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Ny vækstplan for digitalisering 

Der er indgået en bred politisk aftale om en ny vækstplan for 

digitalisering http://www.evm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2015/15-02-26-aftale-

digitalisering-af-dk 

Vækstplanen indeholder tiltag til at sikre bedre mobil- og bredbåndsdækning i 

Danmark, øget digitalisering og højere it-sikkerhed. 

Det er særdeles positivt, at så bredt et flertal i folketinget støtter op om vækst i IKT 

erhvervet og tiltag til at sikre en endnu bedre digital infrastruktur i Danmark. Der er 

rigtig positive elementer i planen bl.a. i forhold til at sikre frekvensressourcer til 

mobilt bredbånd og skabe mere klare rammer for kommunernes rolle til at fremme 

udbygningen af den digitale infrastruktur. Men der er også vildskud i forhold til at 

presse mobilteleselskaberne til at roame på hinandens net. 

Vi havde gerne set et endnu mere ambitiøst vækstudspil med fokus på at styrke 

incitamenterne til at investere i den digitale infrastruktur. Den røde tråd i reguleringen 

bør være at sikre, at der er incitamenter til at investere i infrastruktur og til at være til 

stede og konkurrere på det danske telemarked. 

Læs mere her http://www.teleindu.dk/ny-vaekstplan-for-digitalisering/ 

Appel om logning 

En lang række organisationer har rettet en appel til justitsministeren og folketinget 
om at undlade at indføre ny og mere omfattende logning af danske borgeres digitale 

adfærd. 

Vi retter med brevet en klar appel til ministeren og folketingets politikere om at tage 
alle forholdsregler, for at sikre at der ikke indføres logning der strider mod borgernes 
grundlæggende rettigheder. Hvis man politisk ønsker at udvide logningen igen, finder 

vi det nødvendigt at overveje, hvilke skridt der bør tages for at afklare retsgrundlaget, 
herunder inddrage EU-Kommissionen i vurderingen af de danske regler 

http://www.evm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2015/15-02-26-aftale-digitalisering-af-dk
http://www.evm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2015/15-02-26-aftale-digitalisering-af-dk
http://www.teleindu.dk/ny-vaekstplan-for-digitalisering/


Læs mere her http://www.teleindu.dk/appel-til-politikere-om-logning/ 

Mobil – og internetdækning i tog 
Der er igen fokus på at sikre bedre mobil- og internetdækning i tog. 

Der er blandt mobiloperatørerne, Banedanmark, DSB og Arriva opbakning til målrettet 

at fortsætte samarbejdet for at sikre bedre mobil- og internetdækningen i togene. Der 

foreligger dog endnu ikke nogen underskrevne aftaler. 

Mobiloperatørerne har længe haft et ønske om at sikre de rejsende en bedre oplevelse 

af mobildækningen, men der har været store udfordringer med at få mobilsignalerne 

ind i togene. 

Vi er selvfølgelig rigtig glade for den fælles opbakning der nu er etableret blandt 

parterne til at skabe en bedre mobil- og internetdækning i tog. Vi går konstruktivt og 

positivt ind i det videre arbejde og håber på, at enigheden hurtigt udmønter sig i 

konkrete aftaler, fx om etablering af mobilforstærkere i togene 

Vi mødes den 3. marts 2015 til videre drøftelser med DSB og Banedanmark. 

FotoMarathon  
FotoMarathon har nu spredt sig 13 byer, og der kommer nok endnu flere til. 

Esbjerg, Hjørring, Hobro, Horsens, Fredericia, Helsingør, Hillerød, København, Nyborg, 

Odense Roskilde, Slagelse og Aalborg har meldt sig klar til FotoMarathon. Call Me og 
Telenor indgår som sponsorer på mobil konkurrencen på 6 timer. FotoMarathon finder 

sted den 6. juni kl. 10.00. Se mere påwww.fotomarathon.dk 

Smartphone FotoMarathon kommer til at blive afviklet af Picturize APP lavet til 
FotoMarathon. Man vil få emner på mobilen og kunne optage gennem APPen og 
indsende de 6 fotos også vi APPen.Der arbejdes også på at gøre den geostyret. 

Vi glæder os til arrangementet! 

Brug af kloakker og andre rør til teleledninger 
Den 26. februar var Teleindustrien vært for at spændende og velbesøgt møde om en 
fremtidig udnyttelse af HOFOR (hovedstadsområdet) forsyningsnet med 4000 km. 

Kloakker og 240 km. Fiber tomrør. 

14 repræsentanter fra teleselskaberne hørte om mulighederne, som blev modtaget 
meget positivt. Ved at bruge eksisterende kloakinfrastruktur til fiber kan den digitale 

infrastruktur komme ud til flere for færre penge og forhindre en masse gravearbejder 
i regionen. 

I TI er det videre arbejde forankret i RoW arbejdsgruppen (Right of Way – 

gravegruppen). 

Næste skridt er at få etableret et pilotprojekt med HOFOR. 

http://www.teleindu.dk/appel-til-politikere-om-logning/
http://www.fotomarathon.dk/
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