


Varför fiber? 

- Framtida vårdtjänster 
 

- Billigare tjänster 
 

- Snabbare internet 
 

- Bättre TV 
 

- Jobba och studera hemifrån 
 

- Investering  för fastigheten 
 
- Telenätet/kopparnätet stängs ner 

 
 
 



• 100/10 Mbit/s bredband & telefoni för 214 kr/mån 





byNet - bakgrund 

2003 och Kungälv 
 
10 års erfarenhet av byggnation av fibernät 
på landbygden 
 
500 mil fibernät under 2014 motsvarande 15 
000 anslutningar 
 
Fristående dotterbolag i IP-Only Koncernen 
 
Samarbete med kommuner runt i Sverige 
 
byNet koordinerar, designar och bygger 
fibernätet 



IP-Only Bakgrund 

1999 och Uppsala 
 
Bygger fibernät 
 
Kommunikationsoperatör 
 
Öppet nät till 100 % 
Ingen egen tjänsteleverantör 
 
Övervakning dygnet runt (NOC) 
 
 





 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 

Du kommer i kontakt med oss varje dag 



 
Privatanslutning: 19 900 kr inkl. moms 
 
Företagsanslutning: 19 900 kr exkl. moms 
 
Minsta antal: 560 anslutningar 
Status idag: ca 200 beställningar 
 
Fastighetsinstallation ingår 
 
Gräver på tomt ingår (45 meter ingår) 
 
Bidrag från länsstyrelsen/Jordbruksverket 
 
 





• Säljperiod 3-6 månader 
 

• Markavtal och övriga tillstånd 3-6 månader 
 

• Invänta bidrag 
 
• Byggnation av fibernätet 10-12 månader 

 
• Total tid ca: ca 2 år 
 

Tidsaspekt 



Installationsavgiften betalas när installationen är klar 
 
Avbetalningsalternativ via Handelsbanken finans 
 
24 månaders bindningstid 
 
0 kr i nätavgift 
 betalar installationsavgiften och därefter för tjänsterna! 
 
Extra fibermottagare i huvudbyggnad – 4000 kr inkl. moms 
 
Anslutning till extra byggnad på tomt – 8000 kr inkl. moms 
 - 45 meter grävning ingår 
 
 
 

Grannsamverkan - Fiber 



Tjänsteleverantörer    

                                                                             Drift och underhåll 

Ägare av passivt nät 

IP-Only som KO 



• 100/10 Mbit/s bredband & telefoni för 214 kr/mån 



• 20 kanaler för 165 kr/mån 



Företag – exempel på tjänster 

10/10 Mbit/s – 695 kr exkl. moms 

 

100/10 Mbit/s – 959 kr exkl. moms 



Fritidshus - korttidsabonnemang 

• 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 

 



IP-Only - Hemsida 

• Tjänsteleverantörer 

 

• Tjänster och priser 

 

• Paketlösningar 

 

• Företagspriser 

 

• Vanliga frågor och svar 

 

• www.oland.ip-only.se  

 

• Beställ direkt via hemsidan 

http://www.oland.ip-only.se/
http://www.oland.ip-only.se/
http://www.oland.ip-only.se/


Beställning via hemsidan 



Utrustningen i hemmet 



Jämförelsekalkyl 

Ex på månadskostnad idag 709kr 
 
Fast telefoni    165kr/mån 
TV (Boxer, Viasat, CanalDigital)  234kr/mån 
Bredband 8 Mbit/s ADSL  310kr/mån 
 

Ex på månadskostnad med fiber    379kr 
 
• IP telefoni  
• TV-paket (19 kanaler) 

• Bredband 100/10 

Sparar ca 4000 kr / år 
 

Samtidigt finns hela investeringen kvar i fastigheten i form av ett 
höjt marknadsvärde 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=rRsdhBm161lDcM&tbnid=jpI4IjqUsD89GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sanningaromvarlden.org/&ei=8YmZU8jfD4K7ygOOnQE&bvm=bv.68911936,d.bGQ&psig=AFQjCNHRKUef85Bs6MktCiVvpc2aFFbZ6A&ust=1402657624218429


Den digitala utvecklingen 

 
• Iphone kom 2007. 13,7 miljoner användare 2008 
     April 2014 – 500 miljoner användare 
     1 miljard smartphones I världen 

 
• Facebook – 1,3 miljarder användare 

 
• Youtube - över 100.000 nya klipp om dagen 

 
• Instagram kom 2010 - 150 miljoner nya 

användare/år 
 

• Netflix lanserades I Sverige 2012 – över 1 miljon 
program visas varje månad 
 
 

 
 



      FIBER: 
 Driftsäker och okänslig för störningar 

 
 Kan utan problem användas för både 

telefoni, TV och internet samtidigt. 

INTERNET 
 Högre bredbandshastighet 

 
 Hög kapacitet oberoende av avstånd 

och antal uppkopplade 
 

 
    IP-TELEFONI: 
 Billigare telefonitjänster 

 
 Samma telefoner och samma 

nummer 

IP-TV 
 TV-mottagning – slipper parabol 
 

 

VARFÖR FIBER? 

  Kopparnätet/telenätet kommer att  
       stängas ner 
 

 



Prata med grannar och bekanta inom området 

 

När ni har beställt, sätt upp en skylt!  

Vi bygger tillsammans 
 


