Tjek dit net og vær med til at kortlægge bredbåndsdækningen på Bornholm!
Har du den hurtigst mulige internetforbindelse, dér hvor du bor? Kan andre teknologier eller udbydere
tilbyde en bedre bredbåndsforbindelse?
På Tjekditnet.dk kan du helt ned på adresseniveau finde ud af, hvilken hastighed der kan fås og hvilke
selskaber, der kan levere bredbåndforbindelsen hvor du bor. Hjemmesiden giver borgere og virksomheder
nye muligheder for at få et detaljeret billede af bredbåndsdækningen. Det er interessant for dig, der
oplever frustrerende lave bredbåndshastigheder og måske kan få en bedre løsning ved at skifte teknologi
eller udbyder. Hvis du ikke har net-problemer, kan din måling være med til at hjælpe andre, fordi du ved at
gennemføre en måling af din netadgang er med til at kortlægge net-hastigheder på Bornholm. Der er lidt
over 300 målinger nu, men vi satser på at der kommer 10 gange så mange. Jo flere målinger, jo mere
retvisende bliver kortet.
De nye værktøjer på tjekditnet.dk giver forbrugere, virksomheder og kommuner et bedre grundlag for at
spille en aktiv rolle i forhold til at efterspørge bedre bredbåndsdækning i deres lokalområde. Det kan fx
være i situationer, hvor flere husstande ønsker at samle deres efterspørgsel.
Se kortet på www.tjekditnet.dk og vær med til at gøre kortet mere præcist ved at gennemføre en eller flere
målinger på din adresse.
Send gerne denne opfordring videre!

Går man ind på adresse niveau kan man se målte hastigheder i sit lokalområde:

Målinger på adresseniveau findes sådan:
På www.tjekditnet.dk vælger du ”Se bredbåndsdækning på kort” eller går til http://tjekditnet.dk/kort# . Under
”kortvisning” vælger du så ”målte hastigheder”, ”alle teknologier” og ”årstal 2015”. Herefter skal du zoome ind på
kortet, til du kan se veje og farvede firkanter, der indikerer en målt hastighed på en konkret adresse.

Siden kan også vise den procentvise fordeling af adresser pr postnummer der aktuelt har en vis minimum hastighed på
up- eller download. Eksemplet herunder er valgt for minimum 30 Mbit/s download. Andre down- eller
uploadhastigheder kan vælges.

Sitet blev lanceret i marts 2015 og er udviklet af Erhvervsstyrelsen. Det samler den nuværende bredbåndskortlægning
og bredbåndsmåler. Tjekditnet.dk indeholder følgende funktioner:
•

Se bredbåndsdækning på adresseniveau

•

Find udbyder på adressen

•

Se dækningen fordelt på teknologi og hastighed i kommunen og på postnummer og adresseniveau.

•

Se dækningen fordelt på boliger, erhvervsadresser og sommerhuse

•
•

Sammenlign nøgletal for dækningen i regioner og kommuner
Guide til valg af bredbåndshastighed

Denne mail er udsendt som en del af projektet ”Borgere og dialog som løftestang for lokal udvikling”, som har til
formål at styrke kortlægning og synliggøre muligheder – og udfordringer – for fx hjemmearbejdspladser på Bornholm.
Projektet er medfinansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter/EU/Lokal Aktionsgruppe Bornholm og
Bornholms Regionskommune.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med denne mail kan rettes til Rikke Brandt Broegaard, Analysis for Development (A4D). Tlf. 2037 6370, Info@a4d.dk

