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Stor opbakning til Telebrancheforum og
udarbejdelsen af en 5G-handlingsplan

Energistyrelsen har den 10. september afholdt første møde i
Telebrancheforum. Der var stor opbakning fra medlemmerne og gode
drøftelser om, hvordan vi sikrer, at Danmark bliver klar til 5G.

For at Danmark kan bevare sin førerposition på det digitale område, er det
centralt, at der sker en hurtig og effektiv udrulning af nye teknologier som
5G. Regeringen har derfor, i regi af Energistyrelsen, besluttet, at nedsætte et
Telebrancheforum, som i første omgang skal have fokus på, at udarbejde en
5G-handlingsplan.



5G er betegnelsen for næste generations mobilteknologi, der forventes at
blive introduceret inden udgangen af 2020. 5G vil forbedre mobilsystemerne
på flere områder, herunder via ekstrem kort latenstid, datahastigheder, der er
flere gange hurtigere end i de nuværende 4G-net, håndtering af flere
samtidige brugere mv. Det forventes, at 5G vil blive katalysator for vækst og
udvikling og bidrage til velfærdgevinster for samfundet og store
vækstmuligheder for dansk erhvervsliv.

Læs om nedsættelsen af Telebrancheforum i aftalen fra 17. maj 2018 om
fremtidens telepolitik. 

Kontakt:

Theresa Flint-Hallas, Center for Tele, tlf: 33 92 66 98, e-mail: tflh@ens.dk

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