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• Hørsholm Kommune ønskede at få et grundigt billede af mobildækningen i 
kommunens geografi, idet mange ansatte i deres daglige arbejdsopgaver er 
afhængige af god dækning (bl.a. hjemme- og -sygepleje og miljø og teknik). 

• Samtidig er kommunens ambition at have gode rammebetingelser for både 
bosætning og erhverv. Dette sikres blandt andet af en god og dækkende digital 
infrastruktur.

• En kortlægning af eventuelle huller i mobildækningen kan give et sagligt 
grundlag til at tage en dialog med mobiludbyderne om at forbedre dækningen i 
kommunen. 



Mobilmålinger
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Mobildækning af data- og tale blev 
målt i hele kommunens geografi 
(målinger af datapunkter, inden- og 
udendørs test på udvalgte kommunale 
ejendomme, opkaldstest, 
kapacitetstest).

• Konklusion: Hørsholm 
Kommune er en af de bedst 
dækkede kommune i 
Danmark

• MEN det er ikke alle 
mobilselskaber, der dækker 
alle steder

Målte lokationer



Interviews med borgene
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Områder hvor borgere har rapporteret 
om dårlig oplevet dækning

Mere end 120 tilbagemeldinger om oplevet mobildækning fra borgene



Områder hvor et eller flere udbydere kan forbedre dækningen 
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Adresser

Dårlig mobildækning område



3 vigtige ting du selv kan gøre, hvis du oplever dårlig dækning

• Undersøg om der er et andet teleselskab, der dækker bedre der, hvor du bor og 
færdes. Du kan slå din adresse op på www.tjekditnet.dk og se hvilen udbyder, der 
dækker bedst på din adresse

• Ikke alle telefoner har de samme modtage- og sende egenskaber. Faktisk er 
antennerne i ældre mobiltelefoner bedre end mange nye smartphones. Der 
findes ikke en officiel mærkeordning på antenner, men en indikation af hvilke 
modeller og mærker, der klarer sig bedst, kan findes i denne test fra 2016: 
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/mobilephonetest2016ver4.pdf 

• Til gengæld er der nye teknologier i de nyeste smartphones, som kan bruges til at 
lave telefonsamtaler på WiFi inde i en bolig. Det kan være en stor fordel, da 
indendørsdækningen altid er dårligere end udendørs. Forhør dig hos dit 
teleselskab, om dette understøtter WiFi-calling, og hvilke telefoner, der virker på 
deres net. 
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http://www.tjekditnet.dk/


Hørsholms Kommune - forbedringstiltag
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• Indgå proaktivt i det tværgående udviklingsarbejde mellem kommuner, 
regioner og stat for at fremme rammerne for mobildækning

• Arbejde på udvikling af intelligente løsninger for opsætning af 5G netværk

• Sikre fortsat dialog med telebranchen


