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Danmark indtager nordisk-baltisk
førsteplads i bredbåndsdækning med høje
hastigheder

Danmark var i 2020 bedst i Norden og Baltikum til at forsyne borgerne med
hurtigt bredbånd. Danmark har desuden det højeste investeringsniveau i
teleydelser pr. indbygger. Det viser rapporten ’Telecommunications Markets
in the Nordic and Baltic Countries 2020’, som netop er blevet offentliggjort.

Danmark klarer sig rigtig godt, når det drejer som om at sikre borgere adgang
til god digital infrastruktur. I 2020 var 95 pct. af landets boliger dækket med
fastnetbredbånd på mindst 100 Mbit/s download. Dermed placerer Danmark



sig på førstepladsen blandt de nordiske og baltiske lande, når det drejer sig
om at sikre den bedste dækning med hurtigt bredbånd. 

Figur 1: Fastnetbredbåndsdækning – boliger med mindst 100 Mbit/s i 2020 i
Norden og Baltikum – For Island og Litauen dækker data over homes
connected. Data for Letland er ikke tilgængeligt.

Stor investeringslyst i Danmark

Investeringsniveauet i Danmark er steget kontinuerligt fra 2015 til 2020.
Danmark har således også den største stigning i investeringerne pr. indbygger
i den nordisk-baltiske region.

Figur 2: Investeringer i teleydelser i EUR pr. indbygger.

Dækningen med 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload har de seneste år



været stigende i Danmark, og 96 pct. af alle boliger og virksomheder havde
adgang til 100/30 Mbit/s i sommeren 2021. Den stigende dækning og det
høje investeringsniveau understreger, at der er fuld gang i den
markedsbaserede udrulning af bredbånd, og danskerne i en international
sammenhæng er godt digitalt forbundne.

Her kan du læse mere om både ’Økonomiske Nøgletal for Telebranchen’ og
’Bredbåndskortlægning’: Energistyrelsen - Tal på teleområdet. 

Fakta

De nordiske og baltiske telemyndigheder har i statistikarbejdsgruppen
’Nordic-Baltic working group on statistics and definitions’ udarbejdet den
fælles årlige statistik ’Telecommunication markets in the Nordic and Baltic
Countries'. Statistikken sammenligner udviklingen på de nordiske og baltiske
telemarkeder bl.a. for bredbånd, mobil- og fastnettelefoni, tv-distribution, de
største selskabers markedsandele og omsætnings- og investeringstal.

• Læs rapporten 'Telecommunications Markets in the Nordic and
Baltic Countries 2020' for Norden og Baltikum herunder data om
blandt andet investeringer, omsætning og bredbåndsdækning

• Datamaterialet fra rapporten kan tilgås på den svenske
telestyrelses statistikportal her
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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
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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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