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3 skruer hastigheden op til 32 Mbit/s 
 

Fra 7. juni forøger 3 hastigheden i sit netværk fra 16 til 32 Mbit/s. Det betyder, at de fleste bru-

gere hos 3 kvit og frit får fordoblet hastigheden på det mobile bredbånd. I første omgang bliver 

det kunderne i København og i Århus, som får glæde af opgraderingen, men inden årets ud-

gang vil de fleste danskere have adgang til mobilt bredbånd med en hastighed på 32 Mbit/s.  
 

 

Gennem de sidste par år har brugerne i 3’s netværk været på en forrygende rejse med hastigheder, der er steget 

hastigt fra 384 Kb/s til 16 Mbit/s. Nu åbnes et nyt kapitel i det mobile bredbånds historie, når 3 endnu engang 

giver konkurrenterne baghjul og skruer hastigheden op til rekordhastigheden 32 Mbit/s. For de fleste af 3’s kun-

der, som har abonnementerne EazyInternet Premium, Freedom, Professional eller Professional Flex, er opgrade-

ringen helt gratis. 

  

Allerede 7. juni kan mange af 3’s kunder opleve den nye hastighed på 32 Mbit/s – under forudsætning af, at de 

har et USB-modem, en smartphone eller computer, som understøtter den stærkt forøgede hastighed. Har man 

ikke det, så må starte med at få glæde af en stor kapacitetsforøgelse i 3’s backbone-netværk, som er blevet 

opgraderet for at kunne følge med de forøgende hastigheder. 

 

”Med opgraderingen cementerer vi det faktum, at 3 har Danmarks absolut bedste datanetværk. 52 % af al trafik 

på det mobile bredbånd går gennem vores netværk og en 3-kunde er mindst seks gange mere online på sin 

smartphone end kunderne hos noget andet teleselskab. 3 er det selskab, du vælger, hvis du mener det med at 

være mobil og online alvorligt,” siger Mikkel Torsting, VP Consumer Sales & Marketing hos 3. 

 

Fra starten af dækker 3 cirka 30 % af befolkningen, primært i København og Århus, med 32 Mbit/s. Men herefter 

kommer det til at gå rigtigt hurtigt, og ved udgangen af året forventer selskabet at dække 78 % af befolkningen. 

3 dækker i dag 98 % af befolkningen med sit netværk og tilbyder mobilt bredbånd til 88 %. 

 

Med opgraderingen af netværket til 32 Mbit/s forøger 3 igen sit forspring til de øvrige danske teleselskaber. 

Samtidig kan 3’s kunder drage fordel af, at selskabets netværk er udelukkende bygget på 3G-teknologi, dvs., at 

man ikke risikerer at falde i ”sorte huller”, hvor netværksdækningen består af dræbende langsomme GPRS- eller 

EDGE-forbindelser, som det er tilfældet hos de andre teleselskaber.  

 

”Brugerne på vores netværk har en langt bedre oplevelse end kunderne hos andre teleselskaber. Hastigheden i 

vores netværk er højere, netværket er mere stabilt, og dækningen er bedre. Og det behøver man ikke blot tage 

vores ord for. 3 har vundet alle de uafhængige tests af datanetværk, som er blevet gennemført de sidste to år, 

og såmænd også prisen for det bedste voice-netværk i magasinet Mobils seneste test” siger Mikkel Torsting. 

 

Det er downloadhastigheden i 3’s netværk, der forøges til 32 Mbit/s, som er den højeste hastighed brugerne kan 

forvente, men den oplevede hastighed afhænger af en lang række faktorer, herunder hvilket modem man har 

samt, hvor mange antal brugere, der er online samtidig. Desuden kan signalstyrken blive påvirket af bygninger, 

terræn, vind og vand. For privatkunder bliver uploadhastigheden 2 Mbit/ og for erhvervskunder 5 Mbit/s. 
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Allerede inden opgraderingen til 32 Mbit/s er tilendebragt omkring årsskiftet, begynder 3 forfra med at opgradere 

netværket til den nominelle (teoretiske) hastighed på 84 Mbit/s. Det sker parallelt med, at 3 begynder at imple-

mentere LTE-teknologien med en nominel hastighed på 150 Mbit/s i sit netværk.  

 

Man kan allerede nu købe et Huawei E372 USB-modem, som understøtter den nye hastighed til priser fra 599 kr. 

sammen med et EazyInternet Premium abonnement. Min. pris over 6 måneder 2.114 kr.  

 

For yderligere oplysninger se: www.3.dk/32mbit 

 

 

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 Austra-

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

 


