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PRESSRELEASE - 050608 

SUNET har tecknat ramavtal med Borderlight AB för leverans av IP-
baserad teleoperatörsanslutning till svenska universitet och högskolor 
samt statliga museer och myndigheter anslutna till SUNET. 

350.000 studenter och användare av SUNET vid ca 90 organisationer fördelat 
över 28 orter från Malmö i söder till Kiruna i norr kommer snart att kunna ringa 
till varandra via IP telefoni över SUNET utan samtalsavgifter.  
 
Ramavtalet ger de SUNET-anslutna organisationerna möjlighet att successivt 
flytta sin telefontrafik till IP-baserad telefoni. Extern telefontrafik till och från 
SUNET:s användare kopplas via den IP-baserade teleoperatörsanslutningen till 
det allmänna telefonnätet (PSTN) av Borderlight AB. Med IP-baserad 
teleoperatörsanslutning menas alltså att traditionell operatörsanslutning, t.ex. 
över ISDN eller P7/P8, ersätts med Internetbaserad teknologi. 
 
Avtalet omfattar inkoppling av telefoni från äldre telefonväxlar via ISDN, nya SIP 
baserade telefonväxlar och mobil IP telefoni över WLAN. Tilläggstjänster som 
planering, installation och utbildning erbjuds också för en snabbare och tryggare 
övergång till IP-baserad telefoni. 
 
”Av 5 inkomna anbud så var det endast Borderlight AB och TDC Song AB som 
uppfyllde SUNET:s skall-krav och ramavtal har därför tecknats med båda, säger 
Hans Wallberg, SUNET.” 
 
”SUNET är en av marknadens mest kompetenta kravställare. Att SUNET har 
valt Borderlight som leverantör av IP-baserad telefoni är ett värdefullt 
erkännande av den tekniska plattform som Borderlight erbjuder till kommuner, 
stadsnät och fastighetsägare. Vi hoppas också att SUNET:s upphandling skall 
bli en tydlig signal till den övriga marknaden om att tekniken nu är mogen för en 
fullständig övergång till IP-baserad telefoni, säger Sten Oscarsson, VD för 
Borderlight AB.” 
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För mer information kontakta: 
 
SUNET Borderlight AB 
Hans Wallberg Sten Oscarsson 
Telefon: 070-545 59 38 Mobil: 0709-174 650 
E-Post: Hans.Wallberg@umdac.umu.se E-Post: sten.oscarsson@borderlight.net  
 
 
 
Om Sunet 
SUNET kom till i början av 80-talet inom dåvarande Styrelsens för Teknisk 
Utveckling (STU:s) och Forskningsrådsnämndens (FRN:s) ramprogram för 
informationsbehandling. Sunet har via X.25 växlar på 80 talet utvecklat och 
uppgraderat sitt nät så att högskolor och universitet idag erbjuds den absolut 
senaste teknologin baserat på ett 10 Gbit/s ryggradsnät. Detta ger nätets nära 
250.000 användare kapacitet i absoluta världsklass. För mer information se 
www.sunet.se. 
 
 
Om Borderlight 
Borderlights affärsidé är att skapa öppna nät för datakommunikation som ger 
olika marknadsaktörer möjlighet att dela infrastruktur för att öka kvalité och 
lönsamhet. Borderlight erbjuder kommuner, stadsnät och fastighetsägare 
tillgång till en affärsmodell och en teknisk plattform för Triple Play tjänster 
(Internet, IP Telefoni, IP TV och Video on Demand) som garanterar en sund och 
god nätekonomi för både nätägare och slutkunder. Verksamheten har mycket 
stabil ekonomi med en årlig nettovinst över 12% per år senaste 3 åren. För mer 
information se www.borderlight.net.  
 


