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3’s kunder elsker smartphones og  
mobilt bredbånd 
 

3’s kunder sætter danmarksrekord i brugen af smartphones og det mobile bredbånd. Mens 3’s kunder surfer 

lystigt på nettet med deres smarphones – og ustandsligt kobler sig på det mobile bredbånd, så lader kunderne 

hos Danmarks øvrige teleselskaber tilsyneladende deres smartphone blive liggende i lommen og efterlader det 

mobile bredbånd  derhjemme. Det viser den nyeste telestatistik, som IT- og Telestyrelsen offentliggjorde i dag. 

 

 

3’s kunder er helt fremme i skoene når det gælder om at bruge de avancerede smartphones og det lynhurtige 

mobile bredbånd. Den nyeste telestatistik fra IT- og Telestyrelsen viser bl.a., at en mobilkunde hos 3 surfer otte 

gange så meget på nettet som en kunde hos TDC og at en 3-kunde genererer 54 procent mere datatrafik på det 

mobile bredbånd end en kunde hos Telia, som er de to selskaber der klarer sig bedst i konkurrencen med 3. 

 

”Telestatistikken taler sit tydelige sprog. Dem der for alvor vil noget med deres smartphone eller det mobile 

bredbånd vælger 3. For vores kunder er den nyeste mobile teknologi et reelt alternativ til tunge computere og 

besværlige faste forbindelser. Det er ikke kun et supplement, som gemmes væk i skuffen og tages frem ved sær-

lige lejligheder,” siger CEO, Morten Christiansen fra 3. 

 

De øvrige teleselskaber har nu for alvor fået øjnene op for det mobile bredbånd, som markedsføres massivt og i 

nogle tilfælde endda foræres bort. Derfor er det uundgåeligt, at 3’s samlede markedsandel falder, men alligevel 

er kunderne ikke i tvivl om, at 3 er danmarksmester i mobilt bredbånd: Med 223.000 mobile bredbåndskunder i 

første halvår af 2010 har 3 fortsat den største markedsandel på 30 procent og hele 57,1 procent af den samlede 

mobile bredbåndstrafik. Til sammenligning har TDC med en markedandel på 29,4 kun ni pct. af bredbåndstrafik-

ken. 

 

I første halvår af 2010 fortsatte 3 sin årelange tradition for høj vækst og øgede kundebasen fra i alt 517.000 

abonnenter ved begyndelsen af året til knap 560.000 abonnenter ved udgangen af juni svarende til en vækst på 

8.3 procent. Foruden vækst indenfor mobilt bredbånd er det især salget af avancerede smartphones som Apple 

iPhone og Android-baserede telefoner, som driver væksten.  

 

”Vi har oplevet en dramatisk ændring i danskernes televaner: For tre år siden var det kun 25 procent af danskerne 

som købte en smartphone, for to år siden var tallet steget til 50 procent og i dag er det 78 procent af kunderne 

hos 3, der køber en af de lækre avancerede mobiler, der kan det hele. I nær fremtid vil op mod 90 procent af 

vores kunder vælge en smartphone.” siger Morten Christiansen.  
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For smartphone-kunderne er det også bedre dækning, højere hastighed og et stabilt netværk, som er afgørende 

når både telefoni, netsurfing og adgang til sociale medier samles i én og samme enhed. I januar 2010 færdig-

gjorde 3 opgraderingen af hele sit netværk til 21 Mbit/s, en opgradering som de øvrige teleselskaber fortsat 

arbejder på. Det næste skridt i hastighedsudviklingen er 42 Mbit/s og herefter 84 Mbit/s. I løbet af 1. halvår af 

2011 vil 3 desuden være klar med til at lancere LTE. 

 

3 forventer fortsat vækst inden for 3G-mobiltelefoni og mobilt bredbånd. I løbet af de næste par måneder  vil 3 

åbne 10 helt nye selvstændige 3-butikker, der har fokus på dialog og rådgivning, i landets største byer og er 

dermed landsdækkende med i alt 42 butikker. Oprustningsplanerne betyder, at en række af landets største pro-

vinsbyer vil få sin første rigtige 3-butik, andre byer får sin anden eller tredje 3-butik og endelig flytter 3 ind i en 

række af landets mest attraktive butikscentre.   

 

Portrætfotos til fri afbenyttelse findes på www.3.dk/billedarkiv 

 

Mobil datatrafik fordelt på operatører (1H09-1H10) 

Selskab/Halvår 1H09 2H09 1H10 

3 17,5 40,3 121,8 

TDC 6,2 8,5 15,1 

Telenor 1,7 2,8 6,3 

Telia 3,3 6,3 13,8 

Telmore 0,5 0,7 5,2 

CBB 0,4 0,7 1,8 

Gennemsnit 3,7 6,4 15,0 

Mobilt bredbånd datatrafik fordelt på operatører (1H09-1H10) 

Selskab/Halvår 1H09 2H09 1H10 

3 2.375 2.254 2.555 

TDC 486 390 410 

Telenor 542 543 735 

Telia 1.044 1.367 1.655 

Telmore 802 919 1.401 

Gennemsnit 1.402 1.236 1.344 
MB (down-/upload) pr. abonnent pr. Måned (gennemsnit over 6 måne-
der). Kilde: IT – og Telestyrelsens halvårsstatistikker 

 

Se i øvrigt vedlagte grafer. 
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For yderligere information: 
Knud Løkke Rasmussen, kommunikationschef, 3 Danmark, e-mail: knud.lokkerasmussen@3.dk, mobil: 31 200 

900 

 

Om 3: 

3 tilbyder danskerne mobiltelefoni og mobilt bredbånd på Danmarks bedste mobile datanetværk. I 2001 vandt 3 en 3G-licens og i 2010 en 

4G-licens. Med kombinationen af 3’s eksisterende prisvindende 3G-netværk og det nye 4G-netværk, vil 3 også i fremtiden levere Danmarks 

bedste mobile datanetværk. 3 i Danmark er en del af Hi3G Access, som har mobillicenser i Danmark, Sverige og Norge og ejes af Hutchison 

Whampoa Ltd. (60 pct.) og Investor AB (40 pct.). Begge ejere har global industriel og teknologisk erfaring. 3 samarbejder desuden med 

selskaber i Hutchison Whampoa-gruppen, som har 3G-licenser i Australien, Østrig, Hongkong, Macau, Irland, Israel, Italien og Storbritanni-

en. Du kan besøge 3 på www.3.dk. 
 


