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Nyt værktøj: Dyk ned i Energistyrelsens
data om bredbånd

Energistyrelsen har offentliggjort et nyt interaktivt værktøj - 'Data om
Bredbånd’. Alle med interesse for bredbånd kan nu gå på opdagelse og
hurtigt klikke sig til et overblik.

’Data om Bredbånd’ giver et hurtigt overblik over udviklingen i
bredbåndsdækningen og over forbrugerne og virksomhedernes
bredbåndsabonnementer.

Prøv ’Data om Bredbånd’

https://ens.dk/ansvarsomraader/telepolitik/tal-paa-teleomraadet#accordion1-option1


Sammenlign tal på tværs af kommuner
De interaktive visualiseringer giver mulighed for at dykke ned
i Energistyrelsens data på bredbåndsområdet og sammenligne tal på tværs af
kommuner, teknologier og hastigheder. 

For eksempel kan man se, hvordan dækningen har udviklet sig i ens
kommune og sammenligne med andre kommuner og den nationale dækning.
Det er med andre ord blevet langt nemmere for brugere at vælge det udsnit
af data, der har interesse.

”I Energistyrelsen råder vi over mange interessante data. I dette pilotprojekt tager
vi første skridt i arbejdet med at gøre det endnu nemmere og sjovere at gå på
opdagelse i styrelsens data. Nu kan man nemt se udviklingen i
bredbåndsdækningen nationalt og i ens egen kommune og for
eksempel sammenligne med, hvad det så er for hastigheder, der bliver solgt til
brugerne. Vi håber, at både kommuner, bredbåndsudbydere, analytikere og alle
med interesse for bredbånd har lyst til at gå på opdagelse med værktøjet,” siger
enhedschefi Energistyrelsen, Signe Schmidt.

Fakta
• Offentliggørelse af ’Data om bredbånd’ er afslutningen på et

pilotprojekt, hvor Energistyrelsen har undersøgt muligheden for
at bruge visualiseringsværktøjer til analyse og publicering af
data med det formål at øge datatilgængeligheden.

• Energistyrelsen har udviklet og udarbejdet bredbåndsrapporten
med baggrund i bredbåndsdata fra www.tjekditnet.dk og
telestatistikken.

• Oplysningerne i rapporten beror på data fra de danske
teleudbydere, som indberetter både dækningsinformationer og
abonnementer for fastnetbredbånd. Der er cirka 120 udbydere,
som indberetter bredbåndsdata til Tjekditnet.dk og
telestatistikken.

• Det er informationer om fastnetbredbånd, som indgår i den nye
funktion. Informationer om mobildækning og -abonnementer kan
ses på kortet på Tjekditnet.dk og i telestatistikken på
https://ens.dk under ”Telestatistik”.

• Energistyrelsen planlægger at visualisere flere data fra
’Telestatistikken’ herunder om mobilt bredbånd og data fra de
’Økonomiske Nøgletal’.

http://www.tjekditnet.dk/
https://ens.dk/
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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.

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