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samfundsansvar, og vi ønsker ligeledes at understøtte og bidrage 

positivt til de verdensmål for bæredygtig udvikling, der er 

defineret i regi af FN – de såkaldte SDG’er (Sustainable 

Development Goals). I forlængelse heraf har vi identificeret de tre 

vigtigste verdensmål i forhold til vores bidrag som virksomhed, 

som vist i figuren nedenfor. Det er her, vi mener, at vi kan gøre 

mest forskel på en meningsfuld måde gennem vores forretning. 

Vi søger derfor også at give disse temaer særlig prioritet i denne 

rapport.

Ambassadører for samfundsansvar
For at styrke vores indsats med samfundsansvar og gøre det til 

en mere levende del af hverdagen i hele vores forretning, 

etablerede vi i 2016 et korps af ”samfundsambassadører” blandt 

vores medarbejdere i Danmark. 

Vi ser det nemlig som afgørende for at lykkes med vores 

ambitiøse CSR-strategi, at vi får involveret medarbejdere på 

tværs af organisationen og får forankret de enkelte initiativer i de 

forskellige forretningsområder. Derfor har ambassadørerne fået 

en central rolle i at udvikle og igangsætte nye tiltag samt i forhold 

til at udbrede viden om vores samfundsansvar og engagere 

kolleger i vores CSR-aktiviteter. På den baggrund er vi rigtig glade 

for, at vi har næsten 100 kolleger på tværs af TDC Group tilmeldt 

som samfundsambassadører. 

I 2017 har vores samfundsambassadører bidraget til en række 

aktiviteter, der beskrives nærmere andetsteds i denne rapport, 

herunder Coding Class, WiFive, Ungdommens Folkemøde og 

indsatsen med ”Forældre i en digital verden” i samarbejde med 

Børns Vilkår. I 2018 er det vores ambition, at ambassadørkorpset 

bliver en endnu mere integreret del af vores måde at arbejde med 

samfundsansvar.

Vores samfundspåvirkning: risici og potentialer
Som med alle virksomheder, indebærer vores forretning risici og 

potentialer set ud fra et samfundsperspektiv. Disse to dimensi-

oner vil vi forsøge at give et overblik over med dette afsnit, mens 

der bliver redegjort mere detaljeret om forholdene under de 

enkelte fokusområder, herunder om hvordan vi søger at imødegå 

risiciene og fremme potentialerne.

Generelt er vores virksomhed kendetegnet ved en relativt lav grad 

af samfundsmæssig risiko. Det skyldes hovedsageligt to faktorer. 

For det første vores forretningsområder, der hverken indbefatter 

stort forbrug af naturressourcer, særligt farlige arbejdsforhold 

eller forurening af betydning. For det andet vores geografiske 

tilstedeværelse i Danmark og Norge – lande, der er kendetegnet 

ved høj grad af velstand og velfærd, og lav grad af korruption. 

Ikke desto mindre står vi for at drive et kommunikationsnetværk 

og tilhørende tjenester, der har et omfang, der gør, at de kan 

betegnes som samfundskritisk infrastruktur. Dermed kan 

Vi har identificeret følgende verdensmål (SDG’er) som de væsentligste i forhold  
til vores aftryk

Digitale kompetencer
Vi går sammen med organisationer fra civilsamfundet for at fremme digitale kompetencer,  
digital dannelse og positive fællesskaber online – med særlig fokus på børn og forældre.

Produktivitet & innovation
Vi udvikler og leverer digitale løsninger, der i kombination med vores digitale infrastruktur  
åbner op for fleksible arbejdsformer, højere produktivitet og nye former for innovation.

Digital infrastruktur
Vi investerer i digital infrastruktur – herunder også i landdistrikter – for at give adgang til  
forbindelser. Det understøtter økonomisk udvikling og muligheder for velfærdsteknologi i  
en stadig mere digitaliseret verden. 

Digitalt Danmark
Vi understøtter digitalt medborgerskab,  

udvikler digitale løsninger og sikrer digitale 
forbindelser for hele Danmark

Kundetryghed & tillid
Vi tager ansvar for vores kunder  

og værdikæde

Trivsel & mangfoldighed
Vi sikrer medarbejdertrivsel  

og støtter mangfoldighed

Klima & miljø
Vi minimerer vores  

miljømæssige aftryk

Fællesskab
Vi bringer mennesker tættere sammen og 

støtter op om et inkluderende samfund

Vores tilgang
Vores tilgang til virksomhedens samfundsansvar, eller CSR 

(Corporate Social Responsibility), tager derfor udgangspunkt i 

vores forretningsområder og er baseret på en ambition om at 

drive og udvikle TDC Group på en måde, der fremmer bæredyg-

tighed og bidrager positivt til det samfund, vi er en del af. 

Vores fokus på CSR skaber samtidig forretningsmæssig værdi ved 

at reducere omkostninger og risici, fremme innovation, forbedre 

vores forståelse af forventninger hos vores interessenter og 

styrke virksomhedens omdømme i samfundet. Således arbejder 

vi ud fra en strategisk tilgang til CSR, hvor vi går efter at skabe 

værdi for både samfundet og forretningen ud fra en bevidsthed 

om de samfundsmæssige udfordringer, der omgiver os.

Formålsdrevet CSR
Hos TDC Group mener vi, at indsatsen med CSR skal tage 

udgangspunkt i og passe til vores identitet og profil; hvem vi er, 

hvad vi arbejder med, hvilke lande vi opererer i, og hvem vores 

kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere er. I denne 

sammenhæng spiller vores grundlæggende formål en helt central 

rolle, og denne har vi defineret som, at vi bringer mennesker 

tættere sammen. 

På den baggrund har vi med vores aktuelle CSR-strategi defineret 

fem fokusområder, som vi bruger til at strukturere vores arbejde 

med ansvarlighed og bæredygtighed. Disse emner har en 

strategisk kobling til vores kerneforretning og er udvalgt på 

baggrund af undersøgelser og dialog med kunder, medarbejdere, 

investorer og øvrige interessenter. Dermed udgør de fem 

fokusområder de emner, der har størst betydning for os og vores 

interessenter, og hvor vi som virksomhed kan gøre størst forskel. 

Vores CSR-strategi med de fem fokusområder illustreres i figuren 

nedenfor.

Vores CSR-strategi er gældende for hele TDC Group, men der er et 

særligt fokus på Danmark, da hovedparten af vores forretnings-

mæssige aktiviteter er placeret her. 

I afsnittene for de respektive fokusområder redegøres der for de 

konkrete ambitioner, hvorledes de omsættes til handling, og 

årets resultater. 

Verdensmålene og TDC Group
Hos TDC Group har vi siden 2009 været tilsluttet FN’s Global 

Compact, der er verdens største initiativ for virksomheders 

CSR 
agenda

CSR 
base

Vi bringer mennesker tættere sammen
Vores CSR-strategi: 

Samfundsansvar hos TDC Group
Hos TDC Group er ansvarlighed en naturlig del af vores forretning, 
der bygger på vores historiske arv og vores rolle i samfundet som 
førende teknologi- og kommunikationsvirksomhed.
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tekniske driftsforstyrrelser udgøre en væsentlig gene eller risiko 

for samfundet, der i høj grad er afhængig af en stabil adgang til 

disse tjenester. Derfor har vi defineret en målsætning om en 

oppetid på 99,999% i vores IP-net, som vi også i 2017 har levet 

op til, med undtagelse af august måned, hvor vi på grund af en 

enkelt større fejl havde en oppetid på 99,5%.

Vi håndterer desuden store mængder data, herunder personføl-

somme data. Det betyder, at brud på datasikkerhed, herunder 

sikkerhed for persondata, vil kunne have betydelige negative 

samfundsmæssige konsekvenser. Derfor har sikkerhed og korrekt 

håndtering af persondata topprioritet hos os. 

Endelig er der risiko for arbejdsrelaterede ulykker eller skader 

blandt vores medarbejdere, selv om der ikke er tale om særligt 

risikable arbejdsforhold, og selv om vi har betydelige forebyg-

gende foranstaltninger.

Når det gælder potentialerne, så rummer vores forretningsom-

råder et væld af mulige samfundsgevinster gennem udvikling, 

implementering og brug af diverse digitale teknologier. Det 

gælder eksempelvis cloud-baserede tjenester, der kan give 

nemmere adgang til produkter for en virksomheds kunder og 

større produktivitet blandt medarbejderne. Eller implementering 

af Internet of Things og Smart Cities løsninger, der sparer tid, 

energi og penge. Det kan også være i form af mere tryghed og 

bedre tilgængelighed for borgerne gennem øget anvendelse af 

telemedicin eller andre velfærdsteknologier. Mulighederne er 

mange – potentialet uddybes under især afsnittene om Digitalt 

Danmark samt Klima & miljø.

Her opsummeres de væsentligste risici og potentialer:

Risici
•  Driftsforstyrrelser i TDC Groups digitale infrastruktur eller 

tjenester

• Brud på datasikkerhed eller sikkerhed for persondata

• Arbejdsrelaterede ulykker eller skader 

Potentialer
•  Produktivitetsgevinster gennem øget digitalisering i 

samfundet

• Miljøgevinster gennem øget brug af f.eks. Internet of Things

•  Velfærdsgevinster gennem øget anvendelse af f.eks.  

telemedicin eller digitale læringsressourcer

Om denne rapport
Denne rapport dækker som udgangspunkt hele TDC Group, dvs. 

TDC A/S inkl. datterselskaber, medmindre andet er angivet. 

Rapporteringsperioden er kalenderåret 2017, og rapporteringen 

er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens §99a 

og §99b. Desuden rapporteres der særskilt til UN Global 

Compact. 

Vores forretning
I over 130 år har TDC Group spillet en vigtig rolle i at sikre 

forbindelsen mellem mennesker og skabe sammenhængskraft i 

samfundet. I en tid hvor nærhed ikke længere kun måles i meter, 

men snarere i megabit og mobildækning, bliver vores rolle kun 

vigtigere.

Vores historie begynder i Danmark med stiftelsen af Kjøbenhavns 

Telefon Selskab i 1881. Senere kom der en række regionale 

selskaber til, og i 1995 fusionerede de fire tilbageværende 

regionale selskaber for at danne det landsdækkende statsejede 

selskab Tele Danmark. I 1997 fuldendte staten privatiseringen af 

Tele Danmark, og i 2000 skiftede selskabet navn til TDC. Derefter 

fulgte en række europæiske opkøb, hvor TDC på et tidspunkt var 

til stede i 16 forskellige lande. 

Siden gennemgik selskabet en transformation med frasalg, fokus 

på effektivisering og koncentration på det nordiske marked, hvor 

TDC Group står i dag. Igennem det hele har vores grundlæggende 

formål været at bringe mennesker tættere sammen, og ved at 

give vores kunder adgang til nye teknologier, har vi været med til 

at berige folks liv og styrke samfundet med nye muligheder.

I dag er TDC Group den førende leverandør af kommunikations- 

og underholdningsløsninger i Danmark med en position som 

markedsleder inden for fastnettelefoni, tv, bredbånd og mobiltje-

nester. Endvidere udbyder vi cloud-baserede løsninger og 

systemintegrationsløsninger til virksomheder. Samtidig har TDC 

Group en stærk tilstedeværelse i Norge, hvor vi leverer fastnette-

lefoni, mobiltjenester, bredbånd og tv til privat- og erhvervsmar-

kedet gennem selskaberne GET og TDC Norge. GET er Norges 

næststørste leverandør af kabel-tv og har et netværk, der 

sammen med partnernetværk dækker over 700.000 husstande 

og virksomheder.

I Danmark dækker TDC Group alle kundesegmenter, kanaler og 

produktkategorier på privat- og erhvervsmarkederne. Det gør vi 

gennem en række stærke danske brands og med udgangspunkt i 

en position som den førende udbyder af teknologiplatforme og 

infrastruktur inden for alle de store teknologier som DSL 

(kobberkabler), kabel-tv (koaksialkabler), fiber (fiberoptiske 

kabler) og mobil (2G, 3G og 4G).

TDC Groups tilstedeværelse på erhvervsmarkedet omfatter 

desuden et fibernet på tværs af de nordiske lande, gennem 

hvilket TDC Group også tilbyder erhvervsløsninger til kunder i 

Sverige og Finland. Endelig har vi gennem datterselskabet Call 

Center Europe ca. 125 kundeservicemedarbejdere baseret i 

Flensborg i det nordlige Tyskland.

Figuren overfor giver et overblik over vores forretningsmodel.

3

Vores forretningsmodel omfatter en række ressourcer og aktiver, der gør det muligt for os at udvikle og opgradere 

vores infrastruktur, løsninger og kundeservice til et niveau, hvorfra vi vedvarende kan levere integrerede produkter 

og serviceydelser af høj kvalitet til vores kunder og derved skabe værdi for vores interessenter.

Vores forretningsmodel

Vores ressourcer og aktiver 

Dygtige medarbejdere 
Vores mangfoldige og dygtige medarbejderstab 
omfatter alt fra kørende teknikere til kundeservice-
medarbejdere og akademikere 

Netværk og egne butikker 
Mobil- og fastnet i Danmark og Norge samt egne 
butikker for både privat- og erhvervskunder 

Partnerskaber & leverandører 
Udbydere af indhold og it-serviceydelser, udvikling og 
vedligeholdelse af netværk,  samt internationale 
forbindelser 

Finansiel kapital

1

4

Vores værdiskabelse  

Best-in-class kundetilfredshed 
Let adgang til integrerede digitale løsninger og bedste 
underholdning ét sted med de bedste forbindelser 
 – hvor som helst og når som helst. Herunder let-
tilgængelig og brugervenlig kundesupport 

Best-in-class medarbejdertilfredshed 
Den højeste medarbejdertilfredshed med professionel 
karriereudvikling 

Best-in-class afkast til aktionærer

Internet & 
netværk 

Underholdning 
og TV 

Fastnet- og 
mobiltelefoni

Engrossalg Integrerede 
kommunikations-

løsninger 

Sikkerhed

Cloud-baserede 
løsninger

Loyalitets-
program 

Internet & 
netværk 

Underholdning 
og TV 

Fastnet- og 
mobiltelefoni

Engrossalg Integrerede 
kommunikations-

løsninger 

Sikkerhed

Cloud-baserede 
løsninger

Loyalitets-
program 

Our offerings

Vores værdiskabende  aktiviteter 

Bedre forbindelser 
Opgradering og udbygning af fastnet og mobilnet  
i Danmark og Norge 

Bedre løsninger
Udvikling af digitale løsninger, herunder samlende 
kommunikationsløsninger og underholdning 

Bedre kundeoplevelser 
Udvikling af service og support til kunderne, herunder 
fleksible digitale selvbetjenings- løsninger

2

7

1

1

2

3

4

Vores formål er at bringe 
mennesker tættere sammen
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arbejder konkret med som en integreret del af de fem CSR- 

fokusområder, uden dog at have en særskilt menneskerettig-

hedspolitik. Principperne bag Global Compact fungerer også som 

inspiration for vores CSR-strategi, bl.a. hvad angår vores indsats 

inden for bæredygtighed og ansvarlighed i leverandørkæden. 

TDC Group engagerer sig ligeledes i drøftelser om samfunds-

mæssige problemstillinger med relevans for vores forretningsom-

råder gennem en række fora på både nationalt, europæisk og 

globalt plan. Disse tæller bl.a. Teleindustrien (TI), IT-Branchen 

(ITB) og Dansk Erhverv i Danmark, European Telecommunications 

Network Operators’ Association (ETNO) på europæisk plan samt 

GeSI (Global e-Sustainability Initiative) og GSMA på globalt plan.

Interessentdialog
Hos TDC Group er vores tilgang til CSR baseret på hvem vi er som 

virksomhed, herunder hvor vi opererer, vores forretningsområder 

og vores interessenters prioriteter. 

Dialog med vores interessenter er en vedvarende og naturlig  

del af vores virksomhed, eftersom vi har kontaktflader og 

interaktioner på tværs af samfundet. Ved at gå i dialog med vores 

interessenter, bliver vi bedre til at fokusere vores kræfter på de 

væsentligste emner inden for bæredygtighed og ansvarlighed, og 

dermed styrkes vores evne til at adressere samfundsmæssige 

udfordringer. 

TDC Group har en bred vifte af interessenter, som har en 

interesse i hvordan vi adresserer emner af samfundsmæssig 

betydning. Nogle gange er vores interessentdialog formel og 

struktureret om bestemte emner, men ofte sker det på mindre 

formel vis som en del af det daglige arbejde. Tabellen nedenfor 

giver et overblik over vores interessenter såvel som eksempler på 

former for dialog. 

Engagement og samarbejde
Mange samfundsmæssige udfordringer har i dag en global 

karakter, og derfor har vi siden 2009 været tilsluttet FN’s Global 

Compact, der er verdens største initiativ for virksomheders 

samfundsansvar. Global Compact er bygget op omkring ti 

principper inden for fire områder; menneskerettigheder, 

arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. 

Vores tilslutning til Global Compact er samtidig en vigtig måde for 

TDC Group at markere sin respekt for og støtte til sikring af de 

internationalt anerkendte menneskerettigheder, hvilket vi 

Kunder

Ansatte

Partnere & Leverandører

Investorer

Myndigheder

Politiske repræsentanter

Lokalsamfund

Brancheparter

Interesseorganisationer

Medier / journalister

Mørkere farve indikerer dybere interaktion med interessentgruppen

• Sociale medier 

• Telefonisk kundeservice

• I vores YouSee-butikker og TDC Erhvervscentre

• Dialogmøder med koncerndirektører

• Samarbejdsudvalg med faglige organisationer

•  Medarbejderundersøgelser

• Ledelsesmøder

• Erfaringsudvekslinger

• Evalueringsmøder

• Investormøder (inkl. telefonmøder)

•  Bilateral dialog og respons til spørgeskemaer om emner inden for  

bæredygtighed og ansvarlighed 

• Generalforsamlinger

•  Dialog med kommunale, regionale, nationale og internationale myndigheder i form af 

bilaterale møder, branchefælles møder samt konferencer og høringssvar

•  Dialog med medlemmer af Folketinget, medlemmer af Europa-Parlamentet samt 

medlemmer af kommunal- og regionale udvalg i form af bilaterale møder,  

branchefælles møder samt konferencer

• ”Åbent Hus” arrangementer 

• Dialogmøder ude i lokalsamfund

•  Aktivt medlemskab i en række brancheforeninger og netværk, herunder netværk og 

udvalg specifikt vedr. bæredygtighed

• Bilateral og multilateral dialog om centrale emner og tendenser af fælles interesse

•  TDC Group er i daglig dialog med medier og har som praksis at bidrage konstruktivt til 

interview og andre henvendelser fra medier og journalister

INTERESSENTER EKSEMPLER PÅ DIALOGFORMER



10 11TDC Group CSR-rapport 2017 TDC Group CSR-rapport 2017

7,8 mio.

8.298 

DKK 802 mio.

DKK 556 mio. 12,2 mia. GB

DKK 4,5 mia.

DKK 4,0 mia.59.968 tons

301 GWh

 

36.000+ 
Medarbejdere

Energi Kundeforhold

Antal 
aktionærer

Lønninger og pensioner

Investeringer

Data overført
Selskabsskat

CO2-udledning

Udbytte til aktionærer

Vores aftryk

Vi er 10. største private arbejds-
plads i Danmark med næsten 
7.400 medarbejdere fordelt på 122 
lokationer, og så er vi også knap 
800 medarbejdere i otte regioner i 
Norge og over 100 medarbejdere i 
Flensborg, Tyskland

Medarbejdere: 8.298 

Energi: 301 GWh
Vi har reduceret vores samlede energi-
forbrug med 10% i forhold til året før. 
Hovedparten af den energi, vi bruger, 
udgøres af den strøm, vi anvender til at 
drive vores forskellige netværk.

Vi har kunderelationer på tværs af 
samfundet, herunder med familier, 
virksomheder og den offentlige 
sektor.

Kundeforhold: 7,8 mio.

Vi har en stor aktionærbase 
bestående af både institutionelle 
investorer, private investorer og 
ansatte hos TDC Group. 

Antal aktionærer: 
36.000+

Vi har forpligtet os til en ansvarlig 
og gennemsigtig håndtering af skat, 
og vi er den 10. største betaler af 
selskabsskat i Danmark. I 2017  
udgjorde nettoskattebetalingen 
for TDC Group DKK 556.483.655. 
Skattebetalingen vedr. indkomståret 
2017 udgjorde DKK 630.021.870, 
men vi har også fået DKK 
73.538.216 tilbage vedr. tidligere 
indkomstår.

Selskabsskat:  
DKK 556 mio.

For 2017 blev der udbetalt DKK 
1,05 per aktie til vores over 36.000 
aktionærer.

Udbytte til aktionærer: 
DKK 802 mio.

Vi sigter efter at reducere vores 
CO2-udledning med 70% fra 2010  
til 2020, og vi er allerede godt  
på vej med en reduktion på 60%  
indtil videre.

CO2-udledning: 
59.968 tons

Mængderne af data, der transport-
eres gennem vores netværk, stiger 
fortsat. Det er især en stadig mere 
udbredt brug at videostreaming, 
som driver udviklingen. I forhold til 
2016 er mængderne således steget 
med ca. 25 pct. og i forhold til 2015 
er mængderne næsten fordoblet.

Data overført:  
12,2 mia. GB 

Vi har et højt investeringsniveau 
for at kunne udbygge vores digitale 
 infrastruktur og udvikle nye produk-
ter baseret på de nyeste teknologier. 
Vores investeringer i netværk udg-
jorde 56 pct., og ud af det samlede 
beløb blev DKK 3,8 mia. investeret i 
Danmark og DKK 0,7 mia. i Norge.

Investeringer: 
DKK 4,5 mia.

TDC Group ønsker ikke at være 
lønførende, men vil for at rekruttere 
og fastholde kompetente medarbej-
dere yde en attraktiv aflønning i 
forhold til kvalifikationer, funktioner, 
indsats og resultater.

Lønninger og pensioner: 
DKK 4,0 mia. 
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Med fokusområdet “Digitalt Danmark” vil vi understøtte den 
 fortsatte udvikling af Danmark som digitalt foregangsland  
– til gavn for borgere, erhvervsliv og samfundet som helhed. 

Det gør vi gennem en fortsat udbygning af den digitale infra-

struktur, der forbinder os med hinanden og omverden. Samtidig 

bidrager vi til at styrke digitale kompetencer og den digitale 

dannelse blandt børn og unge, så de rustes til at arbejde kreativt 

med digitale værktøjer, samtidig med at de lærer at begå sig i et 

digitaliseret samfund med respekt for hinanden og god forståelse 

for digitale fællesskaber og deres egen rolle heri. Sidst, men ikke 

mindst, udvikler vi digitale løsninger, der kan være med til at 

afhjælpe samfundsmæssige udfordringer, eksempelvis i form af 

telemedicin og tjenester inden for Smart Cities. 

Stærkere digital infrastruktur
I takt med, at vores samfund bliver stadig mere digitaliseret, 

bliver det en grundlæggende forventning at have tilgængelige 

telefon- og dataforbindelser uanset tid og sted. Det stiller stadig 

større krav til den digitale infrastruktur, der skal holde os alle 

forbundne. Samtidigt er tilgængeligheden af mobiltelefoni og 

bredbånd med til at fremme produktiviteten i samfundet ved at 

gøre hverdagen nemmere og åbne for nye muligheder. 

Derfor fortsætter TDC Group med at investere ambitiøst i digital 

infrastruktur, og i 2017 udgjorde vores samlede årlige anlægsin-

vesteringer (capex) 4,5 mia. DKK – svarende til 12 mio. DKK hver 

eneste dag, året rundt. Heraf udgjorde investeringerne i vores 

netværk 56%, og af det samlede beløb blev knap 3,8 mia. DKK 

investeret i Danmark, mens 0,7 mia. DKK blev investeret i Norge. 

Vores høje investeringsniveau er nødvendigt for at kunne 

udbygge den digitale infrastruktur yderligere og give adgang til 

de nyeste teknologier og tjenester. Men selv om vi afsætter store 

beløb, er midlerne ikke ubegrænsede, og derfor er vi altid nødt til 

at prioritere investeringerne efter hvor vi kan gøre størst forskel.

Når vi anser denne hybridteknologi for at være interessant fra  

et samfundsmæssigt perspektiv, så skyldes det, at selv om 

Danmark er et af de lande i verden, der er bedst dækket med 

bredbånd, og hvor bredbåndshastigheden hos den enkelte borger 

er højst, er der stadig behov for hurtigere forbindelser i nogle 

områder. For selv i et lille land som Danmark kan der være store 

lokale forskelle, og i vores forretning kan vi mærke, at mange 

familier oplever behov for bedre forbindelser. 

Derfor har vi været meget interesseret i at afprøve hybrid-bred-

bånd som en mulighed, der kan give højere hastigheder, uden at 

vi skal grave i kundernes haver og lægge nye kabler. Heldigvis er 

de foreløbige resultater ganske lovende, idet vi har fået megen 

positiv respons fra kunderne, der som følge af den nye hybrid-

teknologi typisk har fået mangedoblet hastigheden af deres 

bredbåndsforbindelse efter en forøgelse i størrelsesorden  

30-40 Mbit/s. 

Udbygning af fremtidens bredbånd
Hos TDC Group benytter vi os af en række teknologier til at  

levere kablede bredbåndsforbindelser til kunderne, herunder 

fiberoptiske, koaksiale (kabel-tv-nettet) og DSL-forbindelser 

(kobbernettet). 

I 2017 har vi haft særligt fokus på en massiv opgradering af  

vores kabel-tv-net, der skal sikre ca. halvdelen af husstandene i 

Danmark opkobling på fremtidens bredbåndsforbindelse, 

nærmere betegnet mulighed for en hastighed på 1 gigabit per 

sekund (1 Gbit/s), dvs. 1.000 Mbit/s. Det sker gennem 

opgradering af udstyr til Docsis 3.1 teknologien. I alt er der i løbet 

af 2017 foretaget opgraderinger og udbygninger af næsten 

5.000 knudepunkter i vores kabel-tv-net. Det kræver naturligvis 

store investeringer fra vores side. Til gengæld betyder det, at 

rigtig mange kunder får adgang til markant højere bredbåndsfor-

bindelser, uden at der skal graves nye kabler ind til de enkelte 

husstande. Ved udgangen af 2017 kunne vi således dække 21% 

af husstande i Danmark med forbindelser på 1 Gbit/s.

For vores kunder, der er tilkoblet kobbernettet, har der også været 

opgraderinger, idet vi har installeret en teknologi kaldet ”Vplus” 

på udvalgte centraler og fremskudte forsyningspunkter. Dette 

giver adgang til højere internethastigheder for især mindre byer i 

landdistrikter, så både internet- og tv-produkter bliver mere 

stabile. I løbet af 2017 har vi således udbygget vores 

DSL-netværk med 46 nye forsyningspunkter og foretaget over 

800 opgraderinger af eksisterende forsyningspunkter for at give 

kunder adgang til hurtigere bredbåndsforbindelser gennem 

kobbernettet. 

Endelig har vi anlagt infrastruktur til højhastighedsbredbånd i  

ca. 500 nybyggede boligområder, hvor vi gør brug af enten 

fiber- eller koaksialforbindelser (kabel-tv-net) for at sikre over 

15.000 husstande adgang til de bedste digitale forbindelser. 

Bedre forbindelser i hele Danmark
Hos TDC Group er vi optaget af, at den digitale udvikling kommer 

så mange som muligt til gavn, og det gælder naturligvis også 

adgang til gode digitale forbindelser. Foruden vores indsats for at 

Mange af de udbygninger og opgraderinger af vores faste og 

mobile netværk, vi har foretaget i løbet af 2017, kan ses på det 

interaktive ”Udbygningskort”, der er tilgængelig fra startsiden af 

vores online CSR-rapport. Det er dog vigtigt at bemærke, at 

kortet ikke viser den samlede status for TDC Groups netværk, 

ligesom det heller ikke er alle former for udbygning, der fremgår 

af kortet, herunder opgraderinger i transportnettet.

Et mobilnetværk helt i top
Vores mobilnetværk blev i 2017 testet af Teknologisk Institut og 

kåret som Danmarks bedste og hurtigste for ikke mindre end 

tredje år i træk. Det ser vi som et skulderklap til vores bestræ-

belser på altid at være teknologisk førende. Testen viser, at vores 

mobilnettet på landsplan og regionalt giver den bedste samlede 

kundeoplevelse, hvilket betyder, at almindelige mobiltelefonsam-

taler er tæt på fejlfri, samt at kunderne altid har den bedste 

adgang til 4G. Undersøgelsen konkluderer desuden, at vores 

mobilnet er det hurtigste på download – og markant hurtigere til 

upload end de øvrige operatører. Undersøgelsen er foretaget i 

maj og juni måned 2017, og siden Teknologisk Instituts seneste 

test i 2016 er der sket en fordobling af datatrafikken i vores 

mobilnet.

Men det betyder ikke, at udviklingen af mobilnettet er færdigt, 

fordi både teknologien og kundernes behov udvikler sig løbende, 

og der vil hele tiden være potentiale for videreudvikling og 

forbedringer. Derfor fortsætter vi med løbende at udbygge, 

opgradere og optimere på vores mobilnetværk. Eksempelvis har 

vi helt konkret i løbet af det forgangne år på 191 lokationer rundt 

i landet enten opsat en ny mobilmast eller opgraderet de 

eksisterende positioner med øget kapacitet og nye teknologier. I 

2017 har vi desuden udviklet yderligere på vores mobilnet, idet vi 

begyndte implementeringen af en teknologi, der gør det muligt at 

opnå datahastigheder på 600 Mbit/s. Men der kan stadig være 

behov for tilpasning af dækning og kapacitet, og her giver vores 

app ”TDC Netperform” brugerne mulighed for selv at udføre test 

af hastigheder osv. i mobilnettet, lige dér hvor de befinder sig. De 

informationer kan vi så bruge til at udvikle og forbedre vores 

netværk. 

Hybrid-bredbånd testet hos kunderne
Den 16. november 2017 testede vi som de første i Danmark et 

helt nyt bredbåndsprodukt i 250 husstande gennem vores 

YouSee-forretning. Her sørgede vores medarbejdere for at 

tilkoble en ny type hybridmodem, der kombinerer dataforbin-

delser fra telefonkabler med 4G-mobilnettet for derved at øge 

kundernes bredbåndshastigheder markant. Testen løber i en 

periode på 6 måneder. 

Digitalt 
Danmark

BE
DSTE MOBILNETVÆ

RK
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sikre, at vi kan tilbyde Danmarks hurtigste og bedst dækkende 

mobilnetværk, har vi derfor etableret et såkaldt ”Landdistrikts-

initiativ” for at understøtte bedre bredbåndsforbindelser i 

landdistrikter. 

Efter denne model tilbyder vi at opgradere den lokale digitale 

infrastruktur til bredbånd og tv-forbindelser, såfremt der kan 

findes mindst 50 husstande inden for en afstand af 500 meter, 

der er interesserede i opgraderede forbindelser. Det giver os 

mulighed for at levere downloadhastigheder på 30 – 100 Mbit/s 

gennem vores YouSee-forretning til de områder, hvor der er mest 

behov og størst interesse lokalt. 

Vores Landdistriktsinitiativ har været genstand for stor interesse, 

både på landsplan og lokalt. Som resultat har det i årets løb ført 

til opgraderede bredbåndsforbindelser for kunder i eksempelvis 

Allinge på Bornholm, ved Blokhus i Nordjylland, på Orø ved 

Holbæk og i Lohals på Langeland. 

Samlet set har TDC Group i 2017 gennem sit Landdistriktsinitiativ 

og tilsvarende aktiviteter opgraderet det kablede netværk i 30 

lokalområder og derved sikret adgang til hurtigere bredbåndsfor-

bindelser på 4.978 adresser.

afhjælpe dette gennem inddragelse af eleverne, så de selv er  

med til at udpege løsninger. Dermed vil vi finde nye måder til at 

understøtte gode digitale fællesskaber med udgangspunkt i 

elevernes egne erfaringer.

Projektet løber frem til udgangen af 2019 og har som målsæt-

ning, at mindst 30.000 elever skal gennemføre et online 

læringsforløb og dermed opnå et digitalt kørekort. Dette bliver 

lanceret i foråret 2018, da vi i 2017 har arbejdet med at udvikle 

selve indholdet af det digitale kørekort i samarbejde med 10 

flagskibsklasser fra hele Danmark, som er projektets medska-

bende deltagere og ambassadører for den digitale dannelse. 

Projektet er målrettet skolernes mellemtrin, dvs. 4.-6. klasse,  

men der er også hentet inspiration fra ældre elever, bl.a. gennem 

en workshop på Ungdommens Folkemøde ’17.

Fremtidens kompetencer
Hos TDC Group er vi optaget af, at borgerne i vores samfund er 

rustet til at kunne forstå, tænke og skabe i en digital virkelighed. 

Med andre ord at vi som samfund har de fornødne færdigheder til 

det 21. århundrede – ikke mindst de helt nye digitale 

kompetencer. 

Det gør vi med udgangspunkt i en dagsorden, vi kalder ”Skills  

for the Future”, hvor vi søger at sætte fokus på de udfordringer,  

vi står over for som samfund, når det gælder færdigheder i en 

digital tidsalder, og hvad der skal til for at sikre fremtidens 

kompetencer. 

Som del af denne indsats er TDC Group engageret i initiativet 

”Coding Class”, som vi har været med til at grundlægge gennem 

brancheforeningen IT-Branchen. Målet med Coding Class er først 

og fremmest at få børn til at tænde på it og teknologi, så de får en 

bedre forståelse for den verden, der omgiver dem nu og i 

fremtiden. Eksempelvis ved at lade børnene prøve kræfter med 

kodning og programmering. Hermed ønsker vi at bidrage til, at 

fremtidige generationer får en grundlæggende forståelse for det 

digitale fundament, vores samfund bygger på.

Der er tale om et projekt, hvor der samarbejdes med kommuner 

og skoler om en række klasseforløb til hovedsageligt 6. klasser, 

hvor eleverne introduceres til algebraisk og abstrakt tænkning, 

logisk opbygning og problemløsning samt decideret kodning. Til 

slut kommer eleverne på virksomhedsbesøg – eksempelvis hos 

TDC Group – for at se, hvordan man arbejdet med kodning og 

digitale værktøjer i hverdagen. Projektet foregår i tæt samarbejde 

med Styrelsen for It- og Læring samt den frivillige forening  

Coding Pirates. 

Digital dannelse og fremtidens kompetencer
Som førende leverandør af digitale forbindelser finder vi det 

naturligt at tage et medansvar for at sikre, at vi som enkeltper-

soner og som samfund har de kompetencer, der skal til i en digital 

tidsalder. Det gælder de tekniske, kreative såvel som de sociale 

kompetencer, der er helt afgørende for at kunne udfolde sig som 

individ og omgås andre respektfuldt i en digital virkelighed.  

Det gælder ikke mindst for de nye generationer, for hvem den 

digitale verden er en realitet nærmest lige fra starten af. Det er  

en stor opgave – men også en vi som virksomhed gerne vil være 

med til at løfte. 

Digitalt kørekort i udvikling 
Med udgangspunkt i en fælles målsætning om at styrke det 

digitale fællesskab og modvirke digital mobning blandt børn og 

unge er TDC Group gået sammen med organisationen Danske 

Skoleelever om projektet ”WiFive – det gode digitale fællesskab”. 

Det sker med baggrund i, at unges digitale liv fylder mere og 

mere, mens indsatsen for at lære elever at begå sig på de sociale 

medier og digitale platforme ikke har fulgt med udviklingen. 

Derfor savner mange unge også redskaberne til at håndtere og 

undgå ubehagelige oplevelser online. Vores partnerskab søger at 

Kick-off event for ”WiFive - det gode digitale fællesskab”
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I alt 137 skoleklasser har i 2017 deltaget i Coding Class, og der  

er desuden indgået et samarbejde med professionshøjskolen 

Metropol i København om at tilbyde Coding Class som nyt fag til 

fremtidens lærere. Dette skal bidrage til, at kommende lærere i 

højere grad selv vil kunne undervise i kreativ og skabende 

anvendelse af it.

Telemedicin og velfærdsteknologi 
Offentlige sundhedssystemer kommer under stigende pres i  

takt med, at større dele af befolkningen får brug for behandling. 

Lignende situationer ses på andre velfærdsområder, herunder 

undervisning og ældrepleje, hvor der er et samfundsmæssigt 

ønske om at sikre den højeste kvalitet for de ressourcer, der er til 

rådighed. Samtidig kan digital kommunikation give mulighed for, 

at velfærdsopgaver kan løses mere fleksibelt og effektivt, 

eksempelvis ved at borgere fra trygheden i deres eget hjem  

kan holde overblik over deres tilstand og modtage lægefaglig 

rådgivning.

Derfor er TDC Group engageret i at udvikle og udbrede telemedi-

cinske og velfærdsteknologiske løsninger på tværs af Danmark, 

da vi ser store perspektiver i at kunne bruge teknologien til at 

levere velfærdsydelser inden for bl.a. sundhed og pleje på en 

smartere måde. Det giver mulighed for at forbedre livskvaliteten 

for borgerne, gøre dagligdagen nemmere for personalet, mindske 

spildtid og behovet for transport samt reducere omkostningerne 

til sundhedsbehandling og pleje. 

TDC Group har i 2017 været leverandør til en række telemedi-

cinske og velfærdsteknologiske projekter, herunder et stort 

telemedicinsk projekt, som omfatter borgere i hovedstadsom-

rådet. Heriblandt patienter med hjerteinsufficiens, KOL-patienter 

og gravide, der hjemmefra kan foretage målinger og indsende 

oplysningerne til sundhedspersonale på hospitalet ved hjælp  

af måleudstyr tilkoblet en tablet. 

Derudover samarbejder vi med to danske kommuner om en 

løsning med virtuel hjemmepleje gennem ”skærmbesøg” til  

ældre borgere. Det giver bl.a. mulighed for, at borgeren nemt kan 

modtage videoopkald fra plejepersonalet og få fulgt op på 

eksempelvis hvordan det går med spisning eller rådgivning om 

medicin. På den måde får borgerne en mere fleksibel adgang til 

hjemmeplejen, mens kommunen får mulighed for at nå flere 

borgere inden for kortere tid, i takt med at behovet for trans-

porttid reduceres. 

Internet of Things & Smart Cities
Informations- og kommunikationsteknologien (IKT), som udgør 

kernen af TDC Groups forretning, rummer et enormt potentiale i 

forhold til at skabe gevinster for hele samfundet, herunder for 

miljø og klima. Det kan eksempelvis være gennem anvendelse af 

maskine-til-maskine (M2M) teknologi, dvs. telekommunikation 

mellem maskiner. Dette kendes også som ”Internet of Things” 

(IoT) og giver mulighed for at overvåge processer i realtid eller 

måle på svært tilgængelige maskiner og derved øge effektiviteten 

i produktionen og reducere forbruget af naturressourcer. I et 

samfundsperspektiv har dette i de senere år ført til en dagsorden 

med overskriften Smart Cities, der handler om hvordan disse 

teknologier kan gøre vores moderne samfund mere effektive, 

miljøvenlige og borgervenlige – uden at disse løsninger i øvrigt 

skal være forbeholdt byerne. 

Hos TDC Group er vi i fuld gang med at udvikle og implementere 

løsninger med udgangspunkt i disse teknologier, blandt andet i 

samarbejde med en række danske kommuner. Eksempelvis et 

projekt for måling af luftforurening i København og Albertslund/

Glostrup, hvor data fra ni luftmålingsstationer sendes i realtid 

vha. af vores IoT-mobilteknologi. Denne data bruges i dag til 

byplanlægning vedr. byggeri og trafik, og der er forskellige 

overvejelser om andre anvendelsesmuligheder. Et andet 

eksempel er brugen af affaldssensorer til at overvåge, hvornår 

der er behov for at tømme affaldsbeholdere – og hvornår turen 

kan vente til et senere tidspunkt. Det giver mulighed for at spare 

tid, energi og CO2. På dette område har Københavns Kommune 

således oplevet ca. 70% optimeringspotentiale på to pilotpro-

jekter i Indre By og har på den baggrund besluttet at rulle de 

næste 1.000 sensorer ud i byrummet.

I løbet af 2017 har vi testet en ny teknologi, Narrow Band IoT, som 

er fremtidens LTE-mobilnetværk bygget specifikt til Internet of 

Things. Narrow Band IoT er kendetegnet ved god dækning, lavt 

batteriforbrug og ikke mindst anvendelse af billig og simpel 

teknologi, som gør IoT mere tilgængelig for vores kunder og 

samarbejdspartnere. I 2018 bliver de første danske byer bliver 

dækket med et produktionsklart netværk til denne teknologi.  

Mennesker har altid haft behov for at kommunikere, og som 
 virksomhed spiller vi en særlig rolle i at facilitere kommunikation  
og sikre forbindelsen mellem mennesker.

Fællesskab

På den måde er vi også med til at binde samfundet sammen og 

gøre afstandene mindre i en tid, hvor nærhed ikke længere kun 

måles i meter. Derfor mener vi også, at vi har en særlig opgave i 

at bringe mennesker tættere sammen og understøtte fællesskab. 

Det gør vi blandt andet gennem partnerskaber, hvor vi går 

sammen med andre for på forskellig vis at samle mennesker og 

styrke fællesskabet på kryds og tværs.

Forældre i en digital verden
I dag står forældre over for en række nye udfordringer, der skal 

tages stilling til og håndteres, når børn begiver sig på opdagelse i 

den digitale verdens mange muligheder. Her er der desværre ikke 

gode råd og viden fra flere generationer at læne sig op ad, og 

derfor oplever mange forældre, at de savner viden om hvordan de 

kan sætte gode rammer for deres børns brug af digitale og 

sociale medier. Det ved vi bl.a. fra vores mangeårige samarbejde 

med organisationen Børns Vilkår om BørneTelefonen og 

ForældreTelefonen; et samarbejde, som vi var stolte af at kunne 

fejre 30 års jubilæum for i 2017. 

Hos TDC Group ønsker vi at tage et medansvar for, at børn og 

unge tager del i og udvikler gode digitale fællesskaber. Samtidig 

ved vi, at forældrene spiller en afgørende rolle i denne sammen-

hæng. Derfor er vi gået sammen med netop Børns Vilkår om at 

tilbyde gratis undervisningsforløb i form af workshops og 

webinars, der skal give forældre en bedre forståelse for den 

digitale verden, som børn befinder sig i, så de kan støtte og guide 

deres børn til trygge og positive oplevelser sammen online. 

70% 

Smarte sensorer kan optimere 
indsamling af affald med
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Ved udgangen af 2017 var der allerede over 2.000 forældre, der 

havde deltaget i et af disse undervisningsforløb, hvilket faktisk 

oversteg vores forventninger. I 2018 fortsætter vi webinars og 

workshops på skoler, i boligforeninger og andre sammenhænge, 

hvor der er mulighed for at samle interesserede forældre.

Nyt liv til gamle mobiler
I Danmark regner man med, at der er mere end en million 

mobiltelefoner, der hvert år bliver smidt ud eller lagt væk i en 

skuffe, selv om de virker. I stedet for at samle støv i skuffer eller 

fylde som affald, kan disse mange mobiltelefoner skabe værdi 

– både for miljøet og økonomisk – ved at blive genanvendt. Derfor 

igangsatte TDC Group i 2017 en landsdækkende mobilindsamling 

med det formål at sikre, at gamle mobiltelefoner bliver genan-

vendt på en miljømæssig forsvarlig måde. Samtidig besluttede vi, 

at indtægterne herfra skulle bruges til at hjælpe børn og unge i at 

udvikle og tager del i positive fællesskaber på nettet.

Siden sommeren 2017 har man således kunne donere sin gamle 

mobiltelefon i samtlige YouSee-butikker, TDC Erhvervscentre og 

på samtlige TDC Group lokationer. Vi sørger for, at alle donerede 

mobiltelefoner bliver solgt til genanvendelse, og at pengene går 

ubeskåret til Børns Vilkår og vores fælles indsats med at klæde 

forældre på til at hjælpe børn til et godt digitalt liv. I 2017 har vi 

fået indsamlet over 8.000 brugte mobiltelefoner, og vi fortsætter 

indsamlingen i 2018.

Støtte til BørneTelefonen
For TDC Group er det vigtigt, at børn og unge kan bruge de 

digitale teknologier på en tryg og sikker måde. Samtidig vil vi 

gerne bruge netop vores kommunikationsteknologier til at 

understøtte tryghed. Derfor har TDC Group gennem mange år 

haft et partnerskab med organisationen Børns Vilkår, hvis  

arbejde med børn og unge vi understøtter gennem vores 

teknologier og viden. 

reflektere over nærvær og fravær i et samfund, hvor digitale 

medier og online fællesskaber skal spille sammen med fysisk 

samvær og kommunikation ansigt til ansigt.

Endelig var TDC Group også netværkspartner for Ungdommens 

Folkemøde og leverede i den forbindelse trådløse WiFi-hotspots 

for at sikre den nødvendige digitale infrastruktur til glæde for 

besøgende såvel som arrangører. 

Enigma – Danmarks Kommunikationsmuseum
Siden 1996 har TDC Group sammen med Post Danmark været en 

fast støtte til finansieringen af Post & Tele Museum, der i 2016 

flyttede til nye lokaler ved Øster Allé på Østerbro i København og 

undergik forvandling til ”Enigma – Museum for Kommunikation, 

Post og Tele”. Navnet ”Enigma” stammer fra græsk og betyder 

gåde, og er valgt med henblik på at stimulere nysgerrighed og 

eftertænksomhed om netop kommunikation.  

Enigma er hele Danmarks Kommunikationsmuseum og står for 

forskning, udstillinger og formidling af kommunikationens fortid, 

nutid og fremtid. Samtidig skal det nye museum i sig selv invitere 

til kommunikation mellem mennesker. Derfor indeholder museet 

bl.a. også en café kun med langborde, og der bliver løbende 

afholdt arrangementer, der lægger op til interaktion, herunder 

højtlæsning for børn, videnskabelige foredrag, paneldebatter, 

debatsaloner og workshops. Det fornyede museum åbnede 

første fase af sin ombygning for publikum i januar 2017.

I 2017 arbejdede TDC Group og Enigma også sammen om at 

arrangere debatter til Ungdommens Folkemøde om højaktuelle 

temaer inden for den digitale kommunikation, som beskrevet 

ovenfor.

Forbindelser til Danmarks Indsamling
Ligesom vi har gjort siden allerførste gang i 2007, bidrog TDC 

Group i 2017 til opsætningen og afviklingen af Danmarks 

Indsamling, der er en årligt tilbagevendende landsdækkende 

begivenhed, hvor der samles ind til humanitære formål og 

udviklingsprojekter. 

Det gælder ikke mindst tjenesten BørneTelefonen, som TDC 

Group leverer telefoni- og internettjenester til helt uden bereg-

ning. Gennem dette partnerskab er vi med til at sikre, at børn og 

unge kan komme i kontakt med en rådgiver, hvis de har brug for 

nogen at tale med. Det kan handle om meget alvorlige problemer 

eller emner såsom forhold til venner, kærester, forældre og det at 

føle sig udenfor fællesskabet pga. drillerier og mobning. I 2017 

var der over 50.000 børn og unge, der kontaktede BørneTelefonen 

og fik rådgivning fra organisationens frivillige, hvilket er en 

stigning på over 20% i forhold til 2016. 

Dertil kommer, at medarbejdere fra TDC Group i 2017 var med til 

at rejse yderligere midler til Børns Vilkår gennem mobilind-

samling, erhvervsnetværk og donationer fra medarbejdere. 

Samling af fremtidens borgere
TDC Group var med, da der 7.-8. september 2017 for anden gang 

blev afholdt Ungdommens Folkemøde i Søndermarken tæt på 

København med besøg fra ca. 20.000 deltagere. Hensigten med 

Ungdommens Folkemøde er at stimulere deltagelse, samtale og 

fællesskab blandt unge, således at de som fremtidens borgere 

kan være med til at løse nutidens problemer. 

Som Danmarks største leverandør af digitale forbindelser valgte 

TDC Group at engagere sig i denne begivenhed og gå i dialog med 

unge mennesker med henblik på at diskutere problemstillinger 

med relation til samfundets digitale udvikling, herunder digital 

dannelse og digitale fællesskaber. Vi finder det nemlig essentielt, 

at de unge mennesker inddrages og inviteres til at bidrage med 

relevant viden og konkrete forslag til at løse de samfundsmæs-

sige udfordringer, vi står over for.

Mere specifikt var TDC Group vært for en workshop og en række 

debatter om digitaliseringens betydning for fællesskabet og 

vores sociale spilleregler. Formålet var at få de unge til at 

TDC Group har i den forbindelse gratis stillet med både medarbej-

dere og teknik, der tilsammen gjorde det muligt at indsamle 

bidrag via opkald og sms. Således bidrog TDC Group til, at der til 

Danmarks Indsamling 2017 blev indsamlet DKK 90 mio. til 

indsatser med fokus på fejl- eller underernæring blandt børn, 

hvilket desværre stadig er virkelighed for millioner af børn på 

verdensplan. Midlerne er bl.a. gået til projekter for at støtte 

morgenmad for skolebørn i Bolivia, forebyggelse og behandling af 

underernæring blandt børn i Madagaskar, hjælp til fordrevne 

familier i Afghanistan og undervisning om ernæring for forældre i 

Mali og Burkina Faso. 

Ungdommens Folkemøde ’17

For TDC Group er det  
vigtigt, at børn og unge 
kan bruge de digitale  
teknologier på en tryg  
og sikker måde

Coding Class på besøg hos TDC Group Workshop for forældre Mobilindsamling
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Hos TDC Group er kunden i centrum for vores arbejde, og det er 
 afgørende for os, at vores kunder har tillid til os som virksomhed og 
kan være trygge, når de bruger vores produkter og løsninger. 

Derfor sørger vi for, at sikkerheden ved vores produkter er i top, 

og vi stiller krav til vores leverandører om bæredygtighed og 

overholdelse af menneskerettigheder. Derudover bestræber vi os 

på at kommunikere til vores kunder på en klar og troværdig måde, 

så de føler sig godt informeret og vejledt – og får det fulde 

udbytte af vores produkter på en tryg måde.

Nærværende kundedialog
Når det handler om at sikre tillid og tryghed, er vores dialog med 

kunderne blandt de vigtigste værktøjer. Derfor arbejder TDC 

Group til stadighed for at sikre en nærværende og tillidsfuld 

dialog med kunderne, med udgangspunkt i deres behov og 

forventninger. Det gør vi både i vores butikker, i forbindelse med 

teknikerbesøg og gennem vores telefoniske kundeservice, 

elektroniske nyhedsbreve samt gennem sociale medier som 

Facebook og Twitter, hvor vi inviterer kunder og offentligheden 

generelt til at give os input og feedback. 

Indsats for at øge kundetilfredshed
I TDC Group har vi stort fokus på kundetilfredshed, som vi følger 

løbende gennem en lang række målinger og løbende indsatser. 

borgerne. Dette sikrer, at vores kunder kan udnytte det fulde 

potentiale ved deres produkter på en tryg og sikker måde, hvad 

end de er erhvervskunder eller privatkunder. Det er især vigtigt, 

da den digitale verden åbner for en række risici i forhold til 

datasikkerhed, privatlivsbeskyttelse og it-kriminalitet. 

Derfor har vi i løbet af 2017 oprustet på sikkerhedsfronten, bl.a. 

med en ny sikkerhedschef, og i 2018 er det planen at ansætte 

omkring 40 nye medarbejdere inden for sikkerhed, herunder 

tekniske specialister såvel som såkaldte ”etiske hackere”.

Sikkerhedspolitik & persondata
Helt overordnet tager vi i TDC Group ansvar for både it-sikkerhed 

og den fysiske sikkerhed gennem en omfattende koncernsikker-

hedspolitik, der er baseret på ”best practice” og efterlevelse af 

ISO27001, der er den internationale standard for håndtering af 

it-sikkerhed. Derudover anvender vi andre branchestandarder, 

som f.eks. ETIS - European Telecommunications and Information 

Systems.

Desværre er der ingen virksomhed, der kan gardere sine kunder 

mod alle risici eller sikkerhedstrusler på nettet, og det gælder 

også for TDC Group. Til gengæld gør vi alt, hvad vi kan, for at 

vores egne produkter er sikre for vores kunder. Det gør vi gennem 

intensive sikkerhedstests og ved at bygge sikkerhed og privatlivs-

beskyttelse ind i produkterne fra starten af. Desuden rådgiver vi 

vores kunder om digital sikkerhed, eksempelvis gennem de 

sociale medier, vores hjemmesider og elektroniske nyhedsbreve, 

hvor vi kommer med anbefalinger angående håndtering af virus, 

spam, phishing og anden svindel. 

Derudover bestræber vi os på at dele vores viden om it-sikkerhed 

med omverden, eksempelvis gennem vores årlige DDoS-rapport, 

der gennemgår de trends og implikationer, som vi ser på dette 

område. DDoS står for Distributed Denial of Service og er en 

hyppigt forekommende type cyberangreb, hvor angriberen søger 

at blokere for adgang til f.eks. en virksomheds hjemmeside ved at 

udnytte et større antal inficerede computere på internettet til at 

iværksætte et koordineret angreb.

Dertil kommer, at TDC Group er medlem af Rådet for Digital 

Sikkerhed, der har til formål at skabe en stærk og bred platform 

for en kvalificeret debat og udspil til offentligheden om hvad der 

skal til, for at Danmark fortsat kan udnytte digitaliseringens 

muligheder på en tryg måde.

Når det gælder beskyttelse af kundeoplysninger, anvender vi 

generelt ”need to know” princippet, dvs. at der er kontrol med 

hvem der må få adgang til hvilke persondata i vores systemer, og 

der gives kun adgang til netop de medarbejdere, der har et 

arbejdsbetinget behov. I de tilfælde, hvor vi samarbejder med 

eksterne partnere om datahåndtering, bliver der indgået 

specifikke aftaler om håndtering af persondata. Hvis der opdages 

brud på bestemmelser vedr. håndtering af persondata, ind -

meldes disse til Erhvervsstyrelsen. 

I 2017 har vi gennemgået og opdateret vores it-sikkerhedspolitik 

for at afspejle de risici og udfordringer, der er under konstant 

udvikling, og som del af vores omfattende forberedende arbejde 

forud for de nye krav på persondataområdet, der kommer i 2018 

som følge af persondataforordningen, også kendt som GDPR. 

Konkret betyder det nye og opdaterede processer og ændringer i 

IT-systemer, samt at alle ledere og medarbejdere bliver uddannet 

i håndteringen af persondata. Ændringerne i processer og 

systemer kombineret med uddannelse vil sikre, at vi lever op til de 

nye krav og forventninger i lovgivningen.

Sikre produkter 
Sikkerhed er et indbygget element i vores produkter. Eksempelvis 

ved at vi i vores systemer anvender den såkaldte DMARC-

beskyttelse, der giver en markant reduktion i svindel-mails og 

bedre beskyttelse for modtagere af mails. 

Desuden sørger vores generelle spam-filtre og virusfiltre hver 

måned for at stoppe over 700 millioner uønskede og risikable 

mails, inden de når kundernes indbakker. Vi giver også vores 

kunder mulighed for at vælge produkter med ekstra tryghed og 

sikkerhed, som f.eks. sikkerhedspakker til bredbånd inkl. mulighed 

for forældrekontrol. Og så sørger vi for at kontakte både 

erhvervskunder og private kunder, hvis vi konstaterer, at der er 

sket et misbrug f.eks. af deres mailkonto, eller at deres udstyr er 

blevet overtaget af it-kriminelle og udsender såkaldt malware. 

Løbende overvågning
Sikkerheden hos TDC Group bliver løbende overvåget, både på 

daglig basis og gennem interne og eksterne audits. Som 

supplement til vores ”Network Operations Center” (NOC), der 

konstant overvåger stabiliteten og tilgængeligheden af vores 

systemer og tjenester, har TDC Group et ”Security Operations 

Center” (SOC), der døgnet rundt overvåger sikkerhedssituationen 

Et af vores vigtigste indsatser i 2017 er sket gennem programmet 

”Quality Time” i vores YouSee-forretning, hvor medarbejdere 

løbende identificerer områder med behov for forbedring, både 

hvad angår produktstabilitet og kundevendte processer. 

Tilsvarende arbejde med processer er gennemført i vores øvrige 

brands, og så har vi fortsat brugen af såkaldte ”Customer 

Feedback Loops”, hvor ledere kontakter kunderne, når kunderne 

angiver lav tilfredshed i forbindelse med en interaktion.  

Sidst men ikke mindst har vi valgt at hjemtage den del af arbejdet 

med vores kundeservice og support, der tidligere blev varetaget 

af en ekstern leverandør, med henblik på at forenkle vores 

arbejdsgange og dermed gøre det nemmere at være kunde hos 

os. Dette skal også være med til at gøre kundebetjeningen mere 

smidig, da vi får mere viden internt og kan forbedre vores 

processer hurtigere, end vi kunne før, hvor kundeservice var 

fordelt på to forskellige organisationer.

Sikkerhed for kunderne
Hos TDC Group er sikkerhed en topprioritet, og på dette område 

arbejder vi med udgangspunkt i fire principper: beskyt virksom-

heden, beskyt medarbejderne, beskyt kunderne og beskyt 

Kundetryghed  
og tillid

Vi stopper over 700 millioner 
spammails hver måned

TDC Groups Security Operations Center
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på vores IP-net og forhindrer angreb mod vores kunder og os selv. 

Herfra håndteres alle former for cyberangreb, herunder eksem-

pelvis DDoS, ransomware, phishing, hacking osv. Vi fortsætter 

med at investere på dette område, både i form af medarbejdere 

og teknologi. Men det er ikke alene vores egne ressourcer, vi gør 

brug af, for vi koordinerer også med myndigheder og internatio-

nale organisationer på globalt niveau for at opnå adgang til bedre 

viden og information, som vi kan handle ud fra. 

Sikkerhedstrusler kender ingen grænser, og derfor deltager TDC 

Group i en række internationale fora for at blive bedre rustet til at 

beskytte vores kunder og os selv. Som eksempel herpå deltager 

vi jævnligt i aktiviteter gennem Forum of Incident Response and 

Security Teams (FIRST), der er en global organisation med over 

700 virksomheder og offentlige instanser, der deler viden og 

koordinerer indsatser vedrørende it-sikkerhed. Det har stor værdi 

at kunne dele praktiske informationer og lære af hinandens 

strategiske initiativer for løbende at forbedre sikkerheden.

Dertil kommer, at vi som del af vores aftaler med leverandører og 

samarbejdspartnere stiller høje krav til it-sikkerheden og indgår i 

tæt samarbejde med de relevante danske myndigheder. TDC 

Group har desuden løbende kontakt til relevante myndigheder for 

at indgå i trusselsvurderinger og tage de forholdsregler, der er 

nødvendige for at sikre vores kunder og infrastruktur bedst 

muligt. 

Som følge af vores fokus, investeringer og aktiviteter er vi 

lykkedes med at komme igennem 2017 uden hændelser som 

den, der påvirkede vores tv-signaler nytårsaften ved udgangen af 

2016. Ingen organisation kan garantere, at den ikke kan blive 

kompromitteret, men hos TDC Group har vi gjort alt hvad vi kan 

for at reducere denne risiko til et absolut minimum. Med løbende 

vurderinger foretaget af interne såvel som eksterne parter, 

kontinuerlige investeringer og ledelsesmæssigt fokus bestræber 

TDC Group sig på at være den bedste i Norden, når det gælder 

sikkerhed.

Ansvarlighed i værdikæden
Når kunder køber produkter hos TDC Group, er det vigtigt, at de 

kan stole på, at der gennem hele værdikæden har været fokus på 

ansvarlighed i forhold til f.eks. menneskerettigheder og miljøet. 

Derfor stiller vi krav til vores leverandører, der også gælder for 

deres leverandører. Det gør vi både gennem en såkaldt ”Code of 

Supplier Conduct” og i vores leverandørkontrakter. Kravene tager 

udgangspunkt i FN’s Global Compact, som vi har været tilsluttet 

siden 2009, og sidenhen har vi opdateret og yderligere udspecifi-

ceret kriterierne i vores leverandørkontrakter. 

Derudover er TDC Group i kraft af sit medlemskab i organisati-

onen GeSI (Global e-Sustainability Initiative) med til at adressere 

en række udfordringer på globalt plan i fællesskab med andre 

teleoperatører, udstyrsproducenter og organisationer som EICC, 

UNEP og WBCSD. Det gælder ikke mindst overholdelse af 

menneskerettigheder og styrkelse bæredygtigheden i de globale 

værdikæder. 

Desværre oplevede vi i 2017, at der var uregelmæssigheder hos 

underleverandører til en af vores større leverandører. Vi har 

derfor igangsat et større analysearbejde, der skal afdække risici i 

vores leverandørkæde, ligesom vi vil undersøge potentielle 

værktøjer, der kan styrke screeningen, monitoreringen og 

dialogen vedrørende ansvarlighed og bæredygtighed i vores 

leverandørkæde. 

Anti-korruption og whistleblowing
I TDC Group har vi en anti-korruptionspolitik, som udstikker klare 

forventninger og retningslinjer i forhold til både medarbejdere, 

kunder, samarbejdspartnere og offentlige myndigheder. Denne 

politik kommunikeres til medarbejdere gennem forskellige interne 

kanaler, og vi vil arbejde videre med at styrke det interne 

kendskab til forholdsreglerne gennem målrettet kommunikation 

til afdelinger, der arbejder med større kontrakter. 

Selv om TDC Group udelukkende opererer på de nordiske 

markeder, der er kendetegnet ved lav grad af korruption, og ikke 

har haft nogen sager af denne art, har vi således valgt at gøre det 

klart over for alle vores interessenter, at TDC Group ikke tolererer 

korruption i nogen form. Det er med tilfredshed, at vi kan notere, 

at vi heller ikke i 2017 har oplevet nogen sager af denne karakter. 

Dertil kommer, at vi siden 2011 har haft et whistleblower-system, 

der giver ansatte i TDC Group (ekskl. datterselskaber) mulighed 

for at indberette uregelmæssigheder eller særlige kritisable 

forhold. Vi kan dog konstatere, at der i 2017 ikke er foretaget 

nogen indberetninger hertil. 

TDC Group bestræber  
sig på at være den bedste  
i Norden, når det gælder 
sikkerhed
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Sammenligner vi os eksternt, 
ligger arbejdsglæden med  
en indeksscore på 74  
væsentligt over gennem-
snittet for arbejdsmarkedet  
i Danmark og blandt de  
bedste virksomheder i  
Skandinavien

I TDC Group er det en naturlig del af vores forretning at tage  
ansvar for medarbejdernes trivsel i bred forstand. 

Vores markeder er præget af hastig udvikling og intens konkur-

renceprægede, og det stiller høje krav til vores medarbejdere og 

deres evne til at være omstillingsparate. Dermed har TDC Group 

også et ansvar for at sikre, at vores medarbejdere trives på trods 

af de udfordrende omstændigheder. Det gælder både trivsel i 

dagligdagen, trivsel gennem kompetenceudvikling, og fokus på 

trivsel som del af vores lederuddannelser. 

Gennem de seneste år er det også lykkedes at opnå et højt niveau 

af medarbejdertilfredshed, og vi arbejder fortsat målrettet på at 

sikre, at vores medarbejdere trives og føler sig både engagerede 

og motiverede. Samtidig har vi også et solidt og veludbygget 

arbejdsmiljøsystem med hensyntagen til både fysisk og psykisk 

arbejdsmiljø og konstant opmærksomhed på forebyggelse af 

arbejdsulykker.

Derudover har TDC Group gennem mange år stræbt efter at  

være en mangfoldig arbejdsplads med plads til alle typer 

medarbejdere. Vi har fokus på mangfoldighed, fordi vi har brug 

for dygtige medarbejdere uanset køn, etnicitet, seksualitet eller 

funktionsevne. Desuden ønsker vi som virksomhed at afspejle  

det omgivende samfund, eftersom TDC Group er en stor og 

samfundsbærende virksomhed, der handler med alle typer 

kunder.

Medarbejdertrivsel
At vores medarbejdere trives og har det godt på jobbet er en 

prioritet hos TDC Group – og en forudsætning for kvaliteten af 

den indsats, der skal leveres over for vores kunder – og dermed 

også vores succes som virksomhed. Derfor arbejder vi med 

løbende målinger og opfølgning i forhold til arbejdsglæde, 

samarbejder, hvordan vi træffer beslutninger og hvordan vi 

eksekverer – og altid med udgangspunkt i det vi er sat i verden 

for, nemlig vores formål om at bringe mennesker tættere 

sammen. På den måde er det en guide til at træffe de rigtige valg i 

hverdagen, når vi står over for små og store beslutninger eller 

vanskelige dilemmaer. OurWay er gældende for medarbejdere på 

alle niveauer og er i løbet af 2017 blevet implementeret på tværs 

af forretningen.

Uddannelse og mobilitet
TDC Group er en virksomhed, der hele tiden er i udvikling, og det 

stiller store krav til, at vores medarbejderes kompetencer løbende 

udvikles. Derfor lancerede vi i 2017 et nyt værktøj, som vi kalder 

”MyPlan”, og som sikrer, at alle medarbejdere får defineret klare 

mål for deres udvikling, og har en plan for, hvordan målene nås. 

Derudover sikrer MyPlan, at alle medarbejdere får struktureret 

feedback på deres præstationer og adfærd i forhold til ”OurWay”. 

Med MyPlan sætter vi også fokus på karrieremuligheder og 

mobilitet internt, således medarbejdere gennem nye udfordringer 

og ansvar kan udvikle deres potentiale. 

Vi har i 2017 også optaget 21 unge talenter i vores graduatepro-

gram for særligt udvalgte nyuddannede kandidater. Talenterne 

repræsenterer alle nogle af de kritiske kompetencer, som vi får 

brug for fremadrettet. Graduateprogrammet er et 1-årigt forløb, 

der skal give mulighed for en god karrierestart, og hvor kandida-

terne roterer mellem afdelinger, så de opnår maksimal forret-

ningsindsigt og evne til at tænke på tværs af værdikæden. De får 

desuden accelereret deres læring gennem store udfordringer og 

ansvar på jobbet samt gennem træning på case camps i bl.a. 

projektledelse, præsentationsteknik og kundeindsigt. 

Derudover tager vi hvert år elever ind i vores forretning, eksem-

pelvis i vores butikker. I 2017 har vi desuden samarbejdet med 

erhvervsuddannelsesinstitutionen TEC om en specialiseringsud-

dannelse for elektrikere, hvor vi også tager lærlinge ind. På den 

måde er vi også med til at forme fremtidens erhvervsuddannelser 

og uddanne fremtidens arbejdskraft på det tekniske område. 

Samarbejde med faglige organisationer
Gennem en længere årrække er der opbygget en veletableret, 

struktureret og konstruktiv dialog med de faglige organisationer, 

hvilket er med til at sikre, at medarbejderes bekymringer tages op 

til diskussion, og at løsninger på udfordringerne drøftes i 

fællesskab. 

Samarbejdsprocessen i TDC Group er karakteriseret af et ønske 

om at nå til enighed gennem konstruktiv dialog og er kendetegnet 

ved gensidig tillid, anerkendelse og respekt for hinanden som 

samarbejdsparter. Samarbejdet sikrer aktiv deltagelse i udvik-

lingen af TDC Group og forståelse for forretningens strategier.

Dette bygger videre på den lange tradition på det danske og 

nordiske arbejdsmarked for konstruktive relationer, hvor faglige 

organisationer spiller en vigtig rolle. Vi tror på, at medarbejdernes 

og ledernes aktive engagement i udviklingen af selskabet er 

afgørende for virksomhedens konkurrenceevne, for værdiska-

belsen, for trivsel og tryghed og for et godt arbejdsmiljø. 

I praksis foregår dette gennem et omfattende samarbejdssystem, 

som afspejler TDC Groups organisatoriske opbygning, og som 

giver mulighed for at engagere og involvere medarbejderne i 

selskabets beslutninger og udvikling. Ud over et overordnet 

hovedsamarbejdsudvalg (HSU) består det af samarbejdsudvalg i 

ligesom vi har et veludbygget samarbejde med de faglige 

organisationer og et omfattende arbejdsmiljøsystem inklusiv 

certificering efter den internationale standard OHSAS-18001. 

Herigennem har vi en systematisk tilgang til forebyggelse af 

arbejdsulykker, procedurer for forbedring af arbejdsmiljø, jævnlige 

arbejdsmiljøtilsyn samt fokus på en række temaer, herunder 

balance i arbejdslivet. 

Høj arbejdsglæde og engagement
I 2016 introducerede vi en ny medarbejderundersøgelse, som 

giver os mulighed for at sætte eksplicit fokus på netop de 

elementer, der driver vores medarbejderes arbejdsglæde og 

engagement. Resultaterne fra undersøgelsen i 2017 viser, at vi er 

lykkedes med at holde det høje niveau i arbejdsglæde blandt 

medarbejdere, og at vi fortsat har tilfredse og motiverede 

medarbejdere, der med et stort engagement i det daglige arbejde 

er villige til at yde en ekstra indsats, når det kræves. 

Sammenligner vi os eksternt, ligger arbejdsglæden med en 

indeksscore på 74 væsentligt over gennemsnittet for arbejds-

markedet i Danmark og blandt de bedste virksomheder i 

Skandinavien. Som altid arbejder vi systematisk med opfølgning 

på undersøgelsens resultater for at få identificeret og gennemført 

de nødvendige forbedrende handlinger – både i de enkelte team 

og som samlet arbejdsplads – så vi også fremover er blandt de 

bedste, når det gælder arbejdsglæde og engagement. 

I det daglige arbejder vi med at understøtte arbejdsglæden og 

godt samarbejde på tværs i organisationen gennem en fælles 

ramme af arbejdsprincipper med titlen ”OurWay”, som skal sikre, 

at vi alle handler ud fra vores fælles værdier og fire løfter, der 

handler om: hvordan vi tænker kunden først, hvordan vi 

Medarbejdertrivsel  
og mangfoldighed

Medarbejdere hjælper til med test af hybrid-bredbånd

Arbejdsglæde blandt  
medarbejdere i 2017

70
74

TDC Group Gennemsnit 
for Danmark

74

Best-in-class, 
Skandinavien
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de enkelte enheder og en række faste udvalg, som behandler 

uddannelse, ligebehandling, kommunikation og kantineforhold. 

Ligeledes er der opbygget tætte kontakter med de faglige 

organisationer og medarbejderne via de formelle arbejdsmiljø-

fora, hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMu) samt de over 100 

arbejdsmiljøgrupper, som medvirker til at sikre overholdelse af 

arbejdsmiljøloven og grundlaget for det internationalt anerkendte 

arbejdsmiljøcertifikat OHSAS 18001. Herudover har TDC Group 

et europæisk samarbejdsudvalg, der dækker samarbejdet på 

tværs af selskaberne i Danmark, Norge og Tyskland. 

Endelig er der i bestyrelsen for TDC A/S fire medarbejderrepræ-

sentanter valgt efter selskabslovens regler. De medarbejderre-

præsentanter, som er valgte, er i øvrigt pt. knyttet til de faglige 

organisationer. 

Arbejdsmiljø
Hos TDC Group fortsætter vi indsatsen for at sikre et godt 

arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk, på baggrund af et omfat-

tende arbejdsmiljøsystem certificeret efter den internationale 

standard OHSAS-18001, der auditeres årligt. Gennem vores 

arbejdsmiljøorganisation er der løbende fokus på rapportering af 

problemstillinger, som medarbejdere ser og oplever, således at 

hele organisationen kan lære af de udfordringer og løsninger, der 

opstår rundt omkring. To gange årligt gennemgår de over 100 

arbejdsmiljøgrupper deres eget dækningsområde for at tjekke op 

på evt. arbejdsmiljømæssige udfordringer. Disse problemstil-

linger og afledte handlingsplaner registreres centralt, således at 

alle lære af de løsningsmodeller, der anvendes lokalt.

Når det gælder minimering af arbejdsulykker, har alle i organisati-

onen et medansvar for at holde fokus på et sikkert arbejdsmiljø. I 

tilfælde af en arbejdsulykke bliver denne analyseret af medarbej-

deren, der udsættes for hændelsen samt af pågældendes leder 

Mangfoldighed
Vi har også en mangfoldig sammensætning af ansatte, når det 

gælder uddannelsesbaggrund, hvor vi har alt fra kørende 

teknikere til kundeservicemedarbejdere til højtuddannede 

akademikere og ingeniører. Med mange forskellige typer ansatte 

tror vi på, at vi har en styrke, når det kommer til at finde kreative 

løsninger, samarbejde på tværs og møde de behov, vores 

forskellige kunder har.

Ligeledes har vi medarbejdere i mange forskellige landsdele; i 

Danmark var vi ved udgangen af 2017 næsten 7.400 medarbej-

dere fordelt på i alt 122 forskellige lokationer, mens vi samtidig 

var repræsenteret med knap 800 medarbejdere i otte regioner i 

Norge samt over 100 medarbejdere i Flensborg.

Gennem en årrække har TDC Group arbejdet med mangfoldig-

hedsledelse og har opnået positive resultater af virksomhedens 

initiativer inden for eksempelvis betalt fædreorlov (”Fars Kram”), 

fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen med hjemmearbejdspladser 

eller deltidsordninger, seniorordninger, etnisk mangfoldighed og 

fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne, f.eks. 

gennem fleksjob eller placering i anden afdeling. 

For at styrke vores strategiske arbejde med mangfoldighed har vi 

i 2017 etableret en styregruppe, der har til opgave at drive og 

understøtte initiativer inden for lighed og mangfoldighed. Her har 

vi et særligt fokus på at øge andelen af kvinder i ledelse, og i 

2017 gennemførte vi det første uddannelsesforløb udelukkende 

for kvindelige ledere. Ligeledes er der etableret et ledelsesnet-

værk til kvindelige ledere for at de kan mødes og drøfte de 

specifikke udfordringer, som de møder. 

Endelig er vores koncernchef Pernille Erenbjerg med i Gender 

Diversity Roundtable Denmark, der er et ligestillingsinitiativ 

forankret under organisationen UN Women, hvor man har samlet 

topchefer fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og 

samfundsorganisationer for at finde frem til konkrete værktøjer 

og løsninger, der fremmer mangfoldighed.

Kvinder og mænd i TDC Group
Vi har i flere år haft fokus på at øge mangfoldighed mht. 

kønsfordelingen, og vi har vedtaget en politik for det underrepræ-

senterede køn, som indeholder en vedvarende målsætning for 

hele TDC Group i Danmark inkl. datterselskaber om, at antallet af 

kvindelige ledere på alle ledelsesniveauer under bestyrelsen og 

koncernledelsen skal afspejle den forholdsmæssige fordeling af 

antallet af kvinder i virksomheden, altså en faktor 100. Ved 

udgangen af 2017 udgjorde kvinder 28% af alle ansatte (ekskl. 

koncernledelsen) i TDC Group i Danmark, mens kvinder udgjorde 

22% af alle ledere, altså en faktor 79. For TDC Group som helhed 

udgjorde kvinder 28% af alle ansatte og 23% af alle ledere.

Til sammenligning viser de seneste offentlige statistikker, at 

kvinder udgør ca. 48% af arbejdsstyrken i Danmark – men blot 

27% af ledelsesstillinger, dvs. en faktor 57. Men selv om vi 

forholdsmæssigt ligger over landsgennemsnittet efter denne 

opgørelse, har vi endnu ikke nået vores mål. Derfor arbejder vi 

videre med udviklingen af centrale HR-processer som rekrutte-

ring, udvikling og talentprogrammer med henblik på at sikre, at vi 

finder og fastholder alt potentiale på tværs af TDC Group – blandt 

både kvinder og mænd.  

For så vidt angår bestyrelsen for TDC Group, indgår køn som en 

del af den hensyntagen til mangfoldighed, der udgør en del af 

kriterierne for rekruttering af bestyrelsesmedlemmer. Ved 

udgangen af 2017 bestod de generalforsamlingsvalgte bestyrel-

sesmedlemmer af tre kvinder og fire mænd, svarende til en 

fordeling på hhv. 43% og 57%. TDC Group opfylder dermed også 

kravene til den kønsmæssige sammensætning af ledelsen jf. 

årsregnskabslovens §99b og den seneste vejledning herom fra 

Erhvervsstyrelsen. 

I bestyrelsen for vores datterselskab TDC Telco Aps er der 

ligeledes opnået en ligelig kønsfordeling som defineret i den 

seneste vejledning herom fra Erhvervsstyrelsen. Til gengæld er 

der ikke opnået en ligelig kønsfordeling i bestyrelsen for vores 

datterselskab Dansk Kabel TV, hvorfor der ved førstkommende 

lejlighed vil blive fastsat et måltal for den kønsmæssige sammen-

sætning heraf.

og arbejdsmiljøgruppe, og det er deres pligt at rapportere i et 

centralt system. Denne viden indgår i den forebyggende indsats, 

der efterfølgende udbredes til de dele af organisationen, der har 

lignende risici.

For TDC Group i Danmark (ekskl. datterselskaber) var der i alt 40 

arbejdsulykker med efterfølgende fravær i 2017. 

Ulykkesincidensen, som beregnes i forhold til 10.000 beskæfti-

gede, var på 65 i 2017, hvilket er lidt højere end i 2016, hvor den 

var på 60. Til sammenligning viser de seneste statistikker hos 

Arbejdstilsynet (fra 2016), at den samlede incidens for anmeldte 

arbejdsulykker for alle brancher i Danmark var 152 ulykker pr. 

10.000 beskæftigede.

For Get og TDC Norge var den samlede ulykkesincidens 98, hvilket 

desværre er en stigning i forhold til året før. Her var der i alt 8 

ulykker med fravær, der bl.a. skyldes faldulykker som følge af glat 

vinterføre i Norge. 

For hele TDC Group er målet selvfølgelig altid at undgå ulykker 

helt, hvorfor der arbejdes systematisk med analyse af hver enkelt 

arbejdsulykke, både dem med og uden sygefravær, netop for at 

sikre, at der sker en forebyggende indsats i alle dele af koncernen. 

Dette sammenholdt med en øget bevidsthed om løbende at 

iagttage risici gør, at vi fortsætter den gode trend med at 

nedbringe antallet af ulykker.

Når det gælder den mere generelle sundhed, har TDC Group en 

række understøttende tilbud til medarbejderne, herunder 

helbredsforsikring, adgang til jordemoder, rygestopkurser, 

misbrugsrådgivning, krisehjælp og psykologhjælp. Desuden har vi 

gennem en længere årrække søgt at understøtte fysisk aktivitet 

blandt medarbejdere gennem deltagelse i kampagnen ’Vi cykler 

til arbejde’, ligesom vi har sat fokus på mænds sundhed gennem 

bl.a. en sundhedsuge i vores danske kantiner. 

72%

Alle medarbejdere

28%

77%

Alle ledere

23%

67%

Koncerndirektionen

33%
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Integration på jobbet
Som en stor virksomhed med bred repræsentation i samfundet 

har vi i mange år arbejdet struktureret med at gøre etnisk 

mangfoldighed til en naturlig del af vores arbejdskultur. Ser vi på 

vores forretning i Danmark, er næsten hver 10. medarbejder af 

anden etnisk baggrund end dansk. Derfor har det også været 

oplagt at engagere os i integrationen af nytilkomne borgere, i en 

situation hvor der gennem de seneste par år har været en 

betydelig tilstrømning af flygtninge fra bl.a. Syrien, som nu er 

begyndt på en ny tilværelse i Danmark.

I den sammenhæng er en tilknytning til arbejdsmarkedet ofte den 

vigtigste nøgle til vellykket integration af nye borgere i samfunds-

livet. Som en af de første virksomheder valgte TDC Group derfor 

at oprette og tilbyde såkaldte IGU-forløb 

(Integrationsgrunduddannelse) for nytilkomne flygtninge. IGU er 

et to-årigt forløb, der kombinerer en lønnet praktikstilling med 

skoleundervisning, herunder også sprogundervisning.

IGU-projektet er iværksat i tæt samarbejde med de faglige 

organisationer i TDC Group, og projektet er blevet en succes, idet 

TDC Group allerede er en mangfoldig arbejdsplads og fordi både 

ledere og medarbejdere kan se formålet og gerne vil være med til 

at tage et samfundsansvar. Her er vi også heldige at have ildsjæle 

blandt TDC Groups medarbejdere, som har meldt sig som 

mentorer og tolke for IGU-eleverne. Mentorerne er ikke kun en 

kæmpe støtte i hverdagen, men bidrager helt fra start til 

IGU-elevernes integration hos TDC Group.

Det er vores overbevisning, at vi med IGU-projektet ikke kun gør 

en forskel for den enkelte flygtning, men for alle TDC Groups 

medarbejdere ved at hjælpe flygtninge med at integrere sig i 

Danmark. Vi oplever også, at når vi går den ekstra mil, får vi det 

også igen med en rigtig god arbejdskraft.

I 2017 har der været tre aktive IGU-forløb samt tre forløb med 

virksomhedspraktik som optakt til IGU-forløb. Vi forventer at 

rekruttere til yderligere tre IGU-stillinger i 2018, og vi undersøger 

løbende muligheder for oprettelse af virksomhedspraktik 

efterfulgt af IGU-forløb.

Specialisterne
TDC Group samarbejder også fortsat med Specialisterne, en 

virksomhed for personer med en diagnose inden for autis-

mespektrum, der løser specialopgaver med en fejltolerance på 

nul. Nogle arbejder med at teste mobiltelefoner, mens andre er 

med til at behandle ordrer via TDC Groups it-systemer eller 

forsendelse af post indeholdende SIM-kort og øvrigt vigtigt 

materiale til kunder. For vores virksomhed har dette arbejde stor 

værdi, da konsulenterne fra Specialisterne er meget fokuserede 

og har et exceptionelt blik for detaljer, som kan have stor 

betydning for kunderne. Samarbejdet med Specialisterne har 

været i gang siden 2004, da en tidligere medarbejder startede 

virksomheden.

Fædre på fuld tid
I TDC Group tror vi på, at et spændende arbejdsliv ikke skal stå i 

vejen for et sundt familieliv. Tværtimod mener vi, at de to ting bør 

gå hånd i hånd. Det er også grunden til, at vi i over 13 år har 

arbejdet på at gøre det attraktivt for vores nybagte fædre at være 

sammen med deres børn, idet vi tilbyder op til i alt 14 ugers 

forældreorlov med fuld løn. På den måde er vi lykkedes med at 

gøre det til en naturlig del af vores kultur, at fædre tager på 

barsel. Faktisk var der i 2017 hele 85 procent af nybagte fædre i 

TDC Group i Danmark, der benyttede sig af muligheden for at 

tage forældreorlov med løn.

Vi oplever, at det skaber gladere og mere ”hele” medarbejdere, 

når der på denne måde er tid til familielivet. Desuden står mødre 

og fædre, der deler forældreopgaven, mere lige i forhold til 

hverdagen, karrieremuligheder og i omverden generelt. 

Familierne kan bedre planlægge, hvornår der skal sættes ekstra 

ind på karriere eller på familietid – til gavn for både arbejds-

pladsen og familien. 

Derfor var det også helt naturligt for TDC Group at bakke op om 

regeringens kampagne ”Orlov – ta’ det som en mand”, der blev 

lanceret i november 2017, og som løber frem til 2020. I den 

forbindelse tilsluttede TDC Group sig erklæringen om at være 

med til at skabe en kulturændring, så mange flere fædre i 

Danmark tager orlov. Gennem vores indsats for at understøtte 

anvendelsen af forældreorlov blandt fædre ønsker TDC Group 

samtidig at bidrage til større ligestilling i samfundet generelt.

85% af nye fædre holdte 
forældreorlov med løn
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Vi har kun én planet at deles om, og vores fælles miljø er i dag 
udfordret af både klimaforandringer, forurening og andre  
konsekvenser af menneskelig aktivitet.

Til gengæld rummer IKT og digitalisering store potentialer for, at 

vi som samfund kan opnå betydelig større grad af bæredygtighed 

sammen med økonomiske gevinster. 

Derfor er vi hos TDC Group optaget af hele tiden at arbejde hen 

imod at gøre vores belastning af miljø og klima så lille som mulig, 

samtidig med at vi gerne vil inspirere omverden til at bruge de 

digitale muligheder på en måde, der faktisk kan reducere 

miljøpåvirkning, spare værdifulde ressourcer og skabe samfunds-

mæssige gevinster i form af eksempelvis bedre sundhed, udvidet 

adgang til uddannelse og større produktivitet.

Vi har derfor formuleret en bæredygtighedspolitik med fire 

dimensioner: fokus internt (minimering af ressourceforbrug), 

fokus på kunderne (miljø- og energivenlige produkter), fokus på 

leverandørkæden (krav om bæredygtighed i hele værdikæden og 

fokus på produkters livscyklus) og fokus på samfundet (reduceret 

energiforbrug og klimapåvirkning vha. 

kommunikationsteknologi). 

samarbejdet med virksomheden DKT om at indsamle og 

genbruge det udstyr, som skal udskiftes med nyt udstyr, der 

benytter Docsis 3.1-teknologien. Mere konkret betyder det, at når 

vi opsætter nyt udstyr, sørger vi samtidig for at indsamle de 

brugte forstærkere, optiske noder, kabler og pakkefiltre. 

Elementerne placeres i containere forskellige steder i Danmark, 

og bliver efterfølgende afhentet til genbrug og genanvendelse 

– og restmængden bliver skrottet på forsvarlig vis. 

Som et andet eksempel har vi i Danmark reduceret vores samlet 

papirforbrug med 89 tons i forhold til 2016, svarende til en årlig 

reduktion på 37%. Dermed har vi i 2017 bragt vores forbrug af 

papir ned til under 2% af den mængde, vi anvendte tilbage i 

2003. 

Energieffektiviseringer
Internt i TDC Group har vi igen i 2017 gennemført projekter, der 

skal sørge for, at de mest energitunge dele af vores netværk 

optimeres, udskiftes og løbende tilpasses kundernes efter-

spørgsel. Som et af de væsentligste tiltag i årets løb på dette 

område har vi udfaset næsten 4.000 enheder med ældre 

ADSL-udstyr, hvilket har resulteret i en samlet energibesparelse 

på årsbasis på over 14 GWh. De resterende enheder på plat-

formen forventes slukket i første kvartal 2018.

Desuden har vi med vores PSTN-netværk (traditionel fastnettele-

foni) igen opnået betydelige energibesparelser ved at konsolidere 

de aktive linjer på færre netværksenheder. I 2017 migrerede vi 

knap 21.000 linjer og opnåede således en energibesparelse på 

næsten 3.000 MWh på årsbasis. Dertil gennemførte vi ni 

centralsammenlægninger og øvrige sammenlægninger, som gav 

en energibesparelse på over 1.200 MWh på årsbasis. Samtidig 

har vi opnået en energibesparelse på ca. 300 MWh på årsbasis 

ved at lukke ned for andre typer teleteknisk udstyr.

Derudover har vi arbejdet med at optimere vores energiforbrug til 

hhv. opvarmning og nedkøling. Det gælder eksempelvis brugen af 

varmepumper til at lede overskudsvarmen fra udstyret ud til 

opvarmning af bygninger og udnyttelse af naturligt eksisterende 

køling til at reducere behovet for yderligere nedkøling af teknisk 

udstyr. Endelig har vi øget virkningsgraden af vores ensretter-

anlæg (som konverterer vekselstrøm til jævnstrøm) gennem 

udskiftning til nyere modeller for derved at opnå en energibespa-

relse på ca. 400 MWh på årsbasis. 

Eksternt tager vi ansvar for at minimere kundernes miljøpåvirk-

ning på en række måder, bl.a. ved løbende opgradering af det 

udstyr, der står hos kunderne. Her er det især vigtigt for os at 

fokusere på og tage ansvar for det forbrug af elektricitet, som 

vores produkter medfører hos kunderne. Samtidig er det 

Miljøpåvirkning
Hos TDC Group har hensynet til miljøet i mange år været en 

væsentlig prioritet i hele vores forretning.  Vi følger vores forbrug 

af energi og ressourcer systematisk ud fra principperne i 

miljøstandarden ISO14001 og søger løbende at reducere vores 

ressourceforbrug og miljøpåvirkning. 

Tilbage i 2011 satte vi en målsætning om at reducere vores 

CO2-udledning med hele 40% senest i 2020 set i forhold til 2010. 

For selv om vores forretning ikke er specielt CO2-intensiv i forhold 

til andre brancher, så udgør CO2-udledning alligevel en af vores 

væsentligste miljøpåvirkninger. Men faktisk opnåede vi denne 

målsætning allerede i 2015. Derfor valgte vi at hæve vores 

reduktionsmål for CO2-udledning fra 40% til 60% i 2020 set i 

forhold til 2010. 

For 2017 landede vores samlede CO2-udledning på 59.968 tons 

– svarende til den samlede CO2-udledning fra ca. 4.100 danske 

husstande. Dette resultat udgør en reduktion på 16% i forhold til 

2016, og i forhold til 2010 har vi nu reduceret vores 

CO2-udledning med hele 60%. På den baggrund har vi valgt 

endnu en gang at hæve vores 2020-målsætning til en reduktion 

på 70% i forhold til 2010, hvilket svarer til lidt over 25% af vores 

CO2-udledning i 2017. 

Vores reduktion i 2017 var især drevet af et lavere strømforbrug 

(-11%), som uddybes i afsnittet nedenfor, og et lavere forbrug af 

diesel til køretøjer (-12%). Vores resultat påvirkes også positivt af, 

at emissionsfaktoren for CO2 fra vores strømforbrug i Danmark 

var lavere end året før. Faktisk har de markante forbedringer siden 

2010 i emissionsfaktoren for strøm anvendt i Danmark været 

blandt de største drivkræfter bag reduktionen af vores 

CO2-udledning. Med andre ord er strømmen, som vi anvender, 

samlet set blevet væsentlig mere klimavenlig siden 2010. 

Fremadrettet skal vi fortsætte med at arbejde struktureret og 

fokuseret på at effektivisere og nedbringe vores forbrug af især 

elektricitet til drift af vores forskellige netværk og datatjenester. 

Udfordringen er dog at blive mere energieffektiv, samtidig med at 

vi udbygger vores netværk og øger hastigheden i nettet til gavn 

for både kunder og samfund som helhed. Samtidig forventes der 

frem mod 2020 mindre forbedringer i emissionsfaktoren for 

strømmen i Danmark, end vi har set siden 2010. 

Ud over vores fokus på strømforbrug arbejder vi i TDC Group 

løbende på at minimere forbruget af ressourcer og sikre, at en høj 

andel af vores affald bliver genbrugt. Som eksempel har TDC 

Group i forbindelse med udrulningen af gigabit-bredbånd 

Klima og miljø

20% 
frem mod 2030

Digitale teknologier kan 
facilitere en reduktion af 
verdens klimabelastning med



32 33TDC Group CSR-rapport 2017 TDC Group CSR-rapport 2017

finde parkeringspladser og komme hurtigt rundt i København. 

Derfor er der som pilotforsøg blevet indført cykler på fire af vores 

lokationer for at hjælpe teknikerne med at gøre deres hverdag 

lettere. I alt er der indkøbt seks cykler, hvoraf to er eldrevne 

ladcykler. I første omgang testes cykelmodellerne og erfaringer 

indhentes også i forhold til placering af cyklerne. Viden fra 

pilotforsøget vil også blive delt i forhold til anvendelse i andre 

byer. De første tilbagemeldinger fra teknikerne er positive, og 

cyklerne bliver brugt hver dag.

Kæmpe miljøpotentiale i digitalisering
Informations- og kommunikationsteknologien (IKT), som udgør 

kernen af TDC Groups forretning, rummer et enormt potentiale i 

forhold til både miljø og klima. Det kan eksempelvis være gennem 

øget brug af videokonferencer, der reducerer behovet for 

transport, eller gennem maskine-til-maskine (M2M) teknologi, 

dvs. telekommunikation mellem maskiner. Dette kendes også 

som ”Internet of Things” (IoT) og giver mulighed for at overvåge 

processer i realtid eller måle på svært tilgængelige maskiner og 

derved øge effektiviteten i produktionen og reducere forbruget af 

naturressourcer. 

Analyserapporten SMARTer2030 fra den internationale organisa-

tion GeSI (Global e-Sustainability Initiative) – som TDC Group er 

medlem af – viser, at IKT og digitalisering på globalt plan kan 

anvendes til at reducere verdens klimabelastning med 20% frem 

mod 2030. Dermed kunne vi faktisk holde udledningsniveauet fra 

2015, samtidig med at der skabes økonomiske gevinster på 

størrelse med Kinas BNP. Dertil kommer bredere samfundsmæs-

sige gevinster som bedre uddannelse, øget sundhed og en 

fødevareproduktion, der både er mere effektiv og mere 

bæredygtig.

Som beskrevet nærmere under fokusområdet Digitalt Danmark, 

er vi hos TDC Group sammen med en række forskellige partnere 

fra den offentlige og private sektor i fuld gang med at udvikle og 

implementere løsninger, der kan udnytte teknologiens muligheder 

til at skabe mere miljøvenlige og bæredygtige løsninger. 

afgørende, at det udstyr, vi anvender, er på forkant med både 

nationale og internationale krav. I 2017 har vi bl.a. udskiftet over 

25.000 tv-bokse til en ny og mere energibesparende model, 

hvilket har givet en samlet energibesparelse hos vores kunder på 

ca. 3,7 GWh på årsbasis.

Transport og teknologi 
Internt anvender vi også i udstrakt grad de muligheder, som 

teknologien stiller i udsigt for at begrænse transport, herunder 

især videomøder og hjemmearbejdspladser. Ud over reduktioner i 

CO2 giver disse løsninger mulighed for at udnytte tiden mere 

effektivt og give bedre medarbejderforhold ved at minimere 

behovet for rejsedage, hvor man er væk fra familie og venner. 

Derudover har vi en transportpolitik, som tilskynder til brug af tog 

og andre offentlige transportformer frem for biler. På den 

baggrund kan vi konstatere, at det igen i år er lykkedes at 

reducere antallet af kilometer kørt i bil. Vi har således reduceret 

vores kørsel i personbiler og lejede biler med over 750.000 km, 

uden at vi dog isolere årsagerne hertil. 

Når det gælder vores mange teknikerbiler, har vi i 2017 påbe-

gyndt forsøg med solceller for at supplere bilernes batterier med 

strøm til de mange opgaver, der kræver brug af forskelligt 

elektrisk udstyr. Ud over de miljømæssige gevinster ved at 

anvende fra strøm fra solceller, håber vi at kunne opnå besparelse 

af tid til opladning og behov for starthjælp. Derudover har vi 

justeret vores bilpolitik, således at der kun anvendes personbiler 

med energiklasse B eller højere, mens det tidligere var klasse C 

eller højere.

Desuden har vi i 2017 oprettet et pilotforsøg med cykler til vores 

kørende teknikere. Det sker på baggrund af, at det igennem de 

seneste år er blevet sværere og sværere for vores teknikere at 

Pilotforsøg med cykler til vores kørende teknikere
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Bredbåndsdækning af husstande i Danmark
Ud over arbejdet med yderligere forbedringer i vores prisvin-

dende mobilnet, har vi i 2017 fokuseret specifikt på en omfat-

tende opgradering af vores kabel-tv-net. Dermed vil vi inden 

udgangen af 2018 kunne tilbyde 50% af danske husstande 

hastigheder på helt op til 1.000 Mbit/s. Vi har også udbygget med 

vores DSL-netværk med nye såvel som opgraderede 

forsyningspunkter.

Kundetryghed
I 2017 valgte vi at hjemtage den del af arbejdet med vores 

kundeservice og support, der tidligere blev varetaget af en 

ekstern leverandør, med henblik på at forenkle vores arbejds-

gange og dermed gøre det nemmere at være kunde hos os. Vi har 

også arbejdet med at forbedre produktstabiliteten og kunde-

vendte processer. Ikke desto mindre må vi erkende, at der er 

behov for yderligere forbedringer.

Reduktion af CO2-udledning
For 2017 landede vores samlede CO2-udledning på 59.968 tons 

– svarende til den samlede CO2-udledning fra ca. 4.100 danske 

husstande. Dette resultat udgør en reduktion på 16% i forhold til 

2016, og i forhold til 2010 har vi nu reduceret vores 

CO2-udledning med hele 60%. På den baggrund har vi valgt 

endnu en gang at hæve vores 2020-målsætning til en reduktion 

på 70% i forhold til 2010, hvilket svarer til lidt over 25% af vores 

CO2-udledning i 2017. 

Arbejdsglæde
Med en indeksscore på 74 ligger arbejdsglæden hos os væsent-

ligt over gennemsnittet for arbejdsmarkedet i Danmark og blandt 

de bedste virksomheder i Skandinavien. Som altid arbejder vi 

systematisk med at få identificeret og gennemført de nødvendige 

forbedrende handlinger, så vi også fremover er blandt de bedste, 

når det gælder arbejdsglæde og engagement. 

Opfattelse af TDC Group som socialt  
ansvarlig virksomhed
I løbet af 2017 er den gennemsnitlige andel af befolkningen i 

Danmark, der ser TDC Group som en socialt ansvarlig virksomhed 

steget. Det er værd at bemærke, at andelen af befolkningen, der 

så positivt på TDC Group i forhold til social ansvarlighed (38%) 

var markant større end andelen, der så negativt på os (23%), 

mens 38% var usikre. Vi vil derfor i den kommende tid øge vores 

indsats for at styrke vores profil som socialt ansvarlig virksomhed 

hos den brede befolkning.

Resultater & målsætninger Miljøregnskab 2017

Dækning af husstande i Danmark med Kundetryghed

Reduktion af CO2-udledning Opfattelse af TDC Group som 

socialt ansvarlig virksomhed
Arbejdsglæde (ESAT)

* Målt i henhold til EU-defini-
tionen (“op-til” hastigheder)
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Reduktionen i vores emissioner i 2017 var især drevet af et lavere 

strømforbrug (-11%) og et lavere forbrug af diesel til køretøjer 

(-12%). Vores resultat påvirkes også positivt af, at emissionsfak-

toren for CO2 fra vores strømforbrug i Danmark var lavere end 

året før (-13%).

Bemærk venligst, at data for papir og vand alene vedrører 

Danmark.

De samlede affaldsmængder vist her er for TDC Group, mens 

procenterne for genanvendelse alene vedrører vores operationer i 

Danmark.

Mængderne af data, der flyttes gennem vores netværk stiger 

betydeligt hvert år, især drevet af øget streaming af videoindhold. 

Bemærk venligst, at tallene for Norge, Sverige og Finland alene 

dækker datamængder, der er overført til og fra disse lande, dvs. 

ikke inden for disse lande.

2015 2016 2017

CO2 70.081 71.769 59.968

SO2 22 23 19

NOx 63 56 53

2015 2016 2017

Danmark 5.952 8.971 11.340

Norge 79 325 434

Sverige 87 119 109

Finland 16 6 6

Total 6.134 9.654 12.200

2015 2016 2017

El (GWh) 292 257 228

Olie (GWh) 1 0.4 0.6

Naturgas (GWh) 3 2 2

Fjernvarme (GWh) 33 26 26

Brændstof (GWh) 41 47 42

Papir (tons) 278 237 148

Vand (m3) 66.000 66.000 70.300

2015 2016 2017

Total 3.529 4.334 3.704

Genanvendelsesprocent, 
total

72% 76% 73%

Genanvendelsesprocent, 
brændbart

42% 40% 43%

Emissioner (tons)

Ressourceforbrug

Affald (tons)

Data overført (million GB)






