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TISDAG
1 OKTOBER

08.15-09.30 Inregistrering
Kaffe och smörgås hos utställarna

09.30-09.35 Välkommen!
Johan Wester, moderator

09.35-10.05 GEMENSAMT SEMINARIUM 1
 Topp-10-utmaningar inom cybersäkerhet

Säkerhetsfrågor hamnar allt högre upp på  
näringslivets- och det offentligas agendor. Hör  
en av landets främsta experter lista de största 
utmaningarna inom området just nu.
Anne-Marie Eklund Löwinder, Internetstiftelsen

10.15-10.45 Välj ett av följande:
 1:1 - Molnsäkerhet kopplat till juridik (Cloud-Act)

Offentlig sektor har sen eSams utlåtande slagit på 
bromsen när det gäller nyttjandet av molntjänster. 
Varför? Vad får det för konsekvenser och vad görs 
i dagsläget för att motverka dessa?
Lotta Nordström, SKL

 1:2 - Säkerhet och IoT
Säkerhetsfrågor nämns alltid när man pratar om 
IoT. Marcus Rejås från IoT Open, som har 20 års 
erfarenhet av IoT och säkerhet, berättar om en del 
av de problem och möjligheter vi står inför.
Marcus Rejås, IoT Open

 1:3 - PTS säkerhetsarbete
Post- och telestyrelsen, PTS, har under de senaste 
åren ökat sitt fokus på säkerhetsområdet. Hör Ove 
Landberg, ansvarig för enheten för Robusthet på 
PTS, berätta mer om myndighetens arbete inom 
området.
Ove Landberg, PTS

10.55-11.25 GEMENSAMT SEMINARIUM 2
 Grundkurs i 5G

För närvarande förbereds utbyggnaden av 
5G-nät, men vad är egentligen 5G och på vilka 
sätt skiljer sig 5G från tidigare mobilsystem? Är 
5G bättre än fiber och ska man fortsätta investera 
i fiber? Hur kan 5G öppna upp för digitalisering-
en och vilka är kraven på nätet? Fredrik reder ut 
frågetecknen och diskuterar vilken roll stadsnäten 
kan spela i utbyggnaden av 5G.
Fredrik Tufvesson, professor i  radiosystem, LTH 

PROGRAM

11.30-11.50 GEMENSAMT SEMINARIUM 3
 5G – världens nya mobilnät

5G etableras nu på många håll i världen. Samtidigt 
så skiljer sig förutsättningarna åt när det kommer 
till marknad, reglering, ekonomi och efterfrågan. 
Den nordiska marknaden är hårt konkurrensutsatt 
med ett ganska litet kundunderlag men också 
glesbefolkad vilket kan bli en extra stor utmaning 
för mobiloperatörerna när det kommer till att skapa  
bra täckning och nå lönsamhet. Hur påverkar det 
utbyggnaden av 5G i Norden?
Bengt Nordström, CEO, Northstream

12.00-12.30 Välj ett av följande:
 3:1 - 5G i stadsnätets regi

Vissa frekvenser inom 5G kommer erbjudas på 
lokal nivå. Är det realistiskt att ett stadsnät blir en 
egen mobiloperatör?
Peter Bryne, Stadsnätsföreningen

 3:2 - Umeå kommun satsar på 5G
I ett unikt projekt där kommun, region, universitet 
och näringsliv samverkar är förhoppningen att 
göra Umeå till Sverigeledande inom 5G. Hör  
representanter från projektgruppen berätta mer.
Anders Kjellander, vd, Umeå Science Park och 
Johan Gammelgård, administrations- och innovations-
direktör, Umeå kommun

 3:3 - Vart är vi på väg nu då?
Nej, vi kommer inte prata om “På Spåret”. Vi fo-
kuserar på teknik och svarar på vad som kommer 
hända i framtiden för fiberanslutna kunder och hur 
internets utveckling påverkar stadsnäten.
Oskar Paulsson, Channel Manager och Nicklas  
Boqvist, Senior Sales Manager, Huawei Enterprise

12.30-13.45 Gemensam lunch i Restaurang Parkside

13.45-14.15 GEMENSAMT SEMINARIUM 4
 Ökat engagemang = ökad förändringstakt!

Ett ökat engagemang bidrar till en högre grad av 
frivillig ansträngning. Det i sin tur bidrar till ökad 
kreativitet, ökad förändringstakt samt till hållbara 
resultat. Över tid. Det gäller för alla verksamheter 
– även i din!
Niklas Delmar, Co-Founder, Hej Engagemang

Johan har en förmåga att skapa en alldeles 
unik stämning omkring sig, oavsett vilket 
sammanhang han kastas in i.

MODERATOR

JOHAN WESTER

KVÄLLEN
FÖRE 

MINGEL

MÅNDAG 30/9 FRÅN KL 19.00  
PLATS: I VÅR UTSTÄLLNING 
PÅ STOCKHOLMSMÄSSAN

För dig som ska delta på konferensen och finns på plats  
i Stockholm redan ”kvällen före”. Ett perfekt tillfälle att nätverka 
och träffa stadsnätsbranschen innan konferensen.  
Stadsnäts föreningen bjuder på något att äta och dricka.
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TISDAG
1 OKTOBER

14.20-14.40 GEMENSAMT SEMINARIUM 5
 IoT-utveckling kommande år

Utvecklingen inom IoT går rasande fort. Hör de 
ansvariga för det strategiska innovationsprogram-
met, IoT Sverige, berätta om deras bedömning 
av vad som kommer att prägla IoT-utvecklingen 
framöver.
Olle Bergdahl och Jin Moen, IoT Sverige

14.50-15.20 Välj ett av följande:
 5:1 - Praktisk vägledning för stadsnäten  

i IoT-affären
Lyssna på en rykande färsk sammanfattning från 
en kommande rapport som visar på hur olika 
stadsnät arbetar framgångsrikt med en växande 
IoT-affär och hur rapporten kommer bli en väg-
ledning och stöd för de stadsnät som vill komma 
ikapp.
Anna Bondesson och Håkan Redemo, WSP

 5:2 - Kan AI lösa framtidens välfärd?
Artificiell intelligens är ett område under stark 
tillväxt både nationellt och internationellt. Den nya 
utvecklingen medför nya aktörer på marknaden, 
ökat konkurrenstryck och nya tjänster inom en 
rad olika områden. Därtill kan AI också bidra till 
lösningar på viktiga samhällsområden, exempelvis 
välfärden. Caroline Andersson, vd på manage-
mentkonsultföretaget Governo, kommer i detta 
pass ge en introduktion till området, beskriva 
potentialen inom ett antal olika samhällsområden 
samt ge oss bilden av hur Sveriges förutsättningar 
ser ut för att bli en framstående AI-nation.
Caroline Andersson, vd Governo

 5:3 - Smarta städer i praktiken – Vad gör vi idag 
och hur kan det appliceras i Sverige?
En global utblick, vad händer på området i övriga 
världen. Vad finns det och vad skulle man kunna 
applicera i Sverige?
Per Holm, Specialist Leader, Cisco

15.20-16.00 Kaffe hos utställarna

16.00-16.25 GEMENSAMT SEMINARIUM 6
 Digitalisering i offentlig sektor – utmaningar och 

behov
Kommuner och regioner står inför stora utmaningar 
framöver. Digitaliseringen kan bidra till att lösa 
utmaningarna men takten kunde vara högre och 
resultatet bättre. Vad beror det på? Och vilka förut-
sättningar behöver vara på plats för att öka takten 
och användarnas nöjdhet med digitala offentliga 
tjänster?
Louise Callenberg, sektionschef avdelningen för 
digitalisering SKL

PROGRAM

16.35-17.05 Välj ett av följande:
 6:1 - Rätt teknisk kompetens för framgångsrik 

försäljning
Jörgen Russing, IP-Only

 6:2 - Så samarbetar Västra Götalandsregionen 
med bredbandsaktörerna!
Västra Götalandsregionen har, näst efter Gotland, 
landets högsta andel fiberanslutna hushåll på 
landsbygden. Länet arbetar enligt en modell med 
regelbundna avstämningar med bredbands-
aktörerna för bästa möjliga samordning och 
största möjliga bredbandsutbyggnad som resultat. 
Modellen har varit framgångsrik trots svåra förut-
sättningar, länet har 49 kommuner varav hälften 
har egna stadsnät, många kommersiella aktörer 
har etablerat sig och det finns ca 300 fiberför-
eningar. Hör länets bredbandskoordinator, Eric 
Åkerlund, berätta om länets arbete med aktörs-
samverkan.
Eric Åkerlund, Regional Bredbandskoordinator,
Västra Götalandsregionen

 6:3 - Samarbete mellan kommun och stadsnät  
– viktigt för välfärden!
Kommunerna har stora utmaningar de kommande 
åren och stadsnäten har där en viktig roll att fylla. 
Hur blir vi bra på att samarbeta? Vad finns det 
för förväntningar från kommunen på stadsnätet? 
Hur lyckas stadsnäten i den lokala affären med 
kommunen?
Jonas Florén, digitaliseringsansvarig Landskrona Stad

17.05-17.15 Sammanfattning och avslutning
Moderator Johan Wester och Mikael Ek, vd  
Stadsnätsföreningen

17.15 Bussarna avgår mot Birkaterminalen

17.30 Tillgång till hytterna

18.15 Bredbands-Quiz med Vinnergi  
i Club Maritim

19.00 Fördrink i Club Maritim

20.00 Middag i Sjösalen och Compagniet

#bredbandsbåten

BRED-
BANDS 
QUIZ BJUDER IN TILL 

BREDBANDS-QUIZ

Passa på att utmana dig själv och dina branschkollegor med  
fiberrika musikfrågor i Bredbands-Quizen med Sveriges kanske  
gladaste konsultbolag Vinnergi (fd We Consulting). Ett perfekt  
sätt att mingla och vänta in sjöbenen under tiden som vi kastar  
loss. Tisdag 1/10 kl 18.15 i Club Maritim. Välkomna!

DUO JAG
UNDERHÅLLER
PÅ BÅTEN
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MINISEMINARIER
Deltagarna väljer, ca två veckor innan konferensen, vilka miniseminarier man vill delta på.

SAMHÄLLE OCH POLITIK

1 Bredbandsforums arbete
Bredbandsforum har regeringens uppdrag att främja 
samordning och samverkan i syfte att nå de bred-
bandspolitiska målen. Det har genomförts flera viktiga 
arbetsprocesser och analyser och nya projekt väntar runt 
hörnet.
Nicklas Liss Larsson, kanslichef, Bredbandsforum

2 Hur får stadsnätet de kommunala tjänstemännen att 
förstå möjligheterna? Hur bör stadsnätet agera?
Stadsnäten har idag möjligheten att driva både sin egna 
affär och samtidigt öka effektiviteten genom digitalisering 
i sin kommun. Varför är det då så svårt? Vad är det som 
gör att det inte riktigt lossnar på beställningsfronten hos 
våra ägarintressenter? Hur kan vi stödja inför deras be-
slut? Vilka direktiv skulle vi vilja stötta oss mot i dialogen? 
Hur kan vi arbete mot samma mål och ha samsyn i dessa? 
Vilka möjligheter finns? Fiber, IoT, förbindelser, drift o s v.
Johan Martinsson, Öresundskraft och Ulf Linderoth,  
Malmö stad

3 Behovet av bättre täckning i fastigheter banar vägen 
för en ny KO-roll
Nybyggda flerbostadshus skärmar mobilsignaler från 
utsidan och hushållens trådlösa accesspunkter stör 
varandra från insidan. Mer streamingtjänster med mobila 
användningssätt gör att täckning försämras ytterligare. 
Dålig täckning riskerar även slå ut viktiga samhällstjäns-
ter i fastigheten. RISE tillsammans med fastighetsägare, 
byggherrar och branschaktörer tacklar utmaningarna i 
forskningsprojektet ”Trådlös täckning inomhus i moderna 
energieffektiva byggnader” där lösningarna leder till ett 
omtag av dagens KO-modell.
Patrik Forsström, e-Centret

4 Välfärdstjänster kräver bra internetaccess
Tjänster kan vara viktiga på olika sätt för olika individer. 
De kan behöva nås hemifrån och när man reser, och 
ibland av tredje person. Vad som är viktigt kan man bara 
avgöra själv. Detta är huvudanledning varför kvalitet på 
internetaccess måste förbättras. Patrik kommer utveckla 
resonemanget och bjuda in till en diskussion.
Patrik Fältström, Netnod

5 För landsbygden är bredband en överlevnadsfråga,  
så når vi ut!
Avsaknaden av god uppkoppling fördjupar den klyfta 
som finns mellan stad och land. Nu behövs en gemensam 
kraftsamling för att nå ut med bredbandsutbyggnaden i 
hela landet. Det här behöver göras!
My Bergdahl, Branschexpert, IT- och Telekomföretagen

TEKNIK

6 Generell utbyggnad av robust kommunikation  
inkl trådlösa tekniker
Trådlösa tekniker nyttjas i allt större utsträckning inom 
telekomsektorn. Nu lanseras anvisningar som ska göra 
det lättare att bygga robusta radionät.
Lars Björkman, Stadsnätsföreningen

7 Så kommer taktilt internet förändra branschen framöver
Allt fler talar om taktilt internet. Vad gömmer sig bakom 
begreppet och hur kommer dess utveckling påverka 
telekomsektorn?
Jimmy Persson, Stadsnätsföreningen

8 Hur möter jag som stadsnät säkerhetskraven  
för IoT och 5G?
I takt med att fibernäten används till nya tekniker ökar 
kraven på både befintliga nät och även vid nybyggnation. 
Hur kan ett stadsnät på bästa sätt anpassa sin verksam-
het efter nya tidens krav?
Jimmy Persson, Stadsnätsföreningen

9 Är din fiber kapad?
Säkerhetsläget förändras ständigt, kraven på nätägare 
och operatörer ökar. Genom ny teknik är det möjligt att  
få effektivare övervakning av affärskritisk och samhälls-
nyttig fiber. Operatörer kan på så sätt få larm vid avlyss-
ning (avtappning eller otillåten nyttjande av våglängder) 
med exakt GPS-punkt och tekniken möjliggör också att 
mäta dämpningsvärlden i realtid. 
Stefan Simon, CEO, Swelaser

08.30-09.00 Miniseminarier

09.10-09.40 Miniseminarier

09.40-10.15 Kaffe och nätverkande

10.15-10.45 Miniseminarier

10.55-11.25 Miniseminarier

11.35-12.05 Miniseminarier

12.05-13.05 Lunch

13.10-13.25 Sammanfattning och avslutning

14.00 Anländer till Stockholm

HÅLLTIDER

ONSDAG
2 OKTOBER
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MINISEMINARIER
MARKNAD

10 Det digitala kundmötet
Just nu genomför operatörerna automatisering och 
digitalisering av sina infrastrukturupphandlingar.  
Peter Bryne berättar om utvecklingen. 
Peter Bryne, Stadsnätsföreningen

11 Sveriges Allmännytta berättar om en ökad  
förändringsvilja i spåren av digitaliseringen
Även fastighetsbranschen och i synnerhet Allmännyttan 
påverkas positivt av ett alltmer digitaliserat samhällsbygge. 
I Sverige ligger vi långt framme infrastrukturmässigt och 
nu är det dags att skörda frukterna. Detta kräver nya 
produkter, nya investeringar och nya affärsmodeller men 
kanske framför allt ett utvecklat arbetssätt. Ett bättre 
digitalt fokus samt snabbare förändringsarbete har redan 
börjat bära frukt tack vare mer samarbete.
Carl Ståhle, expert digital fastighetsutveckling, Sveriges 
Allmännytta  

12 Allmännyttan och Stadsnätet i nära samarbete
De nya tjänsterna som skapas i bredbandsnätet ökar 
skälen till att utveckla nära samarbeten mellan de  
kommunala bolagen och kommunens kärnverksamheter 
där alla kan bli vinnare!
Göran Wallo, StrömstadNet

13 1 år med GDPR – vad har hänt?
Det har nu gått drygt ett år sedan dataskyddsförordningen 
(GDPR) började att gälla. Vilka intressanta avgöranden 
har vi fått se? Hur har EU-länderna använt sin verktygs-
låda med sanktioner? Vad har Datainspektionen i kikaren 
den närmsta tiden? Du får lära dig mer om hur GDPR 
har tillämpats i praktiken under det första året och vilka 
utmaningar som finns framöver, med särskilt fokus på ny 
teknik, IoT och telekom.
David Schreiber är advokat specialiserad inom IT och data-
skydd och leder Front Advokaters team inom IT-juridik

14 Stadsnätsföreningens verktygslåda
Stadsnätsföreningen driver branschövergripande lös-
ningar och erbjuder medlemmar tjänster och verktyg i 
form av avtalsmallar, rekommendationer, handelsplats 
för förbindelser, anpassade utbildningar samt anvisningar 
och stöd. Här presenteras hur Stadsnätsföreningens 
serviceutbud kan förenkla det dagliga arbetet, underlätta 
nya affärer samt stödja utveckling för att möta framtida 
möjligheter och skärpta krav.
Per Lindström, Stadsnätsföreningen

15 Bli ett bättre FTTH-företag genom internationell  
samverkan!
Stadsnätsföreningen startade i januari 2019 ett projekt 
som fört Sverige och Tyskland inom FTTH branschen 
närmare varandra. Kom och bli inspirerad av projektets 
arbete. Operatörer likväl som deras teknik- och tjänste-
leverantörer kommer att hitta ”gobitar” att ta med sig 
hem. 
Mikael Häussling Löwgren, Venture Partner

LEVERANTÖRERNA PRESENTERAR

16 NETADMIN SYSTEMS  
Hur du utvecklar en smartare fiberaffär genom  
att kombinera lokal marknadsinsyn och attraktiva 
erbjudanden?
Utnyttjar du styrkan i kombinationen av stadsnätets  
lokala närvaro, kommunikationsoperatörens marknads-
insikt och tjänsteleverantörens attraktiva erbjudanden 
på bästa sätt? På detta seminarie kommer Netadmin och 
Telenor Open Universe dela med sig av hur man kan 
skapa en bättre fiberaffär för alla.
Henrik Thurén och Martin Christensson, Netadmin Systems

17 INFRALOGIC  
Behöver du fysiskt skydda dina noder?
Samhället förändras och därmed kravet på fungerande 
digitala kommunikationsvägar. Vilka myndighetsdirektiv 
finns utställda och påverkar dessa det dagliga arbetet?
Vilka lösningar finns på fysiskt skydd av kopplingsnoder 
och är det nödvändigt?
Magnus Cederäng, affärsområdeschef säkerhet Infralogic AB

18 HEXATRONIC  
Säkerställ funktionen för din viktigaste tillgång!
Fibernätens pålitlighet och stabilitet blir viktigare för varje 
dag, i samma takt som användandet fortsätter att öka.
Trots att sättet att bygga fibernät, och dess ingående 
delar, för de flesta kan upplevas som oförändrat över 
lång tid, kan det vara svårt att hålla sig uppdaterad på 
den viktiga utveckling som faktiskt sker. Här delar vi med 
oss av de kunskaper och erfarenheter som behövs för att 
bygga och driva fibernät, dvs allt ifrån design, standarder, 
fibertyper och andra viktiga kunskaper du kommer ha 
stor glädje av.
Thomas Svedin och Peter Karlsson, Hexatronic

19 DIGPRO 
Nyttan av att känna till sitt nät
Näten i Bredbandssverige växer och blir mer och mer 
omfattande, både som nät och som organisationer. 
Kännedom om sitt nät kan vara avgörande för att som 
nätägare skapa kvalitet, effektivitet, pålitlighet, möjlig-
göra flexibilitet och - inte minst - visa ägarna det faktiska 
värdet av sin investering. På seminariet presenteras 
konkreta exempel som kan stödja utbyggnad och drift av 
alla nät som utgör Stadsnätssveriges infrastruktur.
Anders Flodin, Digpro och Tobias Stranning, Vinnergi

ONSDAG
2 OKTOBER

#bredbandsbåten
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KONFERENSAVGIFTER 
BREDBANDSBÅTEN 2019

PRIS/ PERSON / HYTT / DYGN

Seafront Svit – utsides 4 100:-

Seafront Lyx – utsides 2 900:-

Seaview Premium/Comfort – utsides 1 700:-

Seaview Standard – utsides 1 500:-

Cabin Design – insides 1 300:-

Cabin Standard – insides 1 200:-

Mervärdesskatt tillkommer på samtliga angivna avgifter

HOTELL
Stadsnätsföreningen ombesörjer bokning av hotellrum (Obs, begränsat antal) om 
du vill anlända måndag 1/10 och bo på Scandic Talk hotell vid Stockholms mässan 
Älvsjö. Kostnad för enkelrum 1 850:-/person. Del i dubbelrum 900:-/person.  
Mervärdesskatt tillkommer. 

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 hotell-/hyttkostnad. Ersättare får skickas.

GRUPPRABATT
Är ni fem personer eller fler från samma organisation, kontakta SSNf Event,  
konferens@ssnf.org.

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

TIDER
Registrering sker på Stockholmsmässan Älvsjö tisdag 1 oktober klockan 
08.15 – 09.30. Fartyget ankommer Stadsgårdskajen, Stockholm onsdag  
2 oktober kl 14.00.

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

KONFERENSAVGIFT  T O M 30/8  1/9 – 16/9  17/9 – 30/9 

Medlem  5 200:-  6 200:-  7 200:-

Icke medlem  6 200:-  7 200:-  8 200:-

Hyttpris tillkommer

För deltagande endast en dag gäller samma avgift! Ej endagspris!

#bredbandsbåten

http://www.trippus.net/registreringdeltagarebbb2019
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