
Frøslev 

Lyn hurtigt bredbånd via luften, også til der hvor fibernettet ikke når ud 

Elvernet lancerer ved årsskiftet 2018/19 bredbånd via luften med sendepunkter i Hårlev og Frøslev. 
Dermed kan Elvernet tilbyde en større kreds af husstande en god og stabil bredbåndsforbindelse. 

Elvernet anvender den nyeste teknologi som giver hurtig og stabil internetforbindelse der sendes gennem 
luften fra antenner i masterne i hhv. Hårlev og Frøslev og ud til en lille modtager på huset. Fra modtageren 
trækkes et internetkabel ind i huset som kan benyttes som direkte LAN-forbindelse og suppleres med f.eks. 
trådløst Access-punkt (wifi). 



Frøslev 
Frit sigte er bedst 
En stabil forbindelse kræver direkte udsyn fra sendemasten til husstandens modtager. Den maksimale 
hastighed der kan opnås afhænger af afstanden fra masten til modtageren på huset. Med frit udsyn kan du 
komme på nettet med en hastighed på: 

- 200/50Mbit – 1 km 
- 100/50Mbit – 2 km 
- 50/25Mbit    - 3-4 km. 

Erfaringer viser, at det i enkelte tilfælde er muligt at opnå en tilfredsstillende forbindelse uden direkte 
udsyn til sendemast, men så opnår man ikke maksimal hastighed. 

Kan jeg få Elvernet by air? 

Ringene på kortene viser afstanden fra masten og det forventede dækningsområde. Dækningsområde og 
hastighed på nettet i forhold til afstanden er vejledende og også uden for cirklerne kan der være 
muligheder. Vi laver en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. 

Sendemast Frøslev 



Frøslev 

Installationen består af en lille enhed f.eks. placeret udvendig på husgavl som peger op mod sendemasten. 
Fra den udvendige enhed trækkes et internetkabel ind i huset, hvor der afsluttes i strømforsyning som 
kobles sammen med en strømforsyning til Ligowave NFT-2AC Access punkt.  

Access punktet har indbygget Wifi for trådløs kommunikation i huset og har to LAN udgange for fast 
opkobling til internettet. Der er inkluderet op 15 m. kabel mellem LigoSU 5-20 og NFT-2ac samt montage af 
de to enheder og kablingen imellem dem. LigoSU og NFT-2ac er Elvernets ejendom. 

Driftsstatus overvåges via Elvernets tekniske platform PantherAdmin og der arbejdes på at få etableret 
adgang således at disse oplysninger vil kunne tilgås af brugerne via nettet. 

Ekstra kabling – flere Access punkter kan tilkøbes efter aftale. Ekstra Access punkter kan konfigureres med 
samme brugernavn og adgangskode så man undgår at skulle skifte mellem flere netværk internt i huset.  

Prisen for etablering af tilslutning til Elvernet by Air udgør kr. 4.500 inkl. moms. Beløbet er 
fradragsberettiget iht. gældende regler for håndværkerfradrag. 

Elvernet inkluderer en 50/25 Mb bredbåndsforbindelse i 6 måneder, der regnes fra tidspunkt for 
installation. Såfremt det er muligt kan der tilkøbes yderligere internethastighed efter aftale. 

Pris efter 6 måneder: 
Elvernet by Air 50/25 ………………………………………. 279 kr. mdr.  
Elvernet by Air 100/50 …………………………………….. 310 kr. mdr. 
Elvernet by Air 200/50 …………………………………….. 379 kr. mdr. 
Beløbene er inkl. moms og opkræves kvartalsvis forud. 19 kr. af det månedlige beløb er kontingent til 
Elvernet. 



Frøslev 
Hvad koster det mig egentligt? 

Tilslutningspris ………………………………………………. 4.500 kr. 
Håndværkerfradrag 27% ……………………………….. 1.215 kr. 
Din pris ………………………………………………………….. 3.285 kr. 

Ydelser fra Elvernet: 
Elvernet by Air bredbånd 50/25 ……………………. 1.674 kr. 
Din reelle pris ……………………………………………….. 1.611 kr. 

Husk at indberette beløbet for etableringen af tilslutning til bredbåndsforbindelsen til Skat. 



Frøslev 
 
 
 
 
 
 

Tilmelding til Elvernet by Air 
 
 
             Ja tak jeg vil gerne kontaktes om etablering af en bredbåndsforbindelse via Elvernet by Air. 
 
 
Navn: _________________________________________________________ 
 
Adresse: _______________________________________________________ 
 
Tlf. : __________________________________________________________ 
 
E-mail: ________________________________________________________ 
 
 
Jeg/vi træffes bedst: _____________________________________________ 
 
 
Vi kommer på besøg og vurderer mulighederne for modtagelse af signal fra sendemasten og aftaler 
placering af den udvendige modtageenhed og Access punktet inde i huset mm. 
 
Send oplysningerne til: 
 

mail@elvernet.dk 
 
eller via ”Kontakt” på www.elvernet.dk 
 
eller pr. brev til Hovedgaden 18, 4652 Hårlev 
 
eller kontakt os på tlf. 4440 4652 tast 3 

mailto:mail@elvernet.dk
http://www.elvernet.dk/

