
 

Hur bygga ut kostnadseffektivt & i svåra lägen med Airfibre 
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Där fiber inte når, inte är lönsamt idag tar vi ett helhetsansvar 

för en systemleverans (fiber/radiolänk/wifi) 

TV-lösningar - Lösningar för att gradvis ersätta kabelnät 

och driva fiberpenetration, från must-carry till IP-baserad tv 

Utveckling av kundbas, aktiv utrustning, portal för 

tjänsteleverantörer i öppna nät, powered by Teracom 

Robust nätdrift, NOC, service, feldirigering, 

installation med lokal närvaro i hela landet 
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Vi finns i hela Sverige 
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markbrunnar, rör, fiberkabel, svetsning och blåsning av fiber. Kostnad för sjökabel ca 5ggr högre än markfiber. 

Case bygger på att använda befintlig byggnad, vattentorn el dyl för site B. 
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• Geografi: enskilda gårdar i inlandet, upp till 

700m avstånd. 
 

• Nuvarande situation hushåll: ADSL eller 

mobilt bredband. 
 

• Övergripande syfte: förlänga Stadsnätets 

täckningsområde och ge landsbygd som inte 

får fiber i närtid (sk vita fläckar) prisvärd 

uppkoppling här & nu. 

 

• Tekniskt syfte pilot: säkerställa kvaliteten 

på en tjänsteleverans av bredbandstjänster 

(OTT, Internet uppkoppling & IP-telefoni) 

genom hela transmissionskedjan. 
 

 
Partners förutom Teracom i piloten: 





 
 

• Garanterad bandbredd 

• Högre kapacitet än mobilt bredband 

• Låg investeringskostnad 

 

• Ekonomisk utbyggnad 

• Snabbt att driftsätta 

• Flyttbart 

• System, drift & NOC från en leverantör 

• Flexibel affärsmodell (upfront/leasing) 



• Systemleverans med startinvestering i 

kombination med skalbar kostnad per 

användare - till skillnad mot fiber som ofta 

har en högre initialkostnad.  

 

 

• Lös 2 problem på en gång: möjliggöra 

bredband för kunder IDAG, muta in områden 

och tjäna pengar redan nu/fondera medel för 

fiberutbyggnaden 

 

 

• Låt oss räkna på era behov – avstånd, antal 

hushåll och befintliga fiberutrullningsplaner! 

 

 

Flexibel affärsmodell, låg risk 

Flyttbart koncept 

Lokal anpassning av affärsmodell 

Investering 

Omsättning 

Användare 
Utbyggnad 1 Utbyggnad 2 



• Airfibre är ett komplement som ger Stadsnätet möjlighet att 

bygga ut till fler här och nu. 

 

• Airfibre kombinerar enkelhet och flexibilitet från mobilt 

bredband med fiberns hastighet och garanterade kvalitet. 

 

• Airfibre ”hakar in” i och liknar Stadsnätets befintliga fibernät 

när det gäller slutkundsrelaterade processer. 

 

• Airfibre är ett helhetsåtagande från Teracom som innefattar 

hela transmissionskedjan inkl övervakning och feldirigering. 

 

• Airfibre kan säljas med mer eller mindre ”up-front”-andel + 

driftsavtal eller som ett rent leasing-koncept som innefattar 

allt till en rörlig (OPEX) drifts- och finansieringskostnad. 

 

 




