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3 lancerer hastighedsmåler 
til smartphones 
 

Teleselskabet 3 lancerer nu en gratis hastighedsmåler til iPhone eller Android smartphones. 

Med den ny app kan brugerne måle hastigheden på det datanetværk, de aktuelt er tilsluttet og 

samtidig hjælpe 3 med at forbedre netværket. Applikationen kan hentes via iTunes AppStore, 

Android Market eller 3.dk 

 
 

Smartphones vinder lynhurtigt indpas blandt danskerne, og de kan bruges til meget andet end telefoni. Brugerne 

surfer på nettet, læser e-mails, chatter, deltager i sociale medier og meget, meget andet. Derfor er det ikke læn-

gere kun lydkvalitet og dækning, men også adgangen til nettet, der er i fokus. Eller med andre ord den hastighed, 

man som bruger kan opnå, når man er på nettet med sin smartphone.   

 

3 har derfor udviklet en app til iPhone og Android-baserede smartphones, som brugerne kan anvende, hvis de vil 

teste datahastigheden. Applikationen giver den mest realistiske måling af den aktuelle hastighed her og nu. Ved 

hjælp af en lille mængde data kan den fastlægge både upload og download-hastighed. Den nye applikation sup-

plerer hastighedsmåleren på 3’s hjemmeside, der blev lanceret i januar. 

 

”Vores netværk er vores største styrke, og derfor er det logisk for os at stille et værktøj til rådighed, som gør det 

nemt at tjekke hastigheden på det netværk, man bruger – hvad enten man er kunde hos 3 eller ej. Det passer os 

fint, at vores kunder kan tjekke, om vi leverer den hastighed,  de forventer – og samtidig hjælpe os med at gøre 

netværket endnu bedre,” siger Mikkel Torsting, VP Consumer Sales & Marketing hos 3.  

 

Målingerne hjælper til optimering af 3’s netværk 

Når brugerne måler hastigheden, rapporterer 3’s hastighedsmåler automatisk resultatet af målingen til 3 sammen 

med en positionsangivelse. Oplysningerne bliver således anvendt til at forbedre 3’s netværk.  I den forbindelse er 

det relevant at understrege, at applikationen beder om tilladelse til at bruge positionsangivelsen, og at applikatio-

nen ikke overfører oplysninger om brugerens identitet.  

 

3’s netværk dækker hele 85 procent af befolkningen med en nominel hastighed op til 21 Mbit/s og er i adskillige 

uafhængige tests kåret som markedets bedste. Den hastighed, kunderne typisk oplever, ligger mellem 2 og 16 

Mbit/s. Hastigheden varierer typisk afhængig af abonnement, hvilken smartphone brugeren har, og hvor mange 

andre brugere, der er online samtidig på samme mast. Desuden påvirkes signalstyrken af bl.a. bygninger, terræn, 

vind og vand. 

 

3’s nye hastighedsmåler finder man på iTune AppStore eller Android Market ved at søge på ”Hastighedstest”. Der 

er også vejledning og genvej til hastighedsmåleren på www.3.dk/hastighedsapp. 3’s webbaserede hastighedstest 

findes på www.3.dk/hastighedstest. 
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For yderligere information: 

Mette Christiansen, kommunikationskonsulent, 3 Danmark, e-mail: mette.christiansen@3.dk, mobil: 31 200 883 

 

Du kan altid kontakte den vagthavende kommunikationskonsulent i 3’s kommunikationsafdeling på mobil 31 200 

202.  

 

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

fremtiden levere Danmarks bedste mobile datanetværk. 3 i Danmark er en del af Hi3G Access, som har mobillicenser i Dan-

mark, 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 Australi-

en, Østrig, Hongkong, Macau, Irland, Israel, Italien og Storbritannien. Du kan besøge 3 på www.3.dk. 

 

 

 

 
 


