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Koronaåret 2020
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Hovedpunkter i presentasjonen:

• Investeringene økte betydelig i 2020
• Teknologiskifte på bredbånd. Stor fibervekst i 2020. 

Kobbernett bygges ned i raskt tempo
• Telenor og Altibox-gruppen bygget mest fiber i 2020
• Telenor og Telia har fortsatt et sterkt grep om

mobilmarkedet
• Mobilnettene i Norge er moderne og godt utbygget,

men kundene benytter små datakvoter. 
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Investeringer og lønnsomhet
- Det investeres for fremtiden



Investeringer i milliarder kroner
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Beløp investert % av samlet omsetning



Investeringer
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Investeringer
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Fordeling mellom fokus



Vedvarende høye marginer i Telenor og Telia

8

(EBITDA)



Marginene i Telenor og Telia er høye også i nordisk sammenheng
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2020



10

Teknologiskifte
- Nye muligheter, men også utfordringer



Fiberabonnement øker mer enn tidligere. 
DSL reduseres i raskt tempo
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Årlig endring



Andeler av årlig fibervekst
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Markedsandeler for fast bredbånd basert på abonnement
Privatmarkedet. Alle teknologier
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Privatabonnement med minst 100 Mbit/s for fast bredbånd
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Privatabonnement med minst 100 Mbit/s for fast bredbånd
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Mobilmarkedet
- De to store har fortsatt godt grep om markedet



Abonnement for mobiltelefoni
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2000 - 2020



Samlet andel av omsetningen for mobiltjenester
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Omsetning per abonnement per måned
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Mobiltelefoniabonnement (omsetning)



Markedsandeler basert på omsetning i 2020
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Mobiltelefoniabonnement (privat og bedrift)



Markedsandeler basert på omsetning i 2020
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Mobiltelefoniabonnement (privat og bedrift)



Datatrafikk
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Mobiltelefoniabonnement og mobilt bredbånd

En petabyte = en million gigabyte



Inkluderte datakvoter for private mobiltelefoniabonnement
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Datatrafikk mobiltelefoni og mobilt bredbånd
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per capita per måned
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Datakvoter inkludert - i Norge,
Sverige og Danmark
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Avslutning
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Oppsummering

• Teknologiskiftet betyr store endringer for 
forbrukere og bedrifter.

• Bredbåndskundene må få flere valgmuligheter.
• Nkom vil vurdere behovet for tilgangsregulering 

i geografiske områder.
• Det er fortsatt svak konkurranse i 

mobilmarkedet. Nkom vil vurdere om 
eksisterende regulering virker eller om nye 
virkemidler må tas i bruk. 
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Les mer på:


