
en Bornholm er 
det østligste punkt 
i Danmark, med et 
areal på godt 600 

km2 og et indbyggertal på 
lige under 40.000. Turismen 
på Bornholm skaber årligt en 
omsætning på 1,8 milliarder, 
med 600.000 besøgende og 
omkring 1,5 millioner overnat-
ninger på øens mange over-
natningsmuligheder. 35.000 af 
disse vælger årligt at over-
natte i en af Bornholms lyst-
bådehavne. Lystbådehavnene 
på Bornholm er ikoniske med 

deres hyggelige atmosfære og 
mange røgerier, hvilket tiltræk-
ke mange at de årlige besø-
gende. 

Med så mange besøgende 
kommer også et behov for at 
imødekomme den unægtelige 
og stigende efterspørgsel for 
internet på ferien. Derfor bad 
Bornholms Regionskommune, 
ZibraWireless om at etablere 
Turist WiFi i deres syv kommu-
nale havne: Allinge, Svaneke, 
Hasle, Nørrekås, Tejn, Hammer 
og Gudhjem.

Løsningerne som ZibraWireless 
har installeret er hver især byg-
get op af 4-5 access punkter, 
som til sammen kan dække 
arealer op til 50.000 m2 og 
håndtere 2.000 samtidige bru-
gere. Til alle løsningerne er der 
en skræddersyet login por-
tal hvor brugerne oplyser et 
navn og en e-mail, hvorefter 
de vil få én times gratis adgang 
til internettet om dagen. 
Derudover giver portalen dem 
også mulighed for at tilkøbe 
sig yderligere adgang, døgnet 
rundt. 
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Hver løsning er designet til 
at tage højde for havnenes 
varierende landskab, hvor 
de besøgende skal have lige 
god forbindelse når de står 
på havnekajen, som nede i 
båden. For at opnå dette har 
det været nødvendigt at for-
holde sig til forhindringer som 
refleksion fra vandet og skibe-
ne.

Resultatet taler sit tydelige 
sprog. Henover august og 
september 2017, har havnene 
haft mere end 11.500 unikke 
brugere på WiFi netværket, 
som har brugt 11,25 Terabyte 
data trafik i samme tidsperi-
ode. Dette viser tydeligt at WiFi 
løsningen har faciliteret et stort 
behov, og vil forsætte med 
dette fremadrettet. 

Det er helt almindelig forudsæt-
ning for folk når de rejser ud, 
at de kan komme på nettet, så 
det er rigtig dejligt. Det er altid 
dejligt når ting lykkes, og det her 
er lykkes i et godt samarbejde 
med ZibraWireless, Bornholms 
Regionskommune og støttet af 
Bornholms Vækstforum.”  
- Winni Grosbøll, Borgmester 
Bornholms Regionskommune
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