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Telenor tænder for 5G i Odense

Mobilselskabet Telenor tænder nu de første 5G-mobilmaster i Odense, og har
dermed aktiveret 5G-master i landets fire største byer. Med 5G får borgerne i
Odense nu også adgang til den nye mobilteknologi, der med sin høje
kapacitet og hastighed kommer til at skabe en bedre dækning.

Mobilselskabet Telenor er i fuld gang med at rulle fremtidens nye 5G-
teknologi ud på sit mobilnetværk. 5G er særlig god til at forbedre dækningen
på steder, hvor der er mange mennesker på nettet samtidig, og derfor starter
Telenor med at udrulle 5G i Danmarks største byer, hvor
befolkningstætheden er størst.



Turen er nu kommet til Odense, hvor Telenor netop har tændt den første 5G-
mast på Campusvej ved Campus Odense. I løbet af februar vil der yderligere
blive tændt for 5G-signalet på en række mobilmaster i centrum, så borgerne
også her vil kunne bruge det hurtige 5G.

”Vi starter med at udbrede 5G-teknologien, hvor det giver mest værdi for
kunderne, og det er i de større byer som Odense. Vi har et stærkt
mobilnetværk i dag, og derfor vil fynboerne måske ikke mærke forskel lige
med det samme, da langt de flestes behov i dag er dækket godt ind med
vores stærke 4G-mobilnetværk. Med i takt med, at der udvikles nye apps og
funktioner til mobilen, vil borgerne få stor glæde af det endnu hurtigere
mobilnetværk,” siger netværksekspert i Telenor, Jesper Mølbak.

5G er op til ti gange hurtigere end de nuværende teknologier, bliver det
muligt at koble mange flere enheder sammen på mobilnetværket. Det giver
mulighed for at få meget mere data igennem mobilnetværkene. 5G gør det
dermed muligt at imødekomme det hastigt voksende dataforbrug i samfundet
og gør det muligt for kunderne at streame fx film i langt højere opløsning
end i dag, ligesom det åbner for en lang række nye mobile løsninger i såvel
erhvervslivet som i det offentlige.

Mobiler, der kan gå på 5G
Det er ikke alle telefoner, der kan gå på 5G-netværket, men nyere telefoner
som for eksempel iPhone 12 er bygget til det. På Telenors hjemmeside
fremgår, hvilke mobiler, der understøtter 5G-netværket.

Telenor hjælper danskerne med at skabe gode forbindelser via mobil og
internet. Vores mål er at skabe sammenhæng i vores kunders digitale liv og i
det danske samfund. Derfor investerer vi hvert år massivt i innovation og i
udvikling af den danske teleinfrastruktur.

Telenor er Danmarks næststørste teleselskab og en del af Telenor-koncernen,
som opererer i hele Norden og i Asien, og på verdensplan hjælper vi 186
millioner kunder med at kommunikere. I Danmark er vi ca. 1.100
medarbejdere, har 40 butikker fordelt over hele Danmark og gør hver dag
vores yderste for at gøre det nemt for vores kunder at kommunikere og sikre
deres forbindelse på både mobil og internet. I Danmark er CBB Mobil også en
del af Telenor-familien. Du kan læse mere om os på www.telenor.dk.

https://www.telenor.dk/shop/landingpage/5g/?icid=frontpage-6col-5G-01-10-2020
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