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Nationella muskler, Lokal närvaro 
•  Grundat 1999 
•  Ägare EQT  
•  ca 250 anställda 
•  Huvudkontor i Uppsala 
•  Lokalkontor runt om i landet 
 
IP-Only  
•  Kraftfull och väl utbyggd infrastruktur 
•  Egenägd fiber infrastruktur 
•  Personlig service 
•  Övervakning dygnet runt  
•  Ingen egen tjänsteleverantör  



Ni	  är	  säkert	  i	  kontakt	  med	  oss	  dagligen..	  

IP-Only bygger fiber till McDonald's restauranger i Sverige 



Vi ska bli bäst på fiberaccesser, på allvar utmana den 
dominerande aktören och bli ett solklart öppet alternativ 
på accessmarknaden!  
 
28:e jan 2015 
•  Uppsala Stadsnät 
•  Sala Stadsnät 
•  Heby Stadsnät 
•  Osby Stadsnät 
•  Vallentuna Stadsnät 
•  Vingåker Stadsnät 
•  Oskarshamn Stadsnät 
•  Simrishamn Stadsnät 
•  Härryda Stadsnät 
 

•  Gotland Fiber 
•  Grums Stadsnät 
•  Stockholm Fiber 
•  Sigtuna Kommun 

Stadsnät 
•  Kristinehamn Stadsnät 
•  Järfälla Stadsnät 
•  Trosa Stadsnät 
•  Knivsta Fiber 
•  Falköpings Stadsnät 
•  Ale Stadsnät 

•  Svenska Fibernät 



IP-‐Only	  Byalag	  
•  Installerar	  ak+v	  utrustning	  i	  noderna	  

•  Tillhandahåller	  reservkra5	  –	  ca	  12	  +mmar	  	  

•  NOC	  som	  övervakar	  nätet	  24/7/365	  

•  IP-‐Only	  betalar	  näthyra	  +ll	  föreningen	  –	  25	  kr	  /	  50	  kr	  ex	  moms.	  



IP-‐Only	  Byalag	  
•  Möjlighet	  med	  en	  gruppanslutning	  kombinerat	  med	  öppet	  nät	  

•  Öppet	  och	  konkurrensneutralt	  –	  ingen	  egen	  
tjänsteleverantör	  

•  KorSdsabonnemang	  –	  IP-‐Only	  Hot	  Spot	  

•  IP-‐Only	  tar	  hand	  om	  dri5	  &	  underhåll	  (vid	  ägande)	  



Modellen	  -‐	  penningströmmarna	  

•  Slutkund	  betalar	  
tjänsteleverantören	  

•  Tjänsteleverantören	  betalar	  
kommunika+onsoperatören	  

•  Kommunika+onsoperatören	  
betalar	  nätägaren	  

•  Nätägaren	  är	  ibland	  slutkunden	  
	  



Öppna	  plaCormen	  

Tjänsteleverantörer    

                                                                             Drift av aktiva nätet       

Ägare av passivt nät Fiberföreningen 



Exempel	  på	  tjänster	  i	  Öppna	  nätet	  

•  Telefoni                                     0 kr/mån*                                                                                                
•  100/10 Mbit/s bredband & tele                  197 kr/mån* 

 
•  10/10 Mbit/s bredband, Tele & 20st kanaler 

Inkl. 1st HDTV box & 1st trådlös router     376 kr/mån* 

•  250 Mbit/s bredband, 1 mån löpande     345 kr/mån* 

•  1000 Mbit/s bredband         559 kr/mån* 
	  

*	  Från	  priser.	  Vi	  reserverar	  oss	  för	  prisförändringar	  hos	  respek+ve	  tjänsteleverantör. 



Tjänsteportal	  med	  enkel	  översikt	  och	  eI	  breI	  urval 
•  Användarvänlig portal 

•  Möjlighet till paketlösningar 

•  Möjlighet till 
företagsanslutningar 

•  www.byalagsportalen.se  



Exempel	  på	  Gruppavtal	  för	  föreningar	  
•  Internet 100/10 Mbit/s, digital-TV 18 kanaler, IP-

telefoni 

•  Trådlös router (WiFi) med IP-telefoni + 1st HDTV Box 

•  Totalpris ca 299 kr/mån inkl. moms 

•  Möjlighet till optioner 



IP-‐Only	  HotSpot	  

Korttidsabonnemang 5 enkla steg 
 

1. Anslut dator till det röda uttaget  
2. Öppna en webbläsare och gå till adress portal.ip-

only.se 
3. Registrera dig som användare 

4. Välj tjänsteleverantör och korttidsabonnemang 
5. Välj period, 24 timmar, 7 eller 30 dagar och betala 

med ett kredit eller betalkort 

IP-Only är ensamma om att leverera denna tjänst! 
Prisexempel: 24h 45kr, 7d 95kr, 30d 300 kr 



Utrustning	  i	  hemmet	  

•  Alla fastigheter som ansluts till nätet får en Medieomvandlare (CPE). 
•  Medieomvandlaren har 4st gigabit portar. 
•  1st port för Internet, 2st för TV och 1st Framtidsport 

 
 



Övrig	  teknisk	  info	  
•  Nätet länkas i 1000/1000 Mbit/s – betydlig överkapacitet 

•  Vid nätlast om 70% så genomförs stamuppgradering 

•  Full redundans i hela corenätet 

•  Möjlighet att få ut lastgrafer på nätfördelningen 

•  Inga startavgifter för tillkommande medlemmar – oavsett val av 

tjänst! 

 



Varför	  IP-‐Only	  
•  Bred erfarenhet – samma NOC för företag som öppna nät 

•  Föreningen får en intäkt med IP-Only – Näthyra & Telemaster 

•  Möjlighet att sälja svartfiber på egen hand 

•  Helgsupport hos många tjänsteleverantörerna 

•  Utökat SLA som standard – krav till TL, avhjälpning påbörjad inom 4h 

•  Kombination av Riktigt öppet nät samt Gruppavtal 


