






 

 

 

 

 

 

 







- 

- 

- 











- 

- 

- 

- 

- 







- 

- 

- 

- 













- 

- 

- 

- 













 

 

 

 











Telenors mobilnett sikrer verdens beste mobildekning for 

Norges land. Telenor har ca. 114.400 mobilceller som 

ivaretar alle frekvenser og tjenester i mobilnettet de 

leverer (tale, data, ting). For Mobility Analytics er man kun 

interessert i å se bevegelsesmønster på personer og ser 

derfor på lokasjonsdata fra mobiltelefoner i nettet og 

hvordan disse benytter de 114.400 mobilcellene.  

En mobilcelle kan dekke et veldig stort geografisk område i 

deler av landet, men betydelig mindre område i andre deler av landet. Dette henger ofte sammen 

med tettheten i bebyggelse og andel mennesker som bruker de geografiske områdene. Vi har valgt 

å si at gruppen med mennesker som benytter en mobilcelle er lokalisert på det punktet hvor denne 

mobilcellen har best dekning. Dette vil naturligvis ikke være helt korrekt for alle som er knyttet til 

den ene mobilcellen, men man kan argumentere for at sannsynligheten er størst for at de fleste er 

der. Vi anser denne unøyaktigheten også som en mulighet til å anonymisere hvor mennesker er til 

enhver tid.  

Flere mobilceller kan dekke deler av samme område, men når vi har valgt ut det området hvor hver 

enkelt mobilcelle har best dekning så vil dette aldri gi samme punkt.  

I tillegg til å ‘se’ grupper med mennesker ned på mobilcelle-nivå har vi valgt å dele Norge inn i de 

geografiske områdene i offentlig kjente definerte områder som grunnkrets, delområde, kommune 

og fylkeskommune. Telenor har derfor definert inn alle mobilceller i området for best dekning inn i 

disse geografiske områdene. På den måten vil vi vite hvilke mobilceller som er definert inn i 

grunnkrets nr. X, delområde nr. Y, som ligger i kommune Z og fylkeskommune C. 

Telenor kan gjøre målinger i et område over en kort eller lang periode avhengig av hva man ønsker 

innsikt i. Vi har, for Nullpunktsanalysen til Halden kommune, valgt en uke fordelt på 5 og 15 

minutter avhengig av type analyse. Dette har vi analysert og presentert på en hensiktsmessig 

måte som gir en best forståelig innsikt; per time i døgnet, per dag, hverdager vs helg og sett på hele 

uken under ett.  

Lokasjonsdata fra mobilnettet kan deles inn i ulike geografiske områdene i Norge; 
 

a) Fylkeskommune  

b) Kommune 

c) Delområde 

d) Grunnkrets 

e) Mobilcelle 

f) Kundeområde 
 



 

Områdene a) til d) er offentlige kjente definisjoner. Delområde og grunnkrets er en klassifisering av 

Statistisk Sentralbyrå (SSB) som visualisert på SSBs hjemmeside: https://kart.ssb.no/. Mobilcelle er 

knyttet til Telenor Norges mobilnett. Kundeområde er et eget område Telenor vil definere for den 

enkelte kunde basert på et sett med mobilceller som dekker det geografiske området kunden 

ønsker å måle.  

Mobilnettet kan ‘se’ hvor mange mennesker som er i et angitt området i en angitt tidsperioden. Vi 

kan skille på  

 Totalt antall personer (med mobiltelefon som er påslått) 

 Antall med utenlandske abonnement i Norge, per land. 

 Hvor var disse gruppene med mennesker natten før  

 

MERK: Av hensyn til personvern forkastes data der det er færre enn 20 personer i det gitte området 

i den gitte perioden.  

Basert på et utvalg med mobile celler for hhv. Brødløs, Halden sentrum og Halden kommune har vi 

sett på;  

1) Hvem var i området i det tidsintervallet vi ser på, eks. mellom kl. 06.00 og 09.00 hver dag. 

2) Hvor var denne gruppen med mennesker før de kom dit, inndelt per 15 minutter tilbake tid i 

to døgn (48 timer) 

3) Hvor dro de etter å ha vært i området, inndelt per 15 minutter, de to neste døgnene. 

 

Vi vil med en slik måling også kunne se hvor grupper med mennesker oppholdt seg nattes tid før og 

etter de kom til det utvalgte området – her Halden sentrum, Brødløs og Halden kommune.  

 

 
Analysen viser ikke hvem og hvor mange som dro hvor, men andelen av gruppen som er på et sted 

før og/eller etter.  Basert på dette kan vi anta med en viss sannsynlighet hvordan bevegelses-

mønsteret for gruppen er.  

https://kart.ssb.no/

