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Mere fart på danskernes
bredbåndsforbindelser

Antallet af bredbåndsabonnenter på fastnet med mindst 100 Mbit/s
download er vokset eksplosivt i 2015, så mere end hver tiende nu har denne
hastighed. Samtidig leveres næsten halvdelen af alt fastnet bredbånd med
mindst 10 Mbit/s i upload. Danskernes brug af data over mobilnettet stiger
også fortsat stærkt. Det viser Energistyrelsens telestatistik for 2. halvår af
2015.

Antallet af abonnementer, der kan uploade med 10 Mbit/s gennem deres
bredbåndsforbindelse er steget med 70 pct. sammenlignet med året før.
Dermed udgør de næsten 45 pct. af de i alt 2,4 mio. fastnet
bredbåndsabonnementer i slutningen af 2015.

Samtidig er bredbånd med downloadhastigheder på mindst 100 Mbit/ steget
3 en halv gang i løbet af 2015, og de udgør nu lidt under 11 pct. af
abonnementerne mod 3 pct. året før.

De store årlige stigninger i upload- og downloadhastigheder skyldes
teleselskabernes opgradering af hastigheder på en stor del af
bredbåndsabonnementerne via kabel-tv-nettet samt nye fiberabonnementer,
som løbende kommer til.

Stor stigning i mobil datatrafik

Den samlede mobile datatrafik er steget med lidt over 84 pct., hvis man
sammenligner hele 2014 med hele 2015. Det svarer til, at hvert af de mobile
bredbåndsabonnementer (mobiltelefoner og dongles) i gennemsnit har up-



og downloaded 2,8 GB pr. måned i hele 2015 mod 1,7 GB i 2014.

Mobilpakkerne indeholder også mere data end for et år siden og til samme
pris. I januar 2015 kunne man for 89 kroner få 8 GB data, 8 timers taletid
samt fri sms og mms. I januar 2016 kunne man få 12 GB data, 12 timers
taletid samt fri sms og mms for samme pris.

Læs hele "Telestatistik - andet halvår 2015".

Hovedresultater fra telestatistikken:

• Antallet af fastnet bredbåndsabonnementer med mindst 100
Mbit/s er vokset 3 en halv gang fra 75.000 til 263.000 i løbet af
hele 2015. Abonnementer med mindst 100 Mbit/s udgør nu lidt
under 11 pct. af alle fastnet bredbåndsabonnementer. De store
helårlige stigninger i de høje hastighedskategorier skyldes
teleselskabenes opgradering af hastigheder på abonnementer via
kabel-tv-nettet i første halvdel af 2015 samt nye
fiberabonnementer.

• Abonnementer med mindst 50 Mbit/s download er mere end
fordoblet i løbet af 2015. Dette betyder, at andelen af
abonnementer med mindst 50 Mbit/s nu er næsten 36 pct.

• Stigningen i den samlede mobile datatrafik har været på lidt over
56.000 TB fra andet halvår 2014 til andet halvår af 2015, hvilket
svarer til en stigning på lidt under 84 pct. Sammenlignes hele
året 2014 med hele året 2015 er stigningen på lidt over 84 pct.

• Fastnet bredbånd er steget med 2,4 pct. fra slutningen af 2014 til
slutningen af 2015. Bredbånd via fiber står fortsat for langt det
meste af væksten med næsten 54.000 nye abonnementer i
perioden.

• Bredbånd via fiber udgør således lidt under 19 pct. af
abonnementerne i slutningen af 2015, mens bredbånd via kabel-
tv-nettet udgør lidt under 29 pct. og kobberbaseret bredbånd lidt
over 46 pct.

• Medianhastigheden for fastnet bredbånd download er steget
med lidt over 21 pct. fra 22,9 Mbit/s i slutningen af 2014 til 27,8
Mbit/s i slutningen af 2015.

• Medianhastigheden for upload er mere end fordoblet fra 3,2 til
7,5 Mbit/s fra slutningen af 2014 og år frem.

• Det samlede antal mobilabonnementer (inkl. mobilt bredbånd via

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Nyheder/2016/telestatistik_-_andet_halvaar_2015_rev.pdf


dongles) er i slutningen af 2015 næsten 8,5 mio., hvilket er lidt
under 2 pct. højere end et år tidligere.
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Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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