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Læs om: 

 Velkommen til ny teleminister 
 Bedst i EU 
 Voksende kundetilfredshed 
 Tele 2019 konference 23. oktober 

 
Velkommen til ny teleminister 
Vi har fået en ny minister med ansvaret for teleområdet. Det er Dan Jørgensen (S), 
som den 27. juni 2019 er tiltrådt som klima-, energi- og forsyningsminister – og 
derved også som Danmarks teleminister. 
 
Velkommen! I branchen glæder vi os til samarbejdet om at sikre en god digital 
infrastruktur i Danmark. Vi har et rigtig godt udgangspunkt, og både bredbånds- og 
mobildækningen i Danmark er blandt de bedste i verden. I branchen er det vores mål 
at sikre en god digital infrastruktur i hele Danmark og styrke mulighederne for digital 
vækst, innovation og udvikling. Vi ser frem til samarbejdet med den nye minister og 
den nye regering om at udmønte det brede teleforlig i konkret politik og tiltag, der 
stimulerer investeringer og anvendelse af teknologi. 
 
Teleområdet er en del af et ministerium, hvor klima naturligt vil skulle stå meget højt 
på dagsordenen. Det er en klar og rigtig prioritering. 
 
Vi bakker fra telebranchens side op om denne prioriterede indsats på klimaområdet, og 
vi ser teknologi og tele som nogle af de helt centrale ingredienser til at finde holdbare 
løsninger på klimaudfordringerne. Det gælder eksempelvis på energiområdet, på 
transportområdet, i landbruget og i forhold til eksempelvis brug af 
hjemmearbejdspladser og telemedicinske løsninger. 
 
Vi glæder os til en god og konstruktiv dialog! 
 
 
Vækst i datatrafik og hurtigt bredbånd 
Energistyrelsen har offentliggjort telestatikken for 2. halvår 2018. Halvårsstatistikken 
kan ses her. 

Af statistikken kan det bl.a. ses, at  

Fastnet bredbåndsabonnementer med mindst 100 Mbit/s i download er steget 20,0 pct. 
fra 783.000 til 939.000 fra slutningen af 2017 og et år frem. 37,1 pct. af alle fastnet 



bredbånds-abonnementer har nu hastigheder med mindst 100 Mbit/s i 
downloadhastighed 

Datatrafikken fra fastnet bredbåndsabonnementer er steget 17,7 pct. fra 2.521.000 i 
andet halvår 2017 til 2.968.000 TB i andet halvår 2018. Den gennemsnitlige 
downloadtrafik pr. måned pr. fastnet bredbåndsabonnement er steget fra 158,3 GB til 
183,6 GB.  

Den mobile datatrafik er steget 41,5 pct. fra andet halvår 2017 til andet halvår 2018. I 
andet halvår 2018 blev der i alt up- og downloadet 382.000 TB (terabyte = 1.024 GB) i 
mobilnettene. Det svarer til, at hvert mobile bredbåndsabonnement til mobiltelefoner, 
tablets og bærbare pc’er i gennemsnit up- og downloader 8,4 GB pr. måned. 

Det samlede antal afgående taleminutter for mobil- og fastnettelefoni, er faldet 7,5 pct. 
fra 7,9 mia. til 7,3 mia. minutter i perioden. Fastnetminutterne (inkl. minutter fra IP-
telefoni) falder 12,7 pct., mens mobilminutterne falder 6,4 pct. 

 
Bedst i EU 
EU Kommissionen har udarbejdet en ny analyse vedrørende den digitale udvikling i EU 
medlemslandene. Se analysen her  

I analysen ser man bl.a. nærmere på den digitale infrastruktur, digitale kompetencer, 
brugen af digitale tjenester, digitaliseringen i erhvervslivet og offentlige digitale 
tjenester.  

Samlet placerer Danmark sig i toppen af undersøgelsen sammen med Finland, Holland 
og Sverige. Samlet er Danmark på en fjerdeplads.  

Når der alene ses på den digitale infrastruktur placerer Danmark sig helt i top som 
nummer et.  

Analysen dokumenterer derved, at vi har en ekseptionel god digital infrastruktur i 
Danmark, både når det gælder bredbånd og mobilnet.  

'- Strategien med at fremme en markedsbaseret udvikling og tiltrække investeringer i 
infrastrukturen har skabt gode resultater, og det er den kurs vi skal fortsætte for at 
sikre en fortsat positiv udvikling og sikre et Danmark i digital balance, forklarer direktør 
i Teleindustrien Jakob Willer 

 
Konference: Tele2019 
Konferencen Tele2019 holdes den 23. oktober 2019 i samarbejde mellem DI Digital, 
Dansk Erhverv, IT-Branchen, IDA Connect og Teleindustrien. 
 
Sæt kryds i kalenderen. 
 


