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Telenor åbner for 1 Gbit/s hastighed på
mobilnettet

Telenor aktiverer nu den første mobilmast med en 5G-teknologi, der kan
levere datahastigheder med helt op til 1 Gbit/s - den enorme hastighed og
kapacitet i mobilnetværket er det første skridt mod fremtidens aktive 5G-
netværk.

Den nyeste masteteknologi aktiveres i første omgang på en mobilmast i Indre
København, og giver Telenor-kunderne mulighed for at opnå de absolut
hurtigste datahastigheder, målt på et live mobilnet i Danmark.



I Telenor-koncernen har man længe udviklet og testet de nye
mobilteknologier, der skal løfte 4G-netværket ind i næste generation af
netværk, 5G. Efter at have testet på mobilteknologierne i lukkede test-fora,
går Telenor nu, som den første operatør i Danmark, live og aktiverer
fremtidens mobilteknologier i deres mobilnetværk, så også kunderne kan
afprøve den mobilteknologi, der bryder hastighedsgrænsen for downloads i et
realtime mobilnetværk i Danmark.

De første, der kommer til at få en snært af næste generations netværk, er
Telenor-kunder, der befinder sig i Indre København. Her tændes der nu for
den nyeste masteteknologi på en eksisterende mobilmast. Den nye teknologi
kommer til at danne grundlag for udrulningen af 5G i Telenors mobilnetværk

"Det er brugen af avanceret 4G-teknologi, der danner grundlag for 5G, der
kan levere disse ultrahurtige datahastigheder live i vores netværk. Det er
utrolig vigtig for Telenor, at vi hele tiden er et skridt foran udviklingen for at
give vores kunder de bedste forbindelser. Derfor er jeg glad for, at vi som de
første i Danmark kan tænde for teknologierne i netværket, så kunderne
allerede nu kan være med på rejsen mod 5G," udtaler udviklingsdirektør i
Telenor, Peter Ditlev Nødbak.

1 Gbit/s er kun starten

Med aktiveringen af masten med 5G-teknologi i København lyder
startskuddet for en række tilsvarende opgraderinger i de kommende år, mens
4G-netværket gradvist udvikles til det endelige 5G-netværk. På sin 5G mast i
Norge, har Telenor målt hastigheder på over 70 Gbit/s, hvilket rundt regnet er
700 gange hurtigere, end hvad 4G kan levere.

"I Telenor har vi et rigtig godt fundament for at bygge fremtidens 5G-
netværk, og hastigheder på 1 Gbit/s er det første skridt på vejen. Vi kommer
løbende til at udbygge 5G-netværket i takt med, at også teknologierne
modnes. Der findes endnu ikke så mange serieproducerede mobiler eller
produkter, der understøtter 5G-teknologien. Men når de kommer inden for de
kommende år - så er vi klar i netværket, så kunderne kan få glæde af de
muligheder, de ekstremt høje hastigheder giver," udtaler udviklingsdirektør i
Telenor, Peter Ditlev Nødbak.

5G-netværket baner vejen for fremtidens nye muligheder for at forbinde
mennesker og maskiner med hinanden på helt nye niveauer.



Praktisk info

I første omgang vil det kun være udvalgte mobiltelefoner med nyeste
mobilteknologi, der understøtter forløberne for 5G-teknologien, og det vil
derfor kun være disse mobiler, der kan opnå de teoretisk høje hastigheder
heriblandt Fx Samsung Galaxy S9/S9+.

Telenor hjælper danskerne med at skabe gode forbindelser via mobil og
bredbånd. Vi er en del af en global virksomhed, som er et af Nordens største
teleselskaber og en af verdens største leverandører af mobiltelefoni. Telenor
er repræsenteret i 13 lande, og på verdensplan hjælper vi 208 millioner
kunder med at kommunikere. I Danmark er vi ca. 1500 medarbejdere, som
hver dag yder vores bedste for at gøre det enkelt og nemt for vores kunder at
kommunikere. Det er vigtigt for os, at Danmark bliver et førende
videnssamfund. Derfor investerer vi hvert år massivt i den danske
teleinfrastruktur. I Danmark er CBB Mobil og Canal Digital også en del af
Telenor-familien. Du kan læse mere om os på www.telenor.dk. 
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