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Mål din internethastighed på
Tjekditnet.dk

Med en ny hastighedsmåler på Tjekditnet.dk kan man nu både måle
hastigheden på internetforbindelsen på computeren og som noget nyt også
på mobiltelefonen og din tablet. På Tjekditnet.dk kan du også finde
informationer om, hvilken internetforbindelse du kan få på din adresse.

De fleste danskere anvender i dag internettet til at surfe, downloade apps
eller til at streame tv. Når folk er på farten med mobiltelefonen i hånden,
eller når sofaen og tv’et frister med det seneste afsnit af favoritserien, kan det
være rart at vide, hvor hurtig internetforbindelsen er. Det svar kan
hastighedsmåleren på Tjekditnet.dk nu give.



Opdateret hastighedsmåler

Tjekditnet.dk er blevet opdateret med en ny hastighedsmåler, som kan
anvendes på computer, mobiltelefoner og tablets. Hastighedsmåleren måler
den hastighed, man opnår på internettet med det IT-udstyr, der anvendes. For
eksempel kan det have betydning for hastigheden, hvilken software du
anvender.

Hvis du har lyst til måle din hastighed, kan du selv afprøve den nye
hastighedsmåler på Tjekditnet.dk. Det eneste, du skal gøre, er at angive
adressen, du befinder dig på, samt hvilken forbindelse du måler på som for
eksempel en fiberforbindelse.

Hvordan opnås den mest retvisende måling?

Når du måler, skal du være opmærksom på, at alt den aktivitet, der er på din
forbindelse, påvirker hastigheden. Det vil derfor have betydning for
resultatet, hvis du måler samtidig med, at der streames tv, som bruger en del
af hastigheden. Hvis målingen foretages via Wi-Fi, vil det også have
betydning for resultatet.

Hvad har jeg brug for – og hvad kan jeg få?

Når du har målt din hastighed, og er du i tvivl om, hvorvidt din forbindelse
matcher dit behov, er en tur på Tjekditnet.dk et besøg værd. Her kan du finde
en guide, som kan hjælpe dig med at afklare, hvor hurtig en
bredbåndsforbindelse du har brug for. På hjemmesiden kan du også søge på
din adresse og finde en oversigt over de forbindelser og teleselskaber, som er
tilgængelige på adressen.

Kontakt:

Specialkonsulent Hans Teglhus Møller, tlf: 33 92 75 85, e-mail: htm@ens.dk,
eller

Specialkonsulent Nikolaj Koch, tlf: 33 92 72 90, e-mail: nko@ens.dk

http://www.tjekditnet.dk/
http://www.tjekditnet.dk/
mailto:htm@ens.dk
mailto:nko@ens.dk


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 Energi-,
Forsynings- og Klimaministeriet.
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