


          Bakgrund byNet 
byNet grundades 2003 och har huvudkontor i   
Kungälv 
 
Idag över 400 föreningar med över 50.000 
anslutningar 
 
500 mil fibernät under 2014. Motsvarar ca 15 000 
portar 
 
byNet koordinerar, designar, bygger och 
projektleder från ide till ett färdigt fibernät 
 
              Kommuner 
Samarbetar med föreningar och kommuner runt 
om i hela Sverige tillsammans med moderbolaget 

 
Hjälper kommuner att koordinera samman 
landsbygden tillsammans med fiberföreningar så 
ALLA kan få tillgång till fiber 

   Material 
 byNets främsta intäkter är från 

materialförsäljningen och en fast 
projekterings –administrationsavgift 
 

 byNet har direktavtal med större 
materialproducenter. 

 
 
 
 

 

Om byNet 



Om IP-Only 

IP-Only  

 
 Grundat 1999 

 Huvudkontor i Uppsala 

 IP-Only bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i norden 

 IP-Only’s vision är en öppen och neutral infrastruktur 

 Ingen egen tjänsteleverantör  

Övervakning dygnet runt (NOC) 



Ni är säkert i kontakt med oss dagligen… 

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

http://www.ip-only.se/2014/12/03/ip-only-bygger-fiber-till-mcdonalds-restauranger-i-sverige/
http://www.ip-only.se/2014/12/03/ip-only-bygger-fiber-till-mcdonalds-restauranger-i-sverige/
http://www.ip-only.se/2014/12/03/ip-only-bygger-fiber-till-mcdonalds-restauranger-i-sverige/


Vi ska bli bäst på fiberaccesser, på allvar utmana den 

dominerande aktören och bli ett solklart öppet alternativ på 

accessmarknaden!  

 

 
• Uppsala Stadsnät 

• Sala Stadsnät 

• Heby Stadsnät 

• Osby Stadsnät 

• Vallentuna Stadsnät 

• Vingåker Stadsnät 

• Oskarshamn Stadsnät 

• Simrishamn Stadsnät 

• Härryda Stadsnät 

• Kristinehamn Stadsnät 

• Hylte Stadsnät 

• IP-Only Öland 

• IP-Only Blekinge 

  

• Gotland Fiber 
• Grums Stadsnät 
• Stockholm Fiber 
• Sigtuna Stadsnät 
• Järfälla Stadsnät 
• Trosa Stadsnät 
• Knivsta Fiber 
• Falköpings Stadsnät 
• Ale Stadsnät 
• Svenska Fibernät 
• IP-Only Dalarna 
• IP-Only Halland 
• IP-Only Skåne 
• IP-Only Söderköping 



GSF Projekt – ”Xx” förening/projektgrupp 

 IP-Only bygger nätet tillsammans med byNet 
 

 byNet bygger nätet med en semi-
totalentreprenad 

 

 Öppet nät till 100 % 

 

 IP-Only/byNet söker bidragen /bygger utan bidrag 

 

 
 



byNet - modeller 

 IPO/byNet söker bidrag 

 IPO äger nätet direkt 

 IPO är KO 

 byNet är totalentreprenör 

 Projektgruppen samlar in 
anslutningsavtalen 

 Projektgruppen samlar in 
markavtalen 

 

 Föreningen söker bidrag 

 Föreningen äger nätet 

 Föreningen handlar upp KO 

 byNet är systemleverantör 

 Föreningen samlar in 
anslutningsavtalen 

 Föreningen samlar in markavtalen 

 Medlemmarna arbetar med 
dagsverken i projektet 

 

 

 

 



Operatörsägt nät 
GSF-totalentreprenad. 
 
byNet/IP-Only tar ett helhetsansvar och kör en semi-
totalentreprenad. 
 
Föreningen/projektgruppen har följande åtaganden: 
 
 Undertecknade av markavtal 
 Undertecknade av anslutningsavtal 
 Utse lokal projektledare som bl.a hjälper till med 

justering av projektering, kontakt med markägare etc. 
 (Grävning på egen tomt, eller nyckelfärdigt) 
 
Resten av allt jobb fixar byNet/IP-Only med en 
projektledare som vi tillsammans hittar. 
  
 

 



GSF Projekt – Söderköping kommun 

 Privat: Pris 19 900 kr 
hushåll inkl. moms. 
 

 Företag: 19 900 kr exkl. 
moms 
 

 Grävning på tomt ingår 
 
 Fastighetsinstallation ingår 

 
 Hjälpa varandra! Prata med grannar! 

 
 60 % bidrag från 

Jordbruksverket/Länsstyrelsen 



Beställningsformulär 

 Installationsavgiften betalas när installationen är klar 
 

 Avbetalningsalternativ via Handelsbanken finans 
 

 24 månaders bindningstid 
 

 0 kr i nätavgift 
 

 Extra fibermottagare i huvudbyggnad – 4000 kr inkl. moms 
 
 Anslutning till extra byggnad på tomt – 8000 kr inkl. moms 



Söderköping kommun 

Tidsaspekt 

 Sälj 4-6 månader + 

 Markavtal och övriga tillstånd 4-6 månader 

 Byggnation av fibernät – 12-14 månader 

 Invänta bidrag 

 Nuvarande penetration ca X anslutningar 



IP-Only som KO & nätägare 

 Tillhandahåller reservkraft (UPS) 
 

 Öppet och konkurrensneutralt – ingen egen 
tjänsteleverantör 
 

 Korttidsabonnemang – IP-Only Hot Spot 
 

 IP-Only tar hand om drift & underhåll (SLA) 
 

 NOC som övervakar nätet 24/7/365 
 



IP-Only som KO & nätägare 

Tjänsteleverantörer    

                                                                             Drift av aktiva nätet  
                & de passiva nätet 

Ägare av passivt nät 



IP-Only som KO & nätägare 

 Telefoni                                        0 kr/mån*      
 

 100/10 Mbit/s bredband & tele, 6 mån halva priset   214 kr/mån* 
 

 10/10 Mbit/s bredband, Tele & 14st kanaler 
Inkl. 1st HDTV box           390 kr/mån* 
 

 TV 19st kanaler, 3 mån fritt, 24 mån avtalstid,  
HD box ingår           165 kr/mån* 
 

 250/100 Mbit/s bredband, 1 mån löpande    345 kr/mån* 
 

 1000/100 Mbit/s bredband        559 kr/mån* 
 

* Från priser. Vi reserverar oss för prisförändringar hos respektive tjänsteleverantör. 



Företagstjänster - Exempel 

 100/100 Mbit/s bredband       1495 kr/mån 
 

 100/10 Mbit/s bredband & tele      975 kr/mån* 
 

 10/10 Mbit/s bredband         675 kr/mån* 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Från priser. Vi reserverar oss för prisförändringar hos respektive tjänsteleverantör. 

 



GSF Projeket – Xx Fiberförening/projektgrupp 

• Användarvänlig portal 

 

• Möjlighet till paketlösningar 

 

• Möjlighet till 
företagsanslutningar 

 

• www.soderkoping.ip-only.se  

 

• Beställ direkt via hemsidan 

http://www.byalagsportalen.se/
http://www.byalagsportalen.se/
http://www.byalagsportalen.se/


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 

 Utrustning länkas i 1000 Mbit/s 

 Exempel: 100 Mbit för bredband, 0,1-0,3 Mbit för telefoni och 
resterande för TV:n - Överkapacitet 

 

 

 



Blanketter – Anslutningsavtal & Markavtal 



Anmälan Online – www.soderkoping.ip-only.se  



IP-Only & byNet 

 

        

        0 kr/mån i nätavgift 

 

             Slutkunden sparar drygt 9000 kr på 5 år 

                 (150 kr/mån x 60 månader) 

 

                           40 år = 72 000 kr 

 

 



 

     
        

Frågor? 


