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Detaljer om Pilotfallet

• Totalt 517 adresser

• Typområden, A(1-3), B(1-3), 

C(1-3)

• Typområden beskriver täthet 

av adresser som skall 

försörjas
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Förutsättningar för beräkningar

• Befintligt mobilnät

• Två typer för slutanvändarutrustning
• Typ A

– Montering av riktantenn (12dBi) på fasad

– Stationär hemma-router med dubbla antenningångar typ Huawei

• Typ B

– Montering av 12m mast med riktantenn (18dBi)

– Stationär hemma-router med dubbla antenningångar typ Huawei

• Två scenarion avseende hastighet för slutkund
• DL 30Mbps UL 2Mbps

• DL 10Mbps UL 1Mbps

• Sannolikhet att få given bandbredd 90%, vid varje installation
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Täckningsberäkningar
• Nivån av uppfyllnad av DL 30Mbps och 

UL 2Mbps:
• 21% för Typ A-installation

• 63% för typ B-installation

• Givet den lägre nivån av uppfyllnad har 
vi beräknat alternativ lösning på DL 
10Mbps och UL 1Mbps för de som inte 
kan få 30Mbps vilket ger total täckning 
om:

• 84% för Typ A-installation

• 96% för Typ B-installation
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Installation av kundutrustning

• Installation av klientutrustning typ A

– Installation av utomhusantenn på husfasad på mellan  2.5m och 6m höjd

– Anslutning av router

(Avser typiskt installation som sker av tekniker med stege mot fasad)

• Installation av klientutrustning typ B

– Gjutning och installation av 12 m mast med utomhusantenn

– Schaktning för antennkablage från mast till hus

– Anslutning av router

(Innefattar typisk installation utan behov av sprängningsarbete eller användning av mobilkran på ett avstånd om 
maximalt 10 m från hus)

Båda installationstyperna förutsätter att det finns el att tillgå

5



Installationskostnader
• Installationskostnader klientutrustning typ A

– Fasadmonterad antenn

– Router

– Installation

• Pris: 20-30kkr ex moms

• Installationskostnader klientutrustning typ B

– Mast 12m

– Antenn

– Router 

– Installation

• Pris: 85-100kkr ex moms

• Månadsavgift best effort 10-30Mbps utan datacap: 

• 450 - 550kr/mån inkl moms

Uppgraderingskostnader backhaul

• Uppgradering av mellan 5-10 radiolänkar beroende på belastning

• Kostnad: 230-460kkr

• Tillstånd från PTS på 56MHz för samtliga radiolänkar i området
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Tack!
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