tæt på din wifi-

router. Sæt meget gerne din wifi-router så denne er så frit placeret som muligt og så centralt i din bolig som mulig da signalet udbredes som ringe 
i vandet. 

- Bølgernes/wifi-signalets udbredelse kan også forstyrres af andre wifi-kilders bølger (routere, smarthome devices mm.). Dette kan reducere eller 
”ødelægge” dine bølger, så dit internetsignal forringes betydeligt. Undgå derfor at have andre wifi-dimser for tæt på din wifi-router. 

- Wifi-bølger påvirkes af magnetisme og tyngdekraften. Sæt derfor ikke din wifi-router på gulvet, da det da kun er din underbo der får gavn af 
den/skal slås med dit wifi-signal. Routere placeres mindst 1 meter over gulvet. 

 
Routertype/model 
- Det internet, vi har i dag, er langt hurtige end det var for bare 5 år siden – derfor kan ”gamle” routere have problemer med at løfte de mange 

kræfter – du kan altid låne en nyere/moderne Wifi-router hos Fiberby (søg på ”lån router fiberby”).  



Du skal være opmærksom på, at routere der sælges som kampagnetilbud, ofte er på tilbud fordi de er ved at være forældet (selv om du køber din 
router i butikken i dag, kan modellen være 3-5 år gammel og altså mere eller mindre outdatet). Vær også opmærksom på, at nogle virksomheder 
der kun sælger routeren, men ikke ydelsen, har aftaler med producenter og at ”pushe” deres produkter. Hvis du er i tvivl, anbefaler vi, at du 
ringer til Fiberby og spørger, hvad du skal være opmærksom på, eller få blåstemplet den router du påtænker at købe. 

- Vær også opmærksom på, at ikke kun routeren, men også kablerne kan have betydning. Det er vigtigt, at samlingen/enderne virker stabile og 
godt fæstet til kablet. 

- Wifi-routere kan køre på flere forskellige wifi-kanaler. På de kanaler/frekvenser, hvor der er mindst trafik er der bedst signal, og der er 
vejledninger på nettet til at finde de forskellige kanaler. Nye routere kan ofte selv lokalisere den kanal der er mindst trafik på, og bruger så denne, 
for optimeret udbytte. 

 
Andre informationer: 
- Jfr. Fiberbys hjemmeside er internetforlængere og internetforstærkere fortsat et marked med få gode (men dyre) bud. Resten af Wifi-extendere 

gør faktisk potentielt det modsatte, fordi denne tager det forringede signal og forstærker dette. Det vil sige hvis din wifi-router sender 1000Mbit 
og der kun kommer 150Mbit frem til wifi-extenderen er det kun de 150 Mbit den forstærker. Dertil kommer at dens bølger kan kollidere med din 
wifi-routers og derved skabe ”døde zoner”. 
For mere info se her: https://fiberby.dk/fa-det-bedste-ud-af-dit-internet/. 

- Hvis du har et smarttv, computer eller spillekonsol, kan der oftest tilsluttes et internet stik direkte i maskinen. Dette vil give dig markant bedre 
internet på den enkelte enhed. Hvis alle begynder at koble deres enheder op via kabel, vil wifitrafikken falde markant, og det vil betyde bedre 
signal til de resterende enheder, der skal bruge trådløst internet. 

 
I fremtiden kan vores internetkabler fra kælderen og op i lejlighederne skiftes til fiberkabler helt op i lejligheden. Dette kan føre til endnu mere stabilt 
internet signal, men wifiroutere vil igen forringe signalet betydeligt, da de ødelægger hinandens signaler.  
 
Husk: Du kan altid ringe til Fiberby. Det er gratis, da det er en del af vores aftale med dem.  
Skal der laves noget, der ikke er inkluderet i vores aftale med Fiberby, vil de oplyse om det.  
 
Vi håber dette kan hjælpe dig på vej, hvis du har problemer med din internethastighed. 
 
Hilsen AB Humlegårdens bestyrelse, den 13.09.2020 

https://fiberby.dk/fa-det-bedste-ud-af-dit-internet/

