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Tidligere direktør for TI, Ib M. Tolstrup er død 

Vores gode kollega og ven, tidligere direktør for Telekommunikationsindustrien i Danmark, Ib 
M. Tolstrup, er død. Ib Tolstrup var i 13 år direktør i TI og stod i spidsen for opbygningen af 
branchesamarbejdet i TI i forbindelse med liberaliseringen af telemarkedet i Danmark. Ib 
Tolstrup løftede en kæmpe opgave med at repræsentere telebranchens synspunkter og sikre 
det praktiske samarbejde mellem teleselskaberne i en tid, hvor konkurrencen på markedet tog 
fart. Ib Tolstrup var en meget kompetent og afholdt talsmand og repræsentant for branchen, og 
hans betydning for udviklingen på telemarkedet og branchesamarbejdet har været enorm. Ib 
Tolstrup blev 75 år. 

 

Ny fremskrivning af bredbånd 

Energistyrelsen har primo 2021 opdateret fremskrivningen af bredbåndsrestgruppens udvikling i 
de kommende år for at give et mere konsolideret beslutningsgrundlag for evt. nye initiativer, 
der skal understøtte målsætningen om, at alle boliger og virksomheder har adgang til 100/30 
Mbit/s fastnetbredbånd (bredbåndsmålsætningen) 

Læs mere her 
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/afrapportering_paa_fremskrivning_af_restgruppen.pdf  

Fremskrivningen viser, at der forventes en restgruppe på ca. 22.000-26.000 bolig og 
virksomhedsadresser, når den markedsbaserede udrulning vurderes afmattet (forventeligt 
medio 2020’erne). Det svarer til en dækningsgrad (andelen af dækkede adresser) på ca. 99 pct. 

I opgørelsen er der ikke taget højde for udbygningen med mobilt bredbånd, hvor både 4G og 
5G bidrager til at reducere antallet af kunder, der reelt mangler adgang til en ordentlig 
bredbåndsforbindelse. 
 
Resultatet af frekvensauktionen 

Auktionen over de vigtige 5G-frekvenser er afsluttet. Frekvenserne omfatter bl.a. de meget 
vigtige frekvensbånd i 2100 MHz og 3,5 GHz-båndet. 



Se resultatet af auktionen her https://ens.dk/presse/danskerne-faar-bedre-daekning-og-
hurtigere-adgang-til-5g  

Der er med auktionen stillet dækningskrav for 9000 adresser fordelt i 122 områder på tværs af 
landet, hvor man nu kan se frem til bedre mobildækning. Dækningskravene skal være opfyldt 
senest den 1. februar 2024. 

Endvidere er der med auktionen stillet dækningskrav, der indebærer, at selskaberne skal sikre 
en befolkningsmæssig dækning med 5G på 60% ved udgangen af 2023 og 75% ved udgangen 
af 2025 ved brug af 3,5 GHz-frekvensbåndet. 

 

Branchens høringssvar om bredbåndspuljen 

Teleindustrien har sammen med IT-Branchen og Dansk Erhverv leveret høringssvar vedrørende 
rammerne for bredbåndspuljen for 2021.  

Den markedsbaserede udrulning af fibernet og mobilnet er fortsat i fuld sving, og restgruppen 
forventes således reduceret betydeligt frem mod 2025. Det er branchens bekymring, at 
bredbåndspuljens midler ikke prioriteres til de adresser, der har det største behov, og som er 
dyrest at dække. 

Fra branchens side støttes det, at puljen i endnu højere grad målrettes adresser i 
tyndtbefolkede områder, hvor det typisk er mere omkostningstungt at udrulle 
bredbåndsinfrastruktur – og dermed også sværere at få bedre dækning på almindelige 
kommercielle vilkår.  

Konkret anbefaler branchen, at adresser, der maksimalt kan få 10/1 Mbit/s på enten faste eller 
mobile teknologier, prioriteres i bredbåndspuljen for 2021. 

Endvidere støttes det fra branchens side, at der med bredbåndspuljen for 2021 lægges vægt 
på, at mobile netværk kan være med til at løse udfordringerne i områder med dårlig 
bredbåndsdækning. Teleindustrien støtter, at denne tilgang er en del af løsningen, da vi ser en 
hastig udvikling af alternative teknologier. 

Endelig er der fra branchens side peget på en række konkrete tilpasninger for at målrette 
modellen og lette de administrative procedurer og administrationskrav. 

Se branchens høringssvar her https://www.teleindu.dk/wp-
content/uploads/2021/04/Horingssvar-vedr-bredbandspuljen-2021-TI-DE-ITB-14-04-2021.pdf  
 
 

Planlagt workshop om sundhed i og efter en coronatid 

TI afholder i samarbejde med CardioLab til en Online Workshop om Sundhed i og efter en 
Coronatid. Workshoppen holdes den 18. maj 2021 kl. 09.30 – 11.15 som et online 
arrangement. 

På denne online workshop vil man kunne få viden om: 

 Hvordan Corona påvirker forskellige medarbejdergruppers sundhed? 
 Hvordan livsstilen påvirkes af Corona - og om kliniske målinger gennemført ved 

sundhedstjek på arbejdspladser sladrer? 
 Reaktioner og værktøjer til dine medarbejdere, som føler stress, tristhed eller ensomhed 
 Konkret viden om gode Corona-vaner på arbejdspladsen. 



Er du interesseret i at deltage, så kan du rette henvendelse til Jakob Willer på jw@teleindu.dk  

Høringssvar 

TI har i april 2021 afgivet følgende høringssvar – se dem her 
https://www.teleindu.dk/brancheholdninger/horingssvar/  

28-04-2021 Response to the public consultation on the European Commission’s proposal for 
recast of the Regulation on roaming on public mobile communications networks within the 
Union 

23-04-2021 Høringssvar om Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af konkurrencer og 
lignende 

14-04-2021 Høringssvar fra TI, Dansk Erhverv og ITB vedr. bredbåndspuljen 2021 


