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Netneutralitet 
I USA og Bruxelles buldrer debatten om netneutralitet. Her i Danmark har debatten 
om netneutralitet været mere afdæmpet, og der har kun i meget begrænset omfang 
kunne identificeres problemstillinger, hvor parter har ment, at der kunne opstå 
problemer i forhold til principperne om netneutralitet. 

Netneutralitetsforum har netop afgivet sin årlige statusberetning til Teleforum. Se 
rapporten her http://www.teleindu.dk/branchesamarbejde/netneutralitet/ Der har 
blandt det meget store flertal af deltagerne ikke været observeret konkrete tilfælde af 
tiltag fra Internetudbydere, der har kunnet karakteriseres som krænkelser af 
netneutralitet. Forbrugerrådet har peget på, at forbrugernes mulighed for at vælge 
bundlede ydelser, der f.eks. ikke indgår i data caps, udgør et problem i forhold til 
netneutralitet. Endvidere har der været rejst kritik af, at nogle selskaber i sine 
abonnementsvilkår har taget forbehold mhp. at kunne blokere for VoIP på nogle 
mobilabonnementstyper. Flere selskaber har fjernet forbeholdene, og ingen selskaber 
har i praksis gjort brug af denne mulighed.  

I praksis fungerer Netneutralitetsforum som et åbent forum, hvor alle 
problemstillinger i relation til Netneutralitet drøftes. Erhvervsstyrelsen deltager i 
drøftelserne og kan løbende vurdere, om der er behov for at udnytte den hjemmel der 
er i lovgivningen til at fastsætte eventuelle regler på området. Dette har endnu ikke 
været nødvendigt. 

TI bakker op om myndighedernes tilgang til området, hvor man afventer og ser, om 
der opstår reelle problemer i relation til netneutralitet, som det er nødvendigt at gribe 
ind overfor. 

Et væsentligt element er at sikre, at der er åbenhed og gennemsigtighed på 
markedet, og at tjenesters kvalitet og karakteristika er klart deklarerede over for 
forbrugerne. Dette vil der være yderligere fokus på i Netneutralitetsforum i 2014 som 
opfølgning på EU-kommissionens forslag til regulering på området. 
 

Bedre mobildækning i tog 
TI har en ambition om at forbedre mobilbrugernes oplevelse af dækning, når de kører 
i tog. Der er typisk store udfordringer med at få mobilsignalet effektivt ind i togene, 
idet togene med deres konstruktion og metalfilm på ruderne effektivt skærmer for 
mobilsignalet. En løsning, som allerede er implementeret i Øresundstogene, er at få 
installeret fælles forstærkersystemer, hvor mobilsignaler forstærkes inde i togene. Det 



vil skabe en helt anderledes og markant forbedret brugeroplevelse for de mobiltalende 
togpassagerer.  

Desværre har de konkrete forhandlinger med DSB om denne type løsninger ligget 
stille siden sommeren 2013. Der er nu taget initiativ til at få genoptaget drøftelserne, 
og vi håber i TI, at DSB er lige så opsatte på at finde konstruktive løsninger, som vi 
er.  Vores ambition er hurtigst muligt at få indgået en aftale om forstærkerløsninger i 
de danske tog og påbegynde implementeringen. Det vil gøre rejsetiden for de mange 
togpassagerer mere produktiv og tilfredsstillende. 

 
Vækstteamets anbefalinger 
IKT-vækstteamet har fremlagt resultatet af sit arbejde for regeringen. Vækstteamet 
konstaterer i sin rapport, at det danske IKT-erhverv skal styrkes, og digitaliseringen af 
danske virksomheder skal op i gear, hvis Danmark skal klare sig i den rivende 
udvikling og konkurrence, der kendetegner den globale digitale økonomi. 
 
Vækstteamet anbefaler bl.a., at der sættes yderligere fokus på digital sikkerhed og på 
at sikre adgangen til hurtig bredbåndsinfrastruktur for alle borgere og virksomheder. 

I TI er vi meget enige med vækstteamet i, at der er behov for at styrke udbygningen 
af infrastrukturen. Det handler om at sikre attraktive rammevilkår på markedet og 
generelt at styrke incitamenterne til at investere i infrastrukturen. Det handler om at 
stimulere efterspørgslen og i fællesskab mellem det offentlige og private finde veje til 
at styrke udbuddet af den digitale infrastruktur. Og det handler om se på og fastsætte 
rammerne for, hvordan man gennem afgrænsede og målrettede initiativer kan nå 
endnu længere med infrastrukturen på måder, der ikke forvrider konkurrencen på 
markedet og fortrænger private investeringer. Vi er parate til at drøfte mulighederne 
konstruktivt. 
 
Læs mere på TI’s hjemmeside: http://www.teleindu.dk/vaekstteamets-anbefalinger/ 

 
Produktivitets- kommissionen 
Med produktivitetskommissionens rapport sættes der igen fokus på den store 
samfundsmæssige værdi der skabes med den digitale infrastruktur. Kommissionen 
giver derfor også en klar opfordring til at der skal fokus på at sikre en politik, der 
fremmer investeringer i infrastrukturen. Det handler blandt om at sikre stabilitet og 
gennemsigtighed i reguleringen, fastholde den markedsbaserede udbygning af 
infrastrukturen, sikre konkurrencen på markedet, stimulere anvendelsen og fjerne 
barrierer for udbygningen. 
 
Rapporten kan læses her: http://produktivitetskommissionen.dk/publikationer 
 
Læs mere på TI’s hjemmeside: http://www.teleindu.dk/produktivitetskommissionen/ 

 

 



Bedre tilgængelighed af bredbånd og mobil 

På et år er andelen af danskere, der har adgang til hurtigt internet – 100 Mbit/s 
download – vokset fra 60 procent til 70 procent. Det fremgår af Erhvervs- og 
Vækstministeriets årlige bredbånds- og mobilkortlægninger. 
 

Kortlægningen viser, at markedet kan levere bredbånd til stadig flere forbrugere. Der 
går stadig støt fremad. På et år er andelen af danskere, der har adgang til 
teknologier, der kan tilbyde 100 Mbit/s download vokset fra 60 procent til 70 procent. 
Også tilgængeligheden af høje upload hastigheder er vokset markant det seneste år. 
Se bredbåndskortlægningen her: 
http://erhvervsstyrelsen.dk/file/444481/bredbaandskortlaegning-2013.pdf  
 
Læs mere på TI’s hjemmeside: http://www.teleindu.dk/bedre-tilgaengelighed-af-
bredband-og-mobil/ 

 

 

Tele 2014 – bedre bredbånd og mere mobil 

Sæt kryds i kalenderen. Onsdag den 19. marts 2014 holder vi årets telekonference.  

Hvordan sikrer vi danskerne endnu bedre bredbånd og endnu mere mobildækning? 
Det er temaet for Danmarks største konference på teleområdet – Tele 2014 - der i år 
sætter fokus på, hvad der skal til for at fremme investeringer i digital infrastruktur.  

Hør, hvorfor bredbånd og mobil er essentielle værktøjer for vækst og velfærd - lokalt, 
regionalt, nationalt og tværnationalt. Hør også hvad regeringens visioner er for 
området, og hvad Folketingets partier vil med telepolitikken. Og hør topcheferne fra 
teleselskaberne komme med deres bud på, hvad der skal til for at fremme 
udrulningen af bredbånd og mobilteknologi.  

Det bliver en dag med masser af dialog, debat og netværk, hvor vi også fejrer 
vinderne af Den danske Telepris 2014. 
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