
    
 
 
 
TI NYHEDSBREV – DECEMBER 2012 
 
TI ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul. Tak for indsatsen til alle, der har 
været aktive i foreningens arbejdsgrupper og givet input til arbejdet i det snart 
forgangne år. Vi har nået rigtig meget – og fortsætter indsatsen i 2013 med at styrke 
branchesamarbejdet, skabe øget gennemsigtighed, forbedre telebranchens 
omdømme, arbejde for forbedrede rammevilkår og synliggøre branchens store 
betydning for økonomisk vækst og udvikling i Danmark.  

 
 

Sikkerhed på din smartphone 
Mobiltelefonen har udviklet sig hurtigt i de senere år. En overvejende del af brugerne af 
mobiltelefoner har i dag en smartphone med mulighed for at installere applikationer, læse 
mails, arbejde i dokumenter som på pc’en, gå på internettet, bruge netbank og downloade 
spil m.v. Disse muligheder gør os også sårbare, fordi mobiler ofte er åbne og uden 
beskyttelse. Derfor er det vigtig at tænke sig om og være påpasselig med, hvordan man 
bruger sin mobiltelefon. 

Teleselskaberne har derfor samlet gode råd til, hvad man skal være opmærksom på, når 
man bruger sin mobiltelefon. 
 
Læs de gode råd her: http://www.teleindu.dk/branchesamarbejde/sikker-anvendelse-af-
smartphones/ 

 
Flere kan få bredbånd - bredbåndskortlægning 2012 
Erhvervsstyrelsens bredbåndskortlægning 2012 viser, at tilgængeligheden af bredbånd i 
Danmark stadig stiger. Erhvervsstyrelsen undersøgelse viser, at tilgængeligheden af 100 
Mbit/s downstream bredbånd pr. medio 2012 var på 65 pct. mod kun 38 pct. i 2011. Den 
store vækst skyldes primært opgradering af eksisterende kabel-tv-net. 77 pct. kunne pr. 
medio 2012 få 50 Mbit/s. 83 pct. kunne få 30 Mbit/s og 97 pct. kunne få 10 Mbit/s. Se 
kortlægningen her http://www.evm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2012/17-12-12-hurtigere-
bredbaand-og-god-mobildaekning-til-danskerne 
 
Tallene viser, at der fortsat er et stort uudnyttet potentiale på bredbåndsområdet i 
Danmark. Mange kunder har mulighed for at vælge højere hastigheder – men gør det ikke. 
Her bør der yderligere fokus på, hvordan bredbånd kan skabe værdi for brugerne og for 
samfundet, og fra offentlig side bør der endnu mere fokus på områder som telemedicin, 
fjernundervisning, offentlig digital service, fremme af hjemmearbejde m.v. Potentialet er 
enormt, og for langt de fleste kunder er infrastrukturen ikke en barriere. 
 
Men det må dog også erkendes, at ikke alle forbrugere indenfor en overskuelig 
tidshorisont vil blive tilbudt en ordentlig bredbåndsforbindelse på markedsvilkår. Det er 

http://www.teleindu.dk/branchesamarbejde/sikker-anvendelse-af-smartphones/
http://www.teleindu.dk/branchesamarbejde/sikker-anvendelse-af-smartphones/
http://www.evm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2012/17-12-12-hurtigere-bredbaand-og-god-mobildaekning-til-danskerne
http://www.evm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2012/17-12-12-hurtigere-bredbaand-og-god-mobildaekning-til-danskerne


derfor tid til at igangsætte en konstruktiv dialog om mulighederne for at fremme 
bredbåndsudbygningen i udkantsområder i Danmark for at sikre, at vi får alle med. Det bør 
i den forbindelse overvejes at gøre brug af offentlig støtte til bredbånd i de situationer, hvor 
der beviseligt ikke tilbydes kunden andre muligheder fra markedets aktører. Det vigtigste 
er i den forbindelse at indrette sådanne tiltag på en måde, der fortsat så vidt muligt 
iagttager principperne om teknologineutralitet og markedsbaseret udvikling. 
 
Læs mere på TI’s hjemmeside: http://www.teleindu.dk/flere-kan-fa-bredband-kortlaegning-
2012/  
 
 

Den oplevede mobildækning afhænger af din telefon  
De fleste forbrugere forventer, at deres telefon kan anvendes overalt. Det stiller store krav 
til teleselskabernes mobilnet, og teleselskaberne udbygger derfor også nettenes dækning 
og kapacitet massivt for at møde den voksende efterspørgsel. 

Men mange forbrugere oplever med jævne mellemrum udfald og manglende dækning på 
deres mobiltelefon. Det skyldes ikke nødvendigvis, at der ikke er dækning – men 
afhænger i høj grad også af, hvilken telefon forbrugeren anvender. Det dokumenterer en 
ny undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen meget klart.  

Erhvervsministeren bør derfor følge op på undersøgelsen med et initiativ, der kan bidrage 
til at forbedre gennemskueligheden for forbrugerne, så de fremadrettet på et oplyst 
grundlag får mulighed for at vælge en telefon med en god antenne. 
 
Læs mere på TI’s hjemmeside: http://www.teleindu.dk/mobilkortlaegning-den-oplevede-
daekning-afhaenger-af-din-telefon/  
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