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Kære Magnus Heunicke 

I Teleindustrien har vi noteret os, at partierne bag aftalen om 
togfonden ønsker at sikre bedre internetdækning i togene, 
herunder undersøge om teleoperatørerne leverer tilstrækkelig 
internetdækning af jernbanen, og at DSB og Banedanmark 
sammen med Erhvervsstyrelsen skal udarbejde en rapport herom. 

Vi er forundrede over, at teleoperatørerne ikke er blevet inviteret 
til direkte og på lige fod at medvirke i denne proces, idet vi finder, 
at vi besidder den nødvendige teletekniske indsigt i 
dækningsforholdene, som er en afgørende forudsætning for at 
finde de rigtige løsninger på problemstillingen. 

Bedre internetdækning i togene er ikke blot et spørgsmål om 
manglende mobilsignaler langs jernbanen, men i høj grad et 
spørgsmål om at sikre, at mobilsignalerne kan modtages af 
brugerne inde i togene, eftersom togenes konstruktion udgør en 
væsentlig fysisk barriere for modtagelsen af mobilsignaler. Derfor 
har vi fra teleoperatørernes side siden foråret 2012, efter et 
langvarigt forudgående forhandlingsforløb, været parate til at 
underskrive en kontrakt med DSB som sikrer, at der i togsættene 
installeres repeatere, som kan modtage, forstærke og fordele 
mobilsignalerne til passagererne i togene. DSB har dog i tiden 
herefter bl.a. grundet organisationsændringer hos DSB, og DSB’s 
ønsker om ændringer af formålet med og omfanget for aftalen, 
ikke været i stand til/villig til at indgå aftalen, hvilket vi stiller vi os 
uforstående overfor.  
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Teleoperatørerne er naturligvis mere end villige til at indgå i en 
konstruktiv dialog med DSB og Banedanmark om, hvordan vi 
bedst dækker de egentlige huller i mobildækningen, der måtte 
være langs jernbanen, men vi har også samtidig måttet 
konstatere, at teleoperatørerne i flere tilfælde har fået afvist 
ansøgninger om opsætning af mobilmaster på Banedanmarks 
arealer. Og uanset spørgsmålet om opsætning af master til 
afhjælpning af egentlige dækningshuller, er det fuldstændig 
afgørende for passagerernes oplevelse af dækningen i togene, at 
der installeres repeaterløsninger i togsættene. Det ene kan ikke 
træde i stedet for det andet, og vi er fra teleoperatørernes side 
selvsagt stærkt interesserede i at sikre passagererne – og dermed 
vores egne kunder – den mest optimale dækning. 

Derfor vil vi fra Teleindustriens side bede om, at vi mere konkret 
inddrages i arbejdet med at sikre bedre internetdækning i togene, 
og at vi får lejlighed til over for dig og den øvrige forligskreds at 
redegøre for de dækningsmæssige problemstillinger samt drøfte, 
hvorledes vi i fællesskab bedst muligt bidrager til at forbedre 
dækningsforholdene til gavn for togpassagererne. 
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