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UDBYGNING AF 5G I DANMARK 

Teleindustrien har udarbejdet en række anbefalinger til regeringen som input 

til de kommende drøftelser om teleforliget og formulering af en 5G 
handlingsplan for Danmark. Læs anbefalingerne her: 
http://www.teleindu.dk/udbygning-af-5g-i-danmark/  

5G i Danmark kommer ikke af sig selv – selv om der er mange og store 
forventninger til næste generation mobilnet. En udbygning af 5G mobilnet i 

Danmark er helt afhængig af, at det gøres økonomisk attraktivt at foretage 
investeringerne i udbygning af nettet. 

Udbygning af 5G net er meget omkostningskrævende, og det er derfor en 

forudsætning, at der sikres gode rammer for udbygningen; dels hvad angår 
adgangen til frekvensressourcer, muligheden for adgang til fysiske lokationer 

uden væsentlige omkostninger, muligheden for etablering af fiber backhaul 
(transmissionskapacitet) til mobiludstyret og forudsigelighed om 
rammebetingelserne – både regulatorisk og politisk. 

 

MOBILDÆKNING REDDER LIV 
For bare 20 år siden måtte man løbe efter den nærmeste fastnettelefon for at 

tilkalde hjælp. Med mobiltelefoner kan hjælpen tilkaldes meget hurtigere, og 
der kan holdes kontakt til de mennesker, der er på ulykkesstedet. Det redder 

liv. 
Mobildækningen er meget vigtig for redningsmandskabet i forbindelse med en 

udrykning. Det har direktør i Region Sjælland, Benny Jørgensen, for nylig 
forklaret til TV ØST i forbindelse med en tragisk sag fra Stevns, hvor en mand 

omkom på en løbetur, og der var vanskeligheder med at få hjælpen frem. 
Teleselskaberne har ansvaret for at udbygge mobilnettene. Men kommunerne 

har også et ansvar for at bidrage til at få barrierer ryddet væk og få 

omkostninger ned, så vi kan nå endnu længere med vores dækning. Det er en 

http://www.teleindu.dk/udbygning-af-5g-i-danmark/


god investering for en kommune at være med til at sikre en god digital 

infrastruktur. Det er godt for erhvervslivet. Og det er godt for borgerne – 
særligt, hvis de har behov for at tilkalde hjælp. 

Vi er i telebranchen parate til en konstruktiv dialog med kommuner om at finde 

løsninger de steder, hvor der er de største udfordringer. Vi skal finde 
løsningerne i fællesskab. 

http://www.teleindu.dk/mobildaekning-redder-liv/  
 

WI-FI PÅ FREDERIKSBERG 
I Frederiksberg Kommune har forsyningsselskabet som en del af kommunens 

smart city aktiviteter taget initiativ til selv at bygge et Wi-Fi net til 
fjernaflæsning af bl.a. varmemålere hos borgerne. Det er hensigten, at wi-fi 

nettet skal bruges bredere til smart city løsninger og også stilles offentligt til 
rådig for handlende og turister i byen. 

 
I Teleindustrien undrer vi os over, at kommunen på den måde selv etablerer en 

digital infrastruktur, som er tilgængelig på markedet hos de aktører, der 
investerer i at udbygge net og udbyde tjenester. Nogen kunne godt finde på at 

kalde det offentligt opgavetyveri. Og bekymringen bliver ikke mindre af, at 
man ønsker at fremme en bredere anvendelse af nettet til smart city løsninger 

og med adgang for private. Det er bestemt ikke med til at fremme 

investeringerne i de kommende kommercielle løsninger som fx 5G i 
kommunen, når kommunen på den måde vælger selv at bygge den digitale 

infrastruktur. 
 

Vi har derfor i Teleindustrien taget initiativ til en videre drøftelse med 
kommunen om de igangsatte initiativer. Vi vil i den forbindelse bl.a. gerne høre 

nærmere om, hvordan teleselskaber tilbydes samme betingelser ved 
opsætning af udstyr og etablering af kommercielle trådløse løsninger, som 

kommunen tilbyder forsyningsselskabet med ophængning af fiberkabler og 
opsætning af Wi-Fi udstyr i kommunens lygtepæle og lyskabler. 

 
ÅRSDAG I TELEINDUSTRIEN – DANSK TELEPOLITIK I FOKUS 

Vi holder årsdag i Teleindustrien den 7. juni 2017 kl. 13.00 – 16.00  
 

På årsdagen vil den danske telebranche, gode venner og samarbejdspartnere 

være samlet til en halv dags konference, hvor vi vil drøfte nogle af de centrale 
spørgsmål og udfordringer, som branchen og Danmark står overfor, bl.a. 

behovet for investeringer, digitalisering, ny vækst og sikring af bredbånd og 
mobildækning i hele landet. 

 
Kom og hør topledere fra branchen give deres input til telepolitikken i 

Danmark, hør nærmere om investeringsklimaet på det europæiske og danske 
telemarked, og hør teleordførerne give deres bud på prioriteterne i dansk 

telepolitik. 
 

Årsdagen holdes på Hotel Scandic, Sydhavns Plads 15, København SV. 
Tilmelding til årsdagen sendes til post@teleindu.dk 

 

http://www.teleindu.dk/mobildaekning-redder-liv/


 


