Telecom World Edinburgh
Tirsdag 17. mars
«Bredbånd i Skottland, Sverige og Norge»
-Skottland er i full gang med en fiberplan som skal gi 95% av innbyggerne tilgang til høyhastighets bredbånd innen tre
år. I Sverige skal 90% ha tilgang innen 2020. Begge land bevilger milliardbeløp i statsstøtte. Hva kan vi lære av hverandre?
Bør vi i Norge vurdere andre modeller – sentralt og lokalt?

Kl. 13.00
Kl. 13.20
Kl. 13.40

Robbie McGhee, Scottish Government, Digital Directorate, Broadband Policy Team
Karin Ahl, President FTTH Council Europe
“FTTH – the only future proof broadband model”
Harald Wium Lie, partner, Nexia
“The Norweigan combined broadband model”

Kl. 14.00

Paneldiscussion in English

Kl. 14.30

Pause
«Utfordringer i norsk telepolitikk»
Graveforskrifter og statsstøtte er de to faktorene som har preget norsk bredbåndpolitikk, men nå skal
myndighetene lage en strategisk bredbåndplan (ekomplanen) . Da er det en lang rekke andre
problemstillinger som kommer inn i bildet. Robuste nett, fiber som erstatning for nytt bakkenett,
distriktutfordringen, OTT, fibernett til utlandet, åpne kontra lukkete nett, redundans og mye mer. Her
møter bransjen myndighetene til innspill og diskusjon. Også saksordføreren for ekomplanen vil delta.

Kl. 14.40
Kl. 15.00
Kl. 15.20
Kl. 15.40
Kl. 16.00
Kl. 16.20
Kl. 16.40
Kl. 17.00

Torill Eidsheim, saksordfører(H) Stortinget-ekomplanen
«Veien til høyhastighetssamfunnet»
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direktør samfunnskontakt, Telenor
«Utfordringer for norsk telepolitikk»
Anna Björk Bjarnadóttir, Managing Director Expectus Software
„Hvordan kan telecom tilbydere stoppe inntektslekkasje og minimere kostnader?“
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«Høyhastighet til alle i Oppland/Hedmark – hva trengs?»
Tore Kristoffersen, konseptdirektør, Altibox
«Fiber til folket! - hva skal til?»
Arne Quist Christensen, moderniseringsdirektør Telenor
«Nytt bakkenett eller fiber?»

Kl. 17.20

Øyvind Husby, direktør for samfunnskontakt, GET
«Hvordan sikre konkurranse i mobilmarkedet»

Kl. 17.40

Elisabeth Aarsæther, viseadm. direktør Nkom
«Slik får du IKKE penger av Nkom»

Kl. 20.00

Middag på Hotellet

Onsdag 18. Mars
«De fem viktigste politiske tiltakene»
Kl. 09.00
Kl. 09.20
Kl. 09.40

Arne Joramo, redaktør Telecom Revy
«Oppsummering tiltak fra spørreundersøkelse»
Bjørn Rønning, Leder Norsk Fiberforum-en del av IKT-Norge
«Ekomplanen og bredbånd – hva trengs»
Paneldebatt: «De fem viktigste politiske tiltakene»
«Fastnettets mobile muligheter»
Det blåser en vind over hele Europa. Fastnettoperatører starter mobilvirksomhet. Hva gjør de norske
operatørene når livet som MVNO ikke fungerer godt nok. Vil de kjøpe opp/slå seg sammen med de
mobile? Vil de satse på operatørdrevne wifi-soner eller vil de kanskje satse på småcellenett. Både
leverandører og operatører forteller om sin strategi og nye tekniske muligheter. Kan fastnettoperatører
endre hele det norske mobilmarkedet?

Kl. 10.10
Kl. 10.30
Kl. 10.40
Kl. 11.00

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør Telenor
«Mobilt bredbånd – Supplement eller nok alene?»
Pause
Jan Holm, adm. direktør Lyse Smart
«Fra smarte hjem til smarte byer»
Bjørn Smedman, CEO, Anyfi Networks
«Hva kan carrier-wifi bety for norske byer?»

Kl. 11.20

Tom Guldberg, adm. dir. Cloudberry Mobile
“Dekning der vi er”

Kl. 11.40

Lunsj

Kl. 12.30
Kl. 12.50

Arild Nilsen, Manager Fiber Networks Austevoll Kraftlag/Lysglimt
«Wifi – et logisk skritt etter fiber?»
Adam Salameh, Pre-Sales Systems Engineer /Jeppe Aare Bøttiger, Regional Sales Manager,
Ruckus Wireless “High performance “Public” Wi-Fi , Why – Where – The Challenges ?”

Kl. 13.10

Fredrik L. Andersen, Regional Sales Manager Norway & Iceland ,Aruba Networks

Kl. 13.30

Pause

Kl. 13.40

Gunnar Florus, Internet of Things Service Lead Northern Europe, Cisco

Kl. 14.00

Kevin Lee, Wireless Solution Manager, Huawei

Kl. 14.20

Paneldebatt

Kl. 20.00

Vordrink, Festmiddag, Underholdning i George Suite, The Roxburghe

Kl. 15.00

Alternative aktiviteter onsdag ettermiddag:
1. Falconry på Dalhousie (690.-)

Kl. 15.00

Dette er en «hands on» opplevelse hvor man under profesjonell ledelse får anledning
til å lære om, fly og håndtere flere typer flotte rovfugler.

2. Whisky Destillery Glenkinchie (690.-) Besøk et pittoresk destilleri og
Kl. 16.30

Kl. 15.00

opplev en ekte smak av Skottland. Du vil bli guidet gjennom destilleriets
produksjonsområde og lære hvordan de lager sitt "uisge beatha(water of life)", med
mulighet til utvidet smakstest for å sammenligne Glenkinchie Single Malt med andre
maltwhiskyer fra rundt om i Skottland.

3. Kombitur med både Glenkinchie og Dalhousie (990.-)

