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MÅNDAG
18 MARS

MODERATOR

PER FRÖLING
Stadsnätsföreningen
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Välkommen till Göteborg
Detta eftermiddagsseminarie är endast för stadsnät och dess ägare.
PROGRAM

13.35-14.05 Konjunkturläget i Västsverige – en av Europas

mest expansiva regioner
Ekonomisk utveckling handlar inte enbart om
politiska beslut och tillgång på ”kritisk massa” i
olika avseenden. Utveckling handlar i lika hög
grad om självförtroende, att de centrala aktörerna politik, näringsliv, akademi och invånarna litar
på varandra. Idag är kampen om kompetens det
som gäller i hela världen. Med rätt förutsättningar
från våra politiker kan Västsverige bli ännu
mer attraktivt för internationell och nationell
kompetens. Vi är en region som ligger långt fram
avseende innovationer, inom flera olika branscher.
Johan Trouvé, vd, Västsvenska Handelskammaren

14.05-14.30 En framgångsrik evenemangstad

Göteborg är en framstående evenemangsstad
och evenemangen är betydelsefulla – både för
staden som resmål och för att långsiktigt bygga
en attraktiv stad. Vad har digital infrastruktur
för betydelse i att skapa framgångsrika lokala,
nationella och internationella evenemang? Vi
tittar på Göteborgsvarvet som ett av det goda
exempel på hur utvecklingen sker gällande digital
kommunikation.
Magnus Hallberg, evenemangschef, Göteborg & Co
och Bo Edsberger, förbundschef & varvsgeneral,
Göteborgs Varvet

Reservation för ev ändringar

13.30-13.35 Välkommen!
Mikael Ek, vd, Stadsnätsföreningen och Sofia Söder,
vd, GothNet

MÅNDAG
18 MARS
PROGRAM
14.30-14.55 Carvenience – future of mobility services

16.10-16.45 En regional bredbandsstrategi för utbyggnad av

Automotive – det handlar inte längre om hårda
bilar. Det handlar om data, customer experi-ence
och en helt förändrad framtida affär. Vad är det
som egentligen pågår? Och hur kommer det att
påverka både infrastruktur, samhällsutveckling
och vår personliga vardag? Göteborgsba-serade
WirelessCar delar med sig av insikter från över 20
år som global Telematics Service Pro-vider.

bredband i den glesaste landsbygden
Västra Götalandsregionen har sedan 2011 haft
en regional bredbandsstrategi som har möjliggjort stöd till områden som ligger längst bort
från befintliga fibernät. Grundtanken har varit att
med regionala och kommunala medel lyfta bort
höga investeringskostnader för stamnätsledningar så att det inte blir dyrare att bygga lokala
bredbandsprojekt långt ut på landsbygden än
nära tätorterna. Resultatet är att Västra Götaland
enligt PTS bredbandskartläggning har den högsta
andelen fiberanslutna hushåll på landsbygden
i Sverige efter Gotland. Hör kollektivtra-fik- och
infrastrukturchef Ulrika Bokeberg berätta om det
politiska och strategiska tänkandet bakom denna
lyckade satsning.

Anna Honnér, Director Sales and Marketing,
WirelessCar
14.55-15.20 Kaffe
15.20-15.45 Västra Götaland pionjärer på trådlös

bredbandsuppkoppling – Alingsås Energi först i
Sverige med mikrovågslänk på 10 Gbit/s
Vad ska nätägare göra när det blir för dyrt eller inte
går att etablera fiber? Alingsås Energi satsade på
trådlös bredbandsuppkoppling via mikrovågslänk.
Ett helhetstänk som även inbegriper frågan om
redundans och möjligheten att flytta utrustningen
när behoven förändras. Flera aspekter av
glesbygdsproblematiken kan lösas om nätägare
vågar tänka utanför boxen och komplettera fiber
med trådlös länkteknik.

Ulrika Bokeberg, kollektivtrafik- och infrastrukturchef,
Västra Götaland
16.45-17.15

Kristian Nilsson, nätansvarig Alingsås Energi och
Tony Petersson, Vixor & Co
15.45-16.10 En digital och hållbar stad – öppen för världen

Göteborgs stad står inför en omfattande förnyelse
där staden ska växa med nära en tredjedel
till 2035. Vi ska göra plats för 150 000 nya
göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder
och arbetsplatser. Under året planeras redan
för självkörande bilar i stadsmiljön och ett
flertal hållbarhetsprojekt såsom buss 55 som
drivs med el har körts i flera år men också nya
innovativa grepp såsom luftkvalitetsmätning
på bussar i realtid görs inom staden. Som
beslutsstöd till stadens förnyelse avser vi ha en
digital tvilling av staden 2021 som skall hjälpa
stadens verksamheter att simulera åtgärder
innan byggnation eller förändringar påbörjas,
för att kunna fatta bra beslut. För att klara dessa
utmaningar behövs en väl utbyggd digital
infrastruktur.

Panelsamtal – Från lokala till nationella affärer
Hur förändras den nationella marknaden och
förutsättningarna för fiber och datakommunikation
ur ett stadsnätsperspektiv. En mer mogen
marknad ställer nya krav på stadsnätens
försäljningsprocess. Samtidigt höjs kraven på
infrastrukturen och kommunikationsprodukterna
pga kommande utbyggnad av molntjänster, IoT
och 4-5G. Norrsken och NetWest har genom sitt
sätt att möta marknaden lyckats öka sina affärer
mot nationella aktörer.
Göran Wallo, Netwest styrelse, Jan-Erik Lindroth,
Norrskens styrelse, Peter Bryne, Stadsnätsföreningen
Moderator: Per Fröling, Stadsnätsföreningen

17.15-17.20

Sammanfattning och avslutning
Mikael Ek, vd, Stadsnätsföreningen och Sofia Söder,
vd, GothNet

Ante Baric, digitaliseringschef, Göteborgs Stad
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KVÄLLS
MINGEL

Stadsnätsföreningen bjuder in till mat, dryck
och nätverkande från kl 19.00 på Universeum.
Föranmälan!

TISDAG
19 MARS

MODERATOR

KARIN KLINGENSTIERNA
Karin är artist, programledare och konferencier och kan förena
musik och bra mellansnack och sätter precis den stämning som
stunden kräver. Foto: Ines Sebalj.

PROGRAM
14.10-14.40 GEMENSAMT SEMINARIUM 2

Rykande färska siffror för fiberutrullningen
i Europa presenteras av FTTH Council Europé

Kaffe och smörgås hos utställarna
09.30-11.45 Stadsnätsföreningens Årsmöte

Magnus Angermund, styrelsemedlem,
FTTH Council Europé

11.45-12.45 Gemensam lunch

Kaffe serveras hos utställarna

14.50-15.20 Välj ett av följande:

2:1 - Opportunities to support the rollout
of existing fiber networks (ENG)
Can a local fibre network get help from private
funds? What is in the mind with an European
investor.

12.45-13.00 Inledning
Ordförande, Stadsnätsföreningen
13.00-13.20 GEMENSAMT SEMINARIUM 1

Stadsnäten missar intäkter varje dag!
Stadsnäten finns lokalt men man agerar på en
global marknad. Det handlar om att synliggöra
sina tjänster samt använda digitaliseringens
möjligheter.

Thierry Levenq, Regional Expert, Connected Europe
Broadband Fund and partner, Connecting Advisors
and Simon Rozas, Investment Director, CEBF

2:2 - Export av svenskt bredband?
Ta del av affärsmöjligheter i Europa inom bredband
och öka din internationella försäljning.

Annika Lidne, Internet- och digitaliseringsstrateg

Jan Claesson, internationell affärsutvecklare och
Charlotta Nyberg, regionschef norra Europa och
Eurasien samt ansvarig för ICT, Business Sweden

13.30-14.00 Välj ett av följande:

1:1 - Robust trådlös teknik för effektiv
bredbandsutbyggnad i hela landet
PTS har tagit fram en vägledning för
bredbandsutbyggnad med trådlösa tekniker
som komplement till trådbunden teknik. För
att säkerställa att dessa trådlösa alternativ
som beskrivs i vägledningen byggs robust
har Stadsnätsföreningen tillsammans med
branschaktörer inom telekom utarbetat
anvisningar och referensmodeller för trådlösa
länkar som kravställer lägsta nivå på robusthet,
kvalitet och driftansvar. Dessa anvisningar kan
med fördel användas vid upphandling av egen
anläggning eller som hyrd tjänst.

2:3 - Stadsnätsbolaget äger gärna bredbandsnät
tillsammans med kommuner
Österåker är den kommun som Stadsnätsbolaget
är först ut med att erbjuda ett koncept där man
tillsammans planerar och bygger ut i de delar ett
bredbandsnät ännu inte byggts ut. Nätet kommer
ägas gemensamt av det privata Stadsnätsbolaget
och kommunen. Via Stadsnätsbolagets egna
bolag Öppna Stadsnät erbjuds en kommunikations
operatörsplattform för alla anslutna kunder.
Johan Sundberg, vd, Stadsnätsbolaget
och Öppna Stadsnät samt Thomas Molin,
stadsnätschef, Österåkers stadsnät

Christian Höglund från PTS och Jimmy Persson från
Stadsnätsföreningen berättar om vägledningen och
anvisningarna

1:2 - Robust trådlös kapacitet till Kosteröarna
– Succé för StrömstaNet
Stor framgång för StrömstaNet när de tillsammans
med tjänster från Wantech lyckades leverera
trådlös Ethernetkapacitet till Kosteröarna – trots
tidsbrist, fysiska hinder och tight budget.
Sören Björnman, Wantech och
Göran Wallo, StrömstaNet

1:3 - Fördubblad produktivitet – en möjlighet
med framtidens digitala lantbruk
Investeringarna i digitala lösningar för lantbruket
har flerdubblats de senaste åren – och är nu en
av de hetaste techsektorerna. Hur kommer det
sig, och hur utvecklas det digitala lantbruket? Filip
Lundin från konsultföretaget Macklean tar oss med
på en spännande framtidsresa.
Filip Lundin, Macklean

2:4 - Nya affärer med en aktör som vill hyra fiber
av stadsnäten för att göra ISP av stora som små
lokala tjänsteföretag
Daniel Persson, Layer&Mesh
15.20-16.00 Kaffe serveras hos utställarna
16.00-16.35 GEMENSAMT SEMINARIUM 3

Paneldiskussion: Hur lyckas vi med den fortsatta
utbyggnaden för att möta de politiska målen?
Carin Andersson, Eltel, Mats Devert, Transtema och
Tomas Sundström, IT-Norrbotten m fl
Moderator: Per Fröling
16.35-17.15

GEMENSAMT SEMINARIUM 4
Hur kommer AI förändra vårt samhälle och vad
innebär det ur säkerhetssynvinkel?
Åsa förespår de närmaste årens utveckling inom
artificiell intelligens. Den kan på många sätt
förbättra våra liv men hur hanterar vi riskerna som
följer med i dess spår?
Åsa Schwarz, författare, krönikör
och IT-säkerhetskonsult

KVÄLLS
PROGRAM

Från 19.00

Fördrink och middag med
underhållning i Eriksbergshallen.

Reservation för ev ändringar

09.00-11.45 Registrering

ONSDAG
20 MARS

PROGRAM
08.30-09.15 GEMENSAMT SEMINARIUM 5

Andreas Ekström – Sju sätt att erövra världen
Föreläsningen beskriver digitaliseringens största
utmaningar och konfliktområden. Andreas visar
dessutom vilka otroliga möjligheter som finns,
mänskligt, socialt och affärsmässigt, för den som
vill bidra till en verklig digital demokratisering i
tider av faktaresistens, filterbubblor och falska
nyheter.
Andreas Ekström, journalist, Sydsvenskan
09.25-09.55 Välj ett av följande:

5:1 - OCP: Ny teknik för serverhallar
(kommunikation)
OCP Som startades 2011 på initiativ av Facebook,
Intel, Rackspace och Goldman & Sachs, har
blivit helt ledande när det gäller utvecklingen
av hårdvara för storskaliga Datacenter världen
över. Hårdvara som utvecklas i en öppen design
gemensamt av kunder och leverantörer i OCP
gemenskapen, är fri för alla att tillverka enligt de
ritningar och specifikationer som finns tillgängliga
publikt. Inga utvecklingskostnader, en tredjedel
av miljöpåverkan, halva kostnaden och 30%
mer energieffektivt jämfört med traditionell
IT-hårdvara. Hur kommer OCP att påverka
arbetet med utbyggnaden av stadsnäten och
infrastrukturen för det digitala samhället?
Roberto Söderhäll, Swedish Modules

5:2 - Kvalitet och säkerhet i ett
välfärdsperspektiv
Digitala lösningar är ett verktyg för att klara
framtidens välfärdsutmaningar. I takt med att
allt fler välfärdsverksamheter digitaliseras
och fler välfärdstjänster tillhandahålls genom
digitala lösningar, blir det viktigt att säkerställa
invånares tillgång till stabil infrastruktur och säkra
uppkopplingar via bredband.
Michaela Stenman, SKL
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5:3 - IoT Best Practice
Under 2018 har diskussionerna kring IoT kommit
igång rejält, vilka möjligheter ger den nya tekniken
och varför är det viktigt att stadsnäten är aktiva
inom detta området?
Mikael Zelmerlöw från Affärsverken i Karlskrona
delar med sig av erfarenheterna kring deras
resa och hur de har skapat en infrastruktur kring
IoT, vilka tillämpningar som de tittar på samt hur
samarbetet som drivs i Blekinge mellan de olika
stadsnäten ser ut.
Mikael Zelmerlöw, Affärsverken
09.55-10.35 Kaffe serveras hos utställarna

Hur möter energisektorn samhällets
digitalisering?
Inom energisektorn pågår ett omfattande
arbete med att öka robustheten men samtidigt
kan vi läsa om en kommande elbrist som kan
hota etableringen av viktiga delar i den digitala
infrastrukturen som t.ex. datorhallar.
Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen
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Reservation för ev ändringar

10.35-11.05 GEMENSAMT SEMINARIUM 6

ONSDAG
20 MARS
PROGRAM
11.15-11.45

Välj ett av följande:
6:1 - Säkerhetshandboken
Konceptet Säkerhetshandboken är en samling
verktyg som nätägare kan använda sig av i sitt
vardagliga säkerhetsarbete. Ämnen som hot och
hotbilder, säkerhetsskydd, info-och IT-säkerhet,
driftsäkerhet samt samverkan beskrivs och
den som tar del av materialet är välkommen
att tillsammans med Stadsnätsföreningen och
dess medlemmar använda sig av ett gemensamt
säkerhetsarbete.

13.00-13.30 GEMENSAMT SEMINARIUM 7

Nya utmaningar och spelregler – möt en
regleringsmyndighet i förändring
Främjandearbete, digitalisering och totalförsvar är
frågor som tar allt större plats i PTS verksamhet.
Myndigheten har en central roll i arbetet för att nå
regeringens högt uppsatta bredbandsmål. PTS har
genom en ny organisation uppdelad i tre divisioner
rustat sig för att möta framtidens utmaningar. Två
av de nya divisionscheferna ger här sin syn på
reglerings- och främjandearbetet.
Catarina Wretman, chef för divisionen för
samhällsbehov, och Björn Blondell, chef för divisionen
för marknadsutveckling, PTS

Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef,
Stadsnätsföreningen

6:2 - Incidentrapportering för säker
kommunikation
PTS kommer att berätta om vad de uppdaterade
föreskrifterna för rapportering av driftstörningar
och avbrott av betydande omfattning innebär
samt om 2019 års planlagda tillsyn mot små och
medelstora operatörer.
Erika Hersaeus och Björn Hesthamar,
avdelningen för säker kommunikation, PTS

13.40-14.10 Välj ett av följande:

7:1 - Den nya kodexen, vilka förändringar
är att vänta?
Det nya telekomkodexen har trätt i kraft. Syftet
är att förnya och ersätta befintliga direktiv på
område. Vad är då syftet med direktivet? Och vad
innebär det nya regelverket för befintlig nationell
lagstiftning och vilka är de största förändringarna
på området? På detta seminarium ges en överblick
av regelverket och vilka förändringar som kan
väntas.

6:3 - Regionala affärer
Stadsnäten sitter på en betydande del av den
fiberinfrastruktur som finns, men missar många
affärer! Hur arbetar vi på Netwest med stadsnäten
i vår region för att kunna exponera näten på bästa
sätt och samtidigt möta marknadens krav – Syns vi
inte, så finns vi inte!

Kaisa Adlercreutz, advokat och Amir Daneshpip,
jurist, Front Advokater

7:2 - Hur kan kommuner och stadsnät bibehålla
en positiv utveckling på bredbandsmarknaden?
PTS rekommendationer om hur kommunerna och
stadsnäten kan främja utbyggnad och konkurrens
till nytta för kommuninvånarna och digitalisering.

Lisa Andersson, Netwest
11.45-13.00 Gemensam lunch

Kaffe serveras hos utställarna

Erik Gustafsson, PTS

7:3 - Hur kan Trafikverket stödja den fortsatta
bredbandsutbyggnaden på bästa sätt?
Bengt Olsson, presschef och Monica Svingen,
projektledare, Trafikverket
14.20-14.50 GEMENSAMT SEMINARIUM 8

Anna Eriksson, generaldirektör, Myndigheten för
digital förvaltning
14.50-15.00 Sammanfattning och avslutning
Mikael Ek, vd, Stadsnätsföreningen
15.00
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ANMÄL
DIG NU!

Kaffe-på-vägen

Reservation för ev ändringar

Framgångsfaktorer för Sveriges offentliga
digitalisering
DIGGs uppgift är att samordna och stödja den
offentliga sektorns egna digitalisering. En
grundläggande och robust bredbandsinfrastruktur
är avgörande för att det ska lyckas.

KONFERENSAVGIFTER
STADSNÄTSFÖRENINGENS
ÅRSKONFERENS 2019
KONFERENSAVGIFT

T O M 31/1

1/2 – 28/2

Medlem

7 200:-

8 200:-

1/3 – KONFERENSDAG
8 900:-

Icke medlem

8 200:-

9 200:-

9 900:-

KONFERENSAVGIFT ÄGARREPR/POLITIKER
Endast eftermiddag 18/3

800:-

Eftermiddag 18/3 samt heldag 19/3 inkl middag

3 200:-

Eftermiddag 18/3 samt hela konferensen 19–20/3

7 200:-

GRUPPRABATT
Är ni fem personer eller fler från samma organisation, kontakta SSNf Event,
konferens@ssnf.org.
HOTELL
Stadsnätsföreningen ombesörjer bokning av hotellrum på Gothia Towers som
ligger i direkt anslutning till Svenska Mässan där konferensen genomförs.
Vi reserveras oss för slutförsäljning av hotellrum.
BEKRÄFTELSE PÅ DIN ANMÄLAN
En bekräftelse mailas från Trippus direkt när du anmält dig. Det är därför viktigt
att rätt e-postadress anges i anmälningsformuläret.
AVBOKNINGSREGLER
Anmälan är bindande, gäller även logibokningen. Vid avbokning utgår full
konferensavgift och eventuell hotellkostnad. Ersättare får skickas.
MÄSSA
I samband med konferensen genomförs en utställning där ett antal leverantörer
visar upp sina produkter och tjänster. För information kontakta Mia Forslöf,
070-822 96 40 eller mia.forslof@ssnf.org
REGISTRERING
Registrering sker på Svenska Mässan, tisdag 19 mars klockan 09.00–11.45.
OBS! Årsmötet startar kl 9.30 den 19 mars.
INFORMATION
Telefon +46 (0)16 51 70 12 alternativt konferens@ssnf.org
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Eventool AB utför all behandling av dina personuppgifter i enlighet med
Dataskyddsförordningen, GDPR. Läs mer på eventool.se/gdpr
ANMÄL DIG HÄR

