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Invitation: Gå-hjem-møde om tal og data
på teleområdet

Onsdag den 4. november kl. 14-16 afholder Energistyrelsen i samarbejde
med IDA Connect et gå-hjem-møde om Energistyrelsens statistikker på
tele-området. Bliv klogere på statistikkerne og bliv inspireret af to
virksomheder, som anvender Energistyrelsens tal og data.

Energistyrelsen indsamler flere interessante tal, som fortæller noget om
tendenserne på telemarkedet i Danmark. Hvordan har investeringsniveauet
udviklet sig i branchen? Kan man se på forbruget af teleydelser, at
smartphonen er blevet et allemandseje de sidste ti år? Hvordan ser



bredbåndsdækningen ud i Danmark i denne tid, hvor COVID-19 har sat et
særligt fokus på mulighederne for at arbejde hjemmefra?

Kom til gå-hjem-møde i Energistyrelsen og få besvaret spørgsmålene – og
bliv inspireret af to af virksomhederne, som anvender Energistyrelsens data.

Mødet henvender sig til flere målgrupper. Det kan både være specialisten,
som arbejder med data til hverdag. Det kan også være generalisten, som
synes, at den dagsorden om datadrevne beslutninger er interessant.

Praktisk info

Arrangementet afholdes onsdag den 4. november kl. 14-16 hos
Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V

Det er gratis for alle at deltage. 

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig på IDA Connects hjemmeside

Arrangementet udskydes, såfremt det i overensstemmelse med aktuelle
retningslinjer fra sundhedsmyndighederne ikke er muligt at mødes fysisk.

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og

https://ida.dk/arrangementer-og-kurser/arrangementer/ga-hjem-mode-om-tal-og-data-pa-teleomradet-338223


internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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