
TREFpunkt 2004-03-30
Finns det ett liv efter

Staffan.Sarback@adm.luth.se



SUNETS FRAMTIDSGRUPP
• Bakgrund

• Presentation av uppdraget

• Presentation av medlemmarna i Sunet:s 
framtidsgrupp

• Arbetssätt, tidsplan mm



Bakgrund

• SUNET Forum 2002

• Diskussion i SUHF

• Gigasunet t o m 2005-12-31



Uppdraget (1)

• Diskutera vilket innehåll SUNETs verksamhet bör 
ha efter 2005 för att på bästa sätt tillgodose 
högskolornas behov av gemensam infrastruktur, 
gemensamma tjänster och gemensam utveckling

• Undersöka vilka krav olika slags forskning ställer 
på SUNET och hur SUNET bör utvecklas för att 
tillgodose dessa krav



Uppdraget (2)

• Undersöka utbildningens behov av nätanvändning 
och särskilt då krav som ställs av 
distansutbildningen 

• Undersöka SUNETs betydelse för studenterna och 
betydelsen av att SUNET är tillgängligt på olika 
sätt I olika studiesituationer

• Ta fram underlag för en bedömning av vilka 
ekonomiska och administrativa förutsättningar 
som kommer att finnas för SUNETs verksamhet 
efter 2005



Framtidsgruppens medlemmar(1)

• Staffan Sarbäck, univ dir, Luleå (ordf)
• Ewert Bengtsson, professor, Uppsala
• Per Gunningberg, professor, Uppsala 
• Lars-Åke Idahl, överbibliotekarie, Umeå 
• Bengt Lörstad, rektor, Kristiansstad
• Ingrid Melinder, prefekt, KTH
• Peter Olsson, vicerektor, CTH



Framtidsgruppens medlemmar(2)

• Bengt Persson, professor, KI
• Benny Stridsberg, studerande, SFS
• Inger Thörnqvist, personalchef, Växjö
• Torbjörn Wiberg, IT-chef, Umeå
• Björn Wittenmark, professor, Lund
• Anders Ynnerman, professor, Linköping
• Olle Thylander, VR, (sekreterare)



Arbetssätt (1)
• Uppdragsgivare är SUNETs styrelse, 

ansvarar för kontakter med SUHF o SFS
• Synpunkter skall inhämtas direkt från U/H 

och olika grupper av användare
• Universitet och högskolor skall besökas i 

syfte att få till stånd en dialog med olika 
användargrupper



Arbetssätt (2)

• Gruppens arbete ska avrapporteras löpande
- SUNETs styrelse
- SUNET Forum
- TREF
- SUHFs styrelse och förbundsförsamling



Arbetssätt (3)

• Inledningsvis (2004) förutsätts gruppen 
koncentrera sig på frågor om behov, 
innehåll samt organisation och finansiering 

• Därefter (2005) mer konkret börja diskutera 
kraven på den infrastruktur som skall ersätta 
Gigasunet, 



Hur kontakta oss?

framtid@sunet.se



Områden och frågeställningar att 
fokusera på i det fortsatta arbetet

• Varför egen infrastruktur?
• Strategisk teknikutveckling
• Forskningens behov
• Utbildningens behov, särskilt distansutbildning
• Studenternas behov av tillgänglighet
• Bibliotekens och administrationens behov
• SUNET – mer än nätkapacitet?
• Organisatoriska och finansiella frågor



Vårens möten

• januari   - KTH
• februari  -södra Sverige, internat 
• mars -västkusten
• april -”Mälardalen”
• maj -internationell utblick

• juni - Stockholm 


