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• Punktmoln skapas via 

överflygning med lasermätning

• Metoden är mycket mer exakt än 

satellitmätning

• Upplösning på ned till 1 m

• Medelfel 0,1 m på plana ytor

• Sverige uppdelat i 2,5 x 2,5 km 

rutor
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• Röd punkt är ”Genomfartsvägen” 

med sändare på 10meters höjd 

över markplan

• Inom LoS finns 36 fastigheter

vilket illustreras av blå punkter

• Gröna ”heat map”-områden 

indikerar Line of Sight (LoS) från 

Röd punkt
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• Röd punkt är ”Genomfartsvägen” 

med sändare på 15meters höjd 

över markplan

• Grönt område indikerar LoS från 

Röd punkt på 10m höjd.

• Lila område indikerar LoS från Röd 

punkt på 15m höjd

• Inom LoS finns 44 fastigheter

vilket illustreras av blå punkter

• Höjer man sändaren från 10m till 

15m på Genomfartsvägen når man 

44 småhus istället för 36 småhus. 
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• Laserdata tar ca 4-5 arbetsdagar 

att få levererat

• Analysen tar ca 4-5 timmar

• Låg kostnad 

• Låg kostnad för ortofoto per 

område

• Resmil och Restid = Reskostnader

• Krävs drönare med kamera

• Ny inspelning krävs ifall man vill 

göra annan analys

• Ger en ovärderlig aktuell 

ögonblicksbild av verkligheten

Laserdata Rekning på fältet

2016-09-30 12

Projektfas
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Punkt-till-punkt 5GHz-länk:

• CAP: 10 till 100 Mbps

• 1,3 Gbps i WiFi-länk

• Räckvidd: upp till 3 km

Radiolänk:

• Upp till 50 km

• Upp till 16 Gbps
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Punkt-till-punkt 5GHz-länk :

• CAP: 10 till 250 Mbps

• 2,x Gbps i WiFi-länk

• Räckvidd: upp till 3 km

Radiolänk:

• Upp till 50 km

• Upp till 16 Gbps





Air2Fibre från Teracom är precis som det låter: 

bredband via luften som ansluter dig till fiber. 

Air2Fibre är oftast billigare än en nedgrävd 

lösning och mer pålitligt än mobilt bredband. 

Helt enkelt ett bredband som räcker längre. 

Managerad bredbandstjänst från 100 Mbps

Obegränsad datamängd

Lägre anslutningskostnad än fiber 

Enkel och snabb installation utan påverkan 

på mark och trädgård

Kort projekttid och installation året om
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Air2Fibre – ett helhetsåtagande för stadsnät och byalag




