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» öppningsanförande » mötesplats bredband 2004

Hur driver vi bredbandsutvecklingen i Sverige?
Vad kommer de olika branschaktörerna att göra? 
Hur nyttjar vi den befintliga infrastrukturen på bästa möjliga sätt?

Ja, det är några av de frågor som vi kommer reda ut den 18 maj. 
Mötesplats Bredband är Sveriges största samlingsplats för beslutsfattare i
bredbandsbranschen. Syftet är att främja den svenska bredbands-
utvecklingen genom att erbjuda unika nätverksmöjligheter, stimulerande
debatter och insiktsfyllda föredrag. Förra året besöktes  Mötesplats
Bredband av över 300 delegater från Sveriges alla hörn och var den mest
uppskattade bredbandskonferensen i Sverige.

Kom till Mötesplats Bredband, knyt nya kontakter och 
var med och påverka branschen!

Christer Johansson
Bredbandsutveckling

Välkommen till
bredbands-Sverige!

Mötesplats Bredband är Sveriges största forum för beslutsfattare i bred-
bandsbranschen.  Årets upplaga har alla förutsättningar att bli den bästa
någonsin. 

Öppningstalare är nämligen Infrastrukturminister Ulrica Messing. På
Mötesplats Bredband får del-tagarna en unik möjlighet att ställa den ansva-
riga ministern mot väggen. Många vill säkert veta hur vi ska få fart på bred-
bandsanvändningen i Sverige och hur regeringen resonerar när det gäller
bredbandsstödet till glesbygden.  När vi intervjuade Ulrica Messing i tidning-
en Bredbandsutveck-ling vintern 2002 sa hon bland annat så här: 

«Det faktum att vi i Sverige är så duktiga på att använda informations-
tekniken på alla områden – och se dess möjligheter – gör mig hoppfull
inför framtiden. Nästan alla har mobiltelefon och datorpenetrationen är
mycket hög internationellt sett, både i hemmen och skolorna. Det gör IT till
ett viktigt verktyg för att överbrygga klassklyftor men även i integrations-
politiken. Den nya tekniken kan på sikt också hjälpa folk i tredje världen till
ökat välstånd och påskynda demokratiutvecklingen». 

Vision och verklighet
Om infrastrukturen sa hon så här: 

«Staten har huvudansvaret för den grundläggande infrastrukturen i lan-
det. De statliga investeringarna ska säkerställa en likvärdig standard på
nätet i hela Sverige. Nätet ska vara öppet för alla på lika villkor och ha hög
kapacitet. Sedan får kommuner och andra aktörer bygga stadsnät och
regionnät. Däremot tycker jag att mantrat bredband åt alla är lite för
jultomteaktigt».

Så långt visionerna. Men hur ska dom förverkligas? Det kanske vi får
svar på av ministern på Mötesplats Bredband i Infra City den 18 maj? 

Infrastrukturminister Ulrica Messing
öppnar årets upplaga av Mötesplats
Bredband. Konferensen går av
stapeln den 18 maj i Infra City i
Stockholm.

mötesplats bredband kommer
att sändas både live och on demand
över internet. Följ evenemanget on-
line på www.bredbandsutveckling.se

sändningarna produceras av:

Anmäl er på www.bredband.se  eller via telefon 08-505 247 00

Pris: 4.995 Kr 

Inkl. Konferens, frukost, kaffe, lunch, middag 

med underhållning och fri bar.

För vägbeskrivning och mer information

kring konferensen gå in på vår hemsida

www.bredband.se 

Ulrica Messing öppnar årets
Mötesplats Bredband



» program

8.00 frukostmingel
9.00 hur skall staten stödja bredbandsutvecklingen de 

närmaste fem åren? 
Öppningsanförande av Ulrica  Messing, IT-minister

9.30 bredbandets betydelse och nytta för kommunal 
och regional utveckling
Susanne Jacobsson, Chef TeliaSonera Network Sales

Helena Ervenius, Projektledare, Regionförbundet i Kalmar län

9.55 samverkan mellan näringsliv, kommun, landsting och 
universitet i norrbottens län

Ulf Byström, VD IT-Norrbotten

10.20 bredband och 24-timmarsmyndigheter
– en ny absolut vodka?
Christer Marking, IT-strategisk chef Stockholms Stad 

10.35 pausmingel med kaffe och utställning
11.00 norsk bredbandspolitik

Oluf Ulseth Statssekretare, Närings- och Handelsdepartementet i Norge

11.20 konkurrensbild, prisutveckling och marknadsefterfrågan
Paneldiskussion med:  Ante Baric TeliaSonera, Mikael Sandberg Bostream, 

Peder Ramel Bredbandsbolaget, Gunnar Asp Comhem.

11.50 framtidens affärsmodeller & bredbandstjänster
i stadsnäten
Mats Devert, Gothnet

12.10 lunchmingel
13.30 tjänstemarknadens utveckling i sverige. hur utnyttjar vi 

sveriges fördelar mot omvärlden?
Johan P Bång, World Internet Institute 

13.50 vad kan vi i sverige lära oss av utlandet? 
Rik Missault, Vice President, Alcatel

14.10 digital-tv eller bredbands-tv – vem blir framtidens 
vinnare?
Paneldiskussion med: Jan Olof Gurinder SVT, Stephan Guiance FastTV/SF

Anytime, Jakob Bökman, Boxer, Lars Bengtsson, Kreatel

14.40 public services i bredbandsnäten?
Ove Joanson, Styrelseordf. SR

14.55 lönsamhet och konkurrensförmåga för stadsnät
Sten Orscarsson, Bordelrline

15.15 pausmingel med utställarna
15.35 nya möjligheter för bredband i landets fastigheter

Anders Johansson SABO, Ronny Bergens Fastighetsägarna, Claes Engerstam SB

16.05 strategisk utveckling av ett bostadsföretag
– hand i hand med bredbandsutveckling
Mats Enmark, VD KBAB, Göran Skyttvall, Koncernchef SVM Northnode

16.25 kommer nya dsl-tekniker att slå undan fiber-lan 
utvecklingeni sverige?
Roland Eklund, Erbjudandeansvarig, Skanova och Hans Wallberg, SUNET

16.45 vad är framtiden för svenska bredbandsföretag?
Paneldiskussion med: Anne-Marie Eklund Löwinder NIC, Jonas Birgersson, Labs2 

Per O  Andersson Ericsson, Örjan Mattson ACREO,  Stefan Lindeberg Creandum

17.15 moderator michael lantz digiscope 
sammanfattar och avslutar dagen

17.30 middag med underhållning samt mingelkväll med fribar.



arbetat inom Telia-koncernen  sedan 1988,
främst med fokus på företagsmarknaden
bland annat som marknadsdirektör på Telia
Megacom, försäljningsdirektör på Telia
Företag och sektionschef på Telia Telecom.
Civilingenjör från Chalmers, forskarutbildning
från institutionen för industriell organisation.

ove joansson, sr, is a journalist, broad-
caster and foreign correspondent who has
worked in media management and diplomacy.
For twelve years Mr. Joanson, was President
and CEO of Swedish Broadcasting Corp., the
Swedish public broadcaster. After leaving
Swedish Broadcasting in 1996, he served as
Cultural Counselor  in Washington DC before
initiating the free daily newspaper 20 Minutes
in 1998. He now runs his own company, Media
Conglomerate AB, with interests in print, bro-
adcasting, telecommunications and the web.

anders johansson, sabo, är projekt-
ledare för IT och bredband på SABO, Sveriges
allmännyttiga Bostadsföretag. De senaste år-
en har Anders främst arbetat med frågor kring
bredband, bredbandsutveckling, 3G och digi-
taliseringen av TV. Hur vi ska förverkliga Den
mest engagerande frågan inom bredbands-
området tycker han är hur vi ska förverkliga
ett bredbandssamhälle för alla. 

stefan lindeberg, creandum
Active in several Swedish startups among
them, PacketFront – Chairman of the board,
Xelerated – vice Chairman of the board,
Transmode – director of the board. Indepen-
dent consultant and advisor to among others,
Cygate, Startupfactory , Innovationskapital,
European Equity Partner.

christer marking, stockholms
stad är för närvarande IT-strategisk chef i
Stockholms Stad. Han var tidigare chef för den
fjärde IT-kommissionen fram till dess nedlägg-
ning. Före IT-kommissionen var Christer depar-
tementsråd vid näringsdepartementet och
chef för FoU-enheten.

örjan mattson, acreo är medlem i
projektledningen för Acreos bredbandstest-
bädd. Lång karriär på Ericsson bland annat
som ansvarig för alla fiberoptiska system och
teknologiaktiviteter 1980-1985 och Ericssons
transmissionsprodukter fram till 1990 då han
blev VD för dåvarande Ellemtel. 

rik missault, alcatel Vice President,
Marketing, Fixed Carrier Group. Rik Missault

joined Alcatel in 1992. He has been involved
with the worldwide development of Alcatel’s
DSL business since 1996.  Rik Missault is curr-
rently responsible for Alcatel’s solutions and
consultative marketing activities globally
towards fixed carriers. Rik Missault graduated
in electronics engineering at the University of
Leuven (Belgium) and completed an executi-
ve Masters in Business Administration at the
Vlerick school for management in Gent.

sten oscarsson, borderlight18
års erfarenhet av utveckling av IT som
konkurrensmedel inom företag och offentlig
verksamhet. Driver opertörsneutralt nät i
Uppsala och har under 2002 medverkat i
anbud på c.a 120 publika kommunnät baserat
på regeringens IT proposition. Är också verk-
sam inom export av svenskt bredband till
exempelvis Sri Lanka.

peder ramel, redbandsbolaget.
Sedan juni 2002 är Ramel vd på Bredbands-
bolaget. Under åren 1990 – 2000 var Peder
Ramel anställd hos Industriförvaltnings AB
Kinnevik/MTG AB där han åren 1990 till 1992
var Sverigechef för TV 1000 och därefter som
VD för Viasat samt ansvarig för Betal-TV verk-
samheten inom MTG AB. Peder Ramel föddes
1955. Han har en civilekonomexamen från
Lunds Universitet.

michael sandberg, bostream är
Investment Manager och delägare på Regency
Capital, ett investment- och finansrådgivnings-
bolag i London, sedan början av 1999. Som en
del i sitt arbete på Regency Capital har Mikael
varit aktiv i olika styrelser och sitter sedan
2001 i styrelsen på Bostream AB.

göran skyttvall, svm northnode,
är management konsult för IT och Telecom
företag och i den rollen fungerar han som kon-
cernchef. Dessförinnan var han bl a 13 år på
Ericsson. Dessförinnan 25 år i amerikanska
dataföretag i olika ledande befattningar .

oluf ulseth, statssekreterare
Närings & Handelsdepartementet i Norge.

hans wallberg, sunet, är ansvarig för
utveckling och samordning av SUNET, ett av
världens mest avancerade forskningsnät. Chef
för Umeå universitets datorcentral – UMDAC.
Ordförande i styrelsen för Netnod AB ochVice
ordf i ISOC-SE, den svenska avdelningen av
Internet Society. Var ledamot i regeringens IT-
kommission fram till maj 2003 .

moderator – michael lantz, digiscope är seniorkonsult med speciellt fokus på bred-
bands- och TV-tjänster på Digiscope, ett nordiskt managementkonsultbolag med expertis inom
bl a media och telekom. Michael har under ett flertal år arbetat med strategi- och affärsutveck-
ling för ledande nordiska bredbands- och TV-operatörer, samt tjänsteleverantörer. 



» partners

Alcatel designar, utvecklar och producerar «end-to-end» kommunikationslösningar som ger
operatörer, tjänsteleverantörer och företag möjlighet att överföra all slags information till alla
typer av mottagare i hela världen. Alcatel är en ledande leverantör av tele- och  nätverksutrust-
ning och företagets produkter och lösningar spänner över fiberoptiska nätverk, fasta telenät,
trådlösa mobilnät och bredbandslösningar. Med utgångspunkt från Alcatels lösningar kan
Alcatels kunder fokusera på att skapa och driva optimala företagsmodeller. Alcatel verkar i mer
än 130 länder och hade 2003 en omsättning på EUR 12,5 miljarder. För mer information, besök
www.alcatel.se

Skanova erbjuder operatörer och service providers nätgrossisttjänster baserade på Sveriges stör-
sta nät för telefoni, Internet och bredband. Vi garanterar kapacitet, funktionalitet och servicenivå
i nätet. Infrastrukturen är öppen, tillgänglig och säker. Våra kunder använder nätet som en
språngbräda för att erbjuda produkter och tjänster till sina kunder – företag eller privatpersoner.
Nätet, tjänsterna och kompetensen står till våra kunders förfogande. För mer information, besök
www.skanova.com

GothNet äger och driver ett operatörsneutralt stadsnät i Göteborg och Västra Götaland. De primära
kundsegmenten är operatörer, offentlig förvaltning, stora företag samt fastighetsägare. Stadsnätet
täcker stora delar av kommunerna Göteborg, Partille, Ale och Härryda, och är sammankopplat med
övriga kranskommuners nät.GothNet driver dessutom Västgötaringen, ett samarbete med andra
stadsnät i regionen.  För att öka trafiken i nätet har ramavtal tecknats med ca 20 operatörer som
främst säljer till näringslivet. För närvarande pågår avtalstecknande med fler tjänsteleverantörer
mot privatsidan. Idag är ca 15.000 hushåll anslutna till stadsnätet. Målet är att ha 50.000 anslutna
inom 3 år. Mer information finns att hämta på www.gothnet.se

Cisco Systems är världsledande på nät- och internetlösningar. Ciscos hård- och
mjukvarubaserade produkter och tjänster används för att skapa internetlösningar för kommuni-
kation med data, tal och video mellan personer, företag och länder oavsett skillnader i tid och
plats. Cisco grundades 1984 och har sedan dess vuxit till att bli ett av världens högst värderade
och snabbast växande företag. För mer information, besök www.cisco.se

» utställare

skanova
alcatel
cisco
gothnet
hp
d-link
teliaSonera
memoteknik
catway

swedia networks
flextronic
lumentis
cygate
zyxel
d&w teknik
netintact
rabbta

labs 2
juniper
imtech telecom
teracom
kista Science City
borderlight

ericsson network technologies


