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COVID19 og den digitale infrastruktur 

Regeringens tiltag at begrænse spredningen af COVID19 har medført store 
omvæltninger i de fleste menneskers liv og i den måde mange af indretter vores 

arbejdsliv. Både private og offentligt ansatte arbejder nu i betydeligt omfang 
hjemmefra, hvilket har betydet voksende mængder trafik i telenettene. Også børnenes 
hjemmearbejde og øget brug af streaming og digitale tjenester har medført voksende 

datatrafik. 
 

Baseret på de meldinger vi får fra teleselskaberne er det vurderingen, at datatrafikken 
i nettene er steget ca. 30-40 pct. sammenlignet med tiden før COVID19. Også 
mængden af samtaler og sms’er er steget markant. 

 
Vi har som udgangspunkt en solid og god digital infrastruktur i Danmark, som er 

bygget til også at kunne håndtere den ekstraordinære mængde af datatrafik. 
Teleselskaberne vurderer, at der både i bredbåndsnettene og i mobilnettene fortsat er 
rigelig kapacitet til at håndtere den voksende datatrafik. 

 
Teleselskaberne er meget opmærksomme på, at telenettene er en samfundskritisk 

infrastruktur. Selskaberne har derfor deres fokus på at sikre en stabil drift af deres net 
og har beredskabsplaner klar for at sikre, at teleforsyningen kan opretholdes. 
Selskaberne har en tæt og løbende dialog med myndighederne. 

 
COVID19 og teledata 

Teleindustrien har modtaget en henvendelse fra Statens Serum Institut vedr. 

muligheden for at tilvejebringe oplysninger fra teleselskaber, der kan understøtte 

myndighedernes analyser og indsats med håndteringen af COVID19. 

Fra telebranchens side er vi, med udgangspunkt i den alvorlige situation vi står i, 

indstillede på at bidrage og understøtte regeringens indsats på området i det omfang, 

det er muligt og kan give værdi for myndighederne. 

 

Samtidig ønsker vi at sikre, at eventuel anvendelse af data fra teleselskaberne sker på 

et meget klart juridisk grundlag. På den baggrund har vi igangsat en proces for at 



afklare, hvilke muligheder der er for at bidrage med data, der kan understøtte 

myndighedernes indsats og en afdækning af det juridiske grundlag for, at 

myndighederne kan anvende teleselskabernes data til analyser og beregninger. 

 

Allerede i dag anvendes teledata til at understøtte myndighedernes arbejde i fx Norge. 

Læs mere her https://www.berlingske.dk/virksomheder/mobildata-afsloerer-folk-

bliver-hjemme  

 

COVID19 og nye muligheder for blokeringer 

Med et ændringsforslag til L 157 Forslag til lov om ændring af straffeloven, lægger 

regeringen nu op til, at der fremadrettet skal kunne blokeres for hjemmesider, hvorfra 

der begås lovovertrædelser, som har baggrund i eller sammenhæng med covid-19. 

Forslaget indebærer, at politiet på ”øjemed” kan træffe beslutning om blokering. I så 

fald skal politiet snarest muligt og senest inden 24 timer fra indgrebets iværksættelse 

forelægge sagen for retten. Retten afgør ved kendelse, om indgrebet kan godkendes, 

og om det kan opretholdes. Læs mere her 

https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l157/bilag/7/index.htm 

 

Lukning af antenne-tv-signal udskydes (700 Mhz) 
Op til 150.000 danskere stod til at miste tv-signalet d. 31. marts, hvis ikke de havde 
nået at anskaffe sig det rigtige modtageudstyr. Efter planen skulle DR og Boxer nemlig 

begynde at sende antenne-tv på nogle nye signaler og lukke ned for de nuværende. 
Det skyldes, at 700 Mhz frekvenserne skal bruges af mobilselskaberne til at forbedre 

dækningen med mobilt bredbånd.  
 
Nu har Kulturministeriet sammen med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, 

mobiloperatørerne og tv-distributørerne fundet en løsning, så lukningen af antenne-tv-
signalerne kan udskydes til 2. juni.  

 
Læs mere her https://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/lukning-
af-antenne-tv-signaler-udskydes/1/1/  

 
Generalforsamling i Teleindustrien 

Teleindustrien holder Generalforsamling den 25. maj 2020 kl 10.00. 
Generalforsamlingen afholdes digitalt. Teleindustriens Årsdag aflyses grundet 
COVID19. 
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