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Mens vi venter  
Mange togrejsende oplever, at det ind imellem kan være vanskeligt at få signal 
igennem på mobiltelefonen. Det er der en god grund til. Det er nemlig uhyre 
vanskeligt for mobilsignalet at komme ind i toget. Den gode løsning er at installere 
repeatere, som forstærker mobilsignalet udenfor ind i toget. Løsningen er allerede 
etableret på Øresundstogene, og teleselskaberne har siden foråret 2012 været parate 
til at indgå en aftale med DSB om at installere repeatere i de øvrige IC-tog i Danmark. 
Men siden sommeren 2013 har forhandlingerne været gået helt i stå. TI har nu taget 
kontakt til transportministeren for at få drøftet, hvordan vi i fællesskab bedst muligt 
forbedrer dækningsforholdene for togpassagererne. 

 
EU-Kommissionen på besøg i TI – 19. februar 2014 
EU-Kommissionen har været på besøg i TI til en snak om regulering, 
konkurrenceforhold og udviklingen på markedet. Ved mødet i TI var flere 
teleselskaber repræsenteret og gav deres input direkte til EU-Kommissionen. Hvis 
man ønsker at sende skriftlige input til EU-Kommissionen kan de sendes til 
marie.boscher@ec.europa.eu  
 
 
Hurtigt bredbånd til flere danskere 
Stadig flere danskere får mulighed for en hurtig bredbåndsforbindelse. Nye tal fra 
Erhvervsstyrelsen viser, at regeringens mål for udbredelse af bredbånd er i sigte, men 
også at der er områder, hvor dækningen er mindre god. Læs mere her: 
http://erhvervsstyrelsen.dk/lynhurtigt-bredbaand-til-flere-danskere  

 
EU-krav til mobiltelefoner kan forbedre mobildækningen 
Socialdemokraterne og Teleindustrien støtter op om ny EU-rapport, der anbefaler 
stærkere mindstekrav til antennekvaliteten og en fælles mærkning af mobiltelefoners 
modtageegenskaber. Læs mere her: http://www.teleindu.dk/eu-krav-til-
mobiltelefoner-kan-forbedre-mobildaekningen/ og læs rapporten her: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/index_en.htm  
 
 



 
Roaming i EU 
Det ser ud til, at der i EU-Parlamentet er flertal for at afskaffe de høje afgifter for 
roaming i EU pr. 15. december 2015. Jakob Willer udtaler i den forbindelse: ”Det er 
vor opfattelse, at man så vidt muligt bør undgå politisk regulering af forbrugerpriserne 
på telemarket. Det gælder også for roamingområdet. Politiske prisindgreb kan påvirke 
konkurrencen i markedet, og med et sådan indgreb trækkes mange penge ud af 
telebranchen. Læs mere her: http://www.teleindu.dk/roaming-i-eu/  

 

Tele 2014 – 19. marts 2014 – Bedre bredbånd og mere mobil 

Den 19. marts 2014 afholder Teleindustrien i samarbejde med DI ITEK, IT-Branchen 
og Teleteknisk Selskab konferencen Tele 2014, hvor vi ser nærmere på, hvordan vi 
sikrer danskerne endnu bedre bredbånd og endnu mere mobildækning. Se 
programmet her: TELE2014 invitation  

 
Logning og overvågning 
Den 11. februar var udnævnt til global aktionsdag mod masseovervågningen, og i 
København afholdtes der en demonstration for at protestere mod masseovervågning 
af borgerne under parolen taginternettettilbage.nu 

Teleindustrien bakkede op om initiativet og dagsordenen om at forholde sig kritisk til 
masseovervågningen af borgernes digitale adfærd. Læs mere her: 
http://www.teleindu.dk/logning-og-overvagning/  

 
 

Kontakt:  
Teleindustrien  Jakob Willer 
Axeltorv 6, 3.,  Susanne Poulsen 
1609 København V 
Telefon: 33 13 80 20 
post@teleindu.dk 
www.teleindu.dk 

 


