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IP-Only investerar stort i utbyggnaden av fibernät i Sverige. Genom helhetskonceptet Smart
Fiberstad integreras hela samhället, från tätort till landsbygd, i fiberutbyggnaden.
Som en del av denna satsning förvärvar IP-Only fiberinfrastrukturen i Älvkarleby kommun
genom köp och hyra av infrastruktur från Borderlight. Genom förvärvet ökar IP-Only takten i
fiberutbyggnaden i Älvkarleby, vilket innebär att 2 700 villahushåll får erbjudande om att
ansluta sig till IP-Onlys öppna och neutrala nationella fiberinfrastruktur.
– Vi är mycket nöjda med förvärvet av fiberinfrastrukturen, genom detta kan vi nu förverkliga
målet att genomföra en bred fiberutbyggnad till de boende i Älvkarleby. Satsningen innebär att
hushållen kommer att få tillgång till höghastighetsbredband av bästa kvalitet och att
kommunen kommer i mål med regeringens bredbandsmål, säger Ola Barthel, chef för IP-Only
Stadsnät.
IP-Onlys förvärv av fiberinfrastrukturen innebär att Borderlight fokuserar verksamheten mot
offentlig sektor, företagskunder och Triple Play medan utbudet till konsumenter breddas med
ett 10-tal andra tjänsteleverantörer genom IP-Onlys öppna nät. Avtal med kommun,
Älvkarlebyhus och större företagskunder fortsätter oförändrat medan abonnemang med
konsumenter kommer att flyttas över successivt till IP-Onlys öppna nät under hösten 2015, där
Borderlight blir tjänsteleverantör tillsammans med övriga tjänsteleverantörer.
– Alla vinner på vårt avtal med IP-Only – konsumenterna får ett mycket bredare utbud av
tjänster samtidigt som Borderlight kan fokusera på fortsatt utveckling mot offentlig sektor och
företagskunder. IP-Only har visat att man har stora resurser för anslutning av villakunder som
är den enda kvarvarande delen i Älvkarleby Kommun för att nå regeringens mål om 90
procent, säger Sten Oscarsson, VD Borderlight.
Avtalet innebär att IP-Only omedelbart kan dra full nytta av det välbyggda fibernät, som redan
nu har ca 35 procent anslutningsgrad och som täcker alla tätorter, så att fortsatt utbyggnad
kan fokuseras på kvarvarande villakunder. Samtidigt kan Borderlight genom ett ömsesidigt
hyresavtal fortsatt leverera till offentlig sektor och sina företagskunder i kommunen.
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