
 

FAKTAARK 

 
 

Fakta om ”Bredbåndsdækningen i Danmark” 
 

Bredbåndskortlægningen 2014 (jf. tabel 1) viser, at: 
• 83 pct. af alle boliger og virksomheder har adgang til mindst 

100 Mbit/s download. Det er en fremgang i dækningen, der i 
2013 blev opgjort til 70 pct.  

• 64 pct. af alle boliger og virksomheder adgang til bredbånd med 
mindst 30 Mbit/s upload. Sidste år var tallet 58 procent.  

• 89 pct. af alle boliger og virksomheder har adgang til højha-
stighedsbredbånd, der defineres som mindst 30 Mbit/s downlo-
ad. 

• 95 pct. af alle boliger og virksomheder har adgang til bredbånd 
med 10 Mbit/s download og 1 Mbit/s upload (10/1 Mbit/s). 

• 98 pct. af alle boliger og virksomheder har adgang til basalt 
bredbånd med 2 Mbit/s download og 0,5 Mbit/s upload (2/0,5 
Mbit/s). 
 

TABEL 1: HOVEDTAL 2014  

100 Mbit/s download 83 pct. 

30 Mbit/s download 89 pct. 

10 Mbit/s download 95 pct. 

2 Mbit/s download 98 pct. 

30 Mbit/s upload 64 pct. 

10 Mbit/s upload 87 pct. 

2 Mbit/s upload 91 pct. 

0,5 Mbit/s upload 99 pct. 

100/30 Mbit/s 63 pct. 

30/5 Mbit/s 87 pct. 

10/1 Mbit/s 95 pct. 

2/0,5 Mbit/s 98 pct. 

 
Kortlægningen ikke er fuldt sammenlignelig med de sidste års kortlæg-
ninger, idet: 

• Bredbåndsdækningen i 2014 er opgjort på adresseniveau for bo-
liger og virksomheder, hvor den tidligere var baseret på estima-
ter af dækningen på postnummerniveau. Det indebar en risiko 
for over- eller underestimering af dækningen.  

• Kortlægningen for 2014 alene vedrører fastnetbredbånd og ikke 
indeholder data om dækningen på mobilt bredbånd som i tidlige-
re kortlægninger. Det betyder, at dækningen på lavere hastighe-
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der (navnlig til og med 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload) 
kan være underestimeret. Kortlægningen forventes at blive sup-
pleret med data om mobildækningen i juni 2015. 

• Kortlægningsmetoden er ikke 100 procent præcis, da der kan 
være unøjagtigheder i indberetningerne og koblingen med BBR 
registeret 

 
Geografiske forskelle i dækningen 

• Der er geografiske forskelle i dækningen med højhastigheds-
bredbånd. Generelt set er der god dækning med højhastighedsnet 
med 100/30 Mbit/s i byområder over hele landet, hvor hovedpar-
ten af boligerne og virksomhederne er placeret.  

• De steder, som ikke har adgang til højhastighedsnet, er normalt 
mindre områder uden for byerne, hvor der bor færre, og færre 
driver virksomhed.  
 

  
 


