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3 skruer helt op på Roskilde Festival 
 
3 skruer maksimalt op for dækningen på årets Roskilde Festival. I år har 3 hele fem 
nye master og syvdobler kapaciteten på festivalen. 3 er endvidere officiel partner til 
Roskilde Festival og vil være til stede på festivalen med to store stande, hvor man 
blandt andet kan få opladet sin mobil. 
  
 
På trods af en fordobling af dækningen fungerede 3’s netværk ikke godt nok på sidste års Roskilde Festival. 
Umiddelbart efter festivalen tog 3 derfor kontakt til både Roskilde Kommune og festivalledelsen for at planlægge 
og søge tilladelser til en markant forbedring af dækningen fremadrettet. 3 har derfor fem helt nye master i år, der 
alle er strategisk placeret på festivalområdet, og selskabet har samtidig opgraderet de eksisterende fire master 
kapacitetsmæssigt, så alt udstyr er optimeret med nyeste 3G- og 4G-teknologi.  
 
”Vi gør alt, hvad der står i vores magt for at give de forventede godt 30.000 3-kunder på festivalen den absolut 
bedste oplevelse med smartphonen. Vi har syvdoblet vores kapacitet i år, så vi i alt har ni master, som er så 
meget, som vi overhovedet kan få tilladelse til. Med den teknologi, der i dag er til rådighed, er dette, hvad det er 
muligt at opstille på et areal af den størrelse, uden at der opstår forstyrrelser masterne imellem.” siger Kim Chri-
stensen, 3’s netværksansvarlige.  
 
Hvorfor var det især 3’s kunder, der oplevede problemer med netværket sidste år? På sidste års Roskilde Festi-
val var op mod en tredjedel af gæsterne 3-kunder. 3 stod altså for tale- og datatrafikken til flere end 30.000 af de 
ca. 110.000 gæster. Hovedparten af 3’s kunder har i dag avancerede smartphones, der er karakteriserede ved at 
trække massivt på netværkskapaciteten. Samtidig er 3’s kunder uden sammenligning dem, der bruger aller mest 
data i form af fx apps, chatfunktioner og spil. Derfor sætter 3 alle sejl ind for at give dem den bedste oplevelse 
med deres smartphones. 

3 indgår officielt samarbejde med Roskilde Festival 
Ud over at øge antallet af master og kapacitet markant er 3 i år officiel partner til Roskilde Festival. Det betyder, 
at gæsterne kan få glæde af to store stande, de såkaldte 3Reload-stande, hvor alle kan oplade sin smartphone. 
På 3Reload-standene tilbyder 3 at give kundeservice, tage imod reparationer og udlåne smartphones til 3’s egne 
kunder, hvis den går i stykker under festivalen. 

For Roskilde Festival er det ligeledes utrolig vigtigt, at der bliver leveret god og stabil dækning til de mange pub-
likummer, der har deres avancerede smartphones med på festival. Derfor har Roskilde Festival indgået et officielt 
samarbejde med 3, således at en fælles indsats skal give gæsterne en suveræn oplevelse på alle fronter. 

”Det glæder mig meget, at 3 forøger dækningen på festivalen så massivt i år, da vi ved, at det har stor værdi for 
vores publikum. Vi ved, at de fleste har deres smartphones med på festival, så derfor ser jeg meget frem til at 
have 3 med som officiel partner til Roskilde Festival for første gang, da vi på den måde sammen sikrer publikum 
den bedst mulige festival med smartphonen i hånden,” siger Christina Bilde, talskvinde for Roskilde Festival.  
 

Læs mere om 3Reload-standene og samarbejdet mellem 3 og Roskilde på 3.dk/roskilde-festival/ 

For yderligere information: 

Kontakt Stine Green Paulsen, kommunikationschef, 3 Danmark, e-mail: stine.greenpaulsen@3.dk, mobil: 31 200 

400. 
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Du kan altid kontakte den vagthavende kommunikationskonsulent i 3’s kommunikationsafdeling på mobil 31 200 

202.  

 
Om 3: 

3 tilbyder danskerne mobiltelefoni og mobilt bredbånd på Danmarks bedste mobile datanetværk. I 2001 vandt 3 en 3G-licens 

og i 2010 en LTE-licens. Med kombinationen af 3’s eksisterende prisvindende 3G-netværk og det nye LTE-netværk, vil 3 også i 

fremtiden levere Danmarks bedste mobile datanetværk. 3 i Danmark er en del af Hi3G Access, som har mobillicenser i Dan-

mark og Sverige og ejes af Hutchison Whampoa Ltd. (60 pct.) og Investor AB (40 pct.). Begge ejere har global industriel og 

teknologisk erfaring. 3 samarbejder desuden med selskaber i Hutchison Whampoa-gruppen, som har 3G-licenser i Australien, 

Østrig, Hongkong, Macau, Irland, Israel, Italien og Storbritannien. Du kan besøge 3 på www.3.dk. 

 

 


