
Hjarnø fra luften

Hvorfor hurtigt internet?
Gæsterne havde forventninger om hurtigt inter-
net, men campingpladsen kunne kun tilbyde en 
ADSL-forbindelse på 0,4 Mbit/s. 
Der var tillige problemer med at administrere 
virksomheden ordentligt, f. eks var det svært at 
sende e-mails, at overføre bogføringsdata samt at 
indrapportere oplysninger til det offentlige. Hjarnø Camping

Hvorfor kobbernet?
Hedensted Kommune indkaldte til et borgermøde, 
hvor det viste sig at øens beboere efterlyste hurtigt 
internet. Der blev taget kontakt til teleselskabet, 
der kunne etablere en radiobåren forbindelse som 
en del af en løsning, der skulle forbedre has-
tigheden på det eksisterende kobbernet på øen.

Hjarnøs fremskudte central

Løsningen, dvs at der etableres radiokæde med forbindelse 
til fremskudt lokal central, der sender signalet videre via det 
eksisterende kobbernet, har dannet model og er efterspurgt 
af andre yderområder i Danmark.

Pris, anskaffelse: 1.000 kr.
Abonnement: 372 kr./md.
Mulighed for opgradering: Nej
Binding og opsigelsesvarsel: 12 mdr.,  3 mdr.

Se også video om anskaffelsen

“Førhen fravalgte gæster campingpladsen, hvis de fandt ud af at der 
var mangel på internet. 
Vi kan tydeligt mærke, at vi får flere kunder som følge af, at vi har 
fået hurtigt internet.”

Carl Holmbjerg, ejer

Opgradering af kobbernettet Hjarnø Camping
Hastighed: 24/4 Mbit/s
Forbindelse: Radiobåren til fremskudt central og 
herfra kobber. Etableret i 2014
Leverandør: TDC

Branche: Turisme
Antal medarbejdere: 2
Virksomhed startet i: 2007

https://www.youtube.com/watch?v=ogtwSflbmYk


Forventninger til løsningen
Campingpladsen forventede, at man kunne levere 
hurtigt internet til gæsterne, så de kunne streame 
video og kommunikere med venner og familie 
under opholdet - også i højsæsonen, når mange 
gæster går på nettet samtidig. Og så forventedes 
det, at alle de administrative onlinetjenester ville 
kunne fungere med en ny, hurtig forbindelse. Tablet -nu med internetforbindelse

Er løsningen tilfredsstillende?
Det er en god forbindelse, som har imødekommet 
gæsternes behov. Løsningen er speciel, fordi det 
radiobårne internet sendes fra en mast i Søvind 
12 km. væk til en lokal fremskudt central på øen. 
Herfra føres signalet det sidste stykke ud til abon-
nenterne via telefonlinjerne (kobbernettet) - med 
en meget højere hastighed end før.Wifi til gæsterne på pladsen

Eksisterende arbejdsgange
Adgangen til de administrative systemer er for-
bedret meget. Samtidig er bogføringen digital-
iseret og foregår online. Det giver mening at an-
vende tiden på at gøre gæsternes ophold så godt 
som muligt frem for at bøvle med tjenester, der 
ikke fungerer på grund af lav internethastighed.

Dankortterminalen fungerer stabilt

Nye forretningsområder
Som følge af det hurtigere internet, anvender 
campingpladsen i dag et online bookingsystem.
Her kan potentielle gæster se, om der er ledige 
pladser og selv booke plads for en periode. 
Førhen tog pladsen kun mod kontant betaling, 
men nu er der både dankortterminal og mobil 
betaling på pladsen.Bookingsystemet i anvendelse

Se også video om effektkæden

“Et budskab til alle, der bor lidt langt ude eller på en ø: 
Slå jer sammen og forsøg at få lavet en radiokæde og en fremskudt 
central. Så kan alle få hurtigt internet.”

Carl Holmbjerg, ejer

Se mere om dine
bredbåndmuligheder på

www.ens.dk/bredbaand

https://www.youtube.com/watch?v=ogtwSflbmYk
http://www.ens.dk/bredbaand

