SPIRIT
Minnesanteckningar från möte i SPIRIT 2001-03-27
Närvarande: Hans Wallberg (ordförande i Börjes frånvaro), Lars-Erik Eriksson
(inbjuden konsult), Mona Hillman-Pinheiro, Sven Tafvelin och Olle Thylander.
Förhindrade: Patrik Fältström, Börje Josefsson och Birgitta Olander
Mötesplats: SkyCity, Arlanda.

1.Inledning
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna, särskilt då Lars-Erik
Eriksson som inbjudits för punkten om kompetenskartläggning.
Mötet beslöt att arbeta efter den utsända dagordningen.
2. Kompetenskartläggningen
Lars-Erik Eriksson presenterade sina utgångspunkter för kompetenskartläggningen
- i mycket tar den sin utgångspunkt i ett operatörsperspektiv - och redogjorde för
arbetet så här långt.
Fortfarande svarar äldre teknik och kretskopplade nät för en viktig del av
operatörernas intäkter, men man ser nu vad gäller teknikutveckling en utfasning av
ATM och kretskoppling. SDH är man fortfarande ”litet rädd om”, men framtidens
datakommunikation kommer framförallt att använda IP, MPLS/Ethernet och

våglängdsmultiplexering.
Intressanta områden för kartläggningen är därmed routing, IP-nät och nätbyggnad
samt säkerhetsperspektivet. Mobilitet och applikationer skulle kunna ingå om det
finns ett intresse hos gruppen.
Kartläggningen görs i form av intervjuer med dels universitet och högskolor, dels
utvecklings som bedöms intressanta och dels operatörer. Dessutom ingår ett par
institut och några konsulter.
Referensgruppen gav förslag på ytterligare organisationer som borde ingå och
ställde frågor/gav kommentarer på Lars-Eriks urval. I stort sett verkar detta ha träffat
rätt.
Resultatet av kartläggningen kommer att för varje organisation innehålla en
beskrivning av den intressanta kompetensen, namn på kontaktperson(er) och en
notering om hur intresserad organisationen tycks vara av ett samarbete med
SUNET. Eventuellt kan ytterligare någon typ av omdöme/kommentarer ges.
Kartläggningen beräknas bli klar den 1 maj 2001. Informationen måste sedan
underhållas av oss själva, eftersom information av denna typ i hög grad är
”färskvara”.
3. Projektlistan
Med en kontaktlista tillgänglig blir det viktigt att projektförteckningen görs känd och
kan leda till att vi får in projektförslag. Börje Josefsson uppmanades redan nu skicka
ut listan till alla kontaker vi redan har, exvis chefer för nätgrupper och kontakter vid
forskningsråd och forskningsstiftelser.
Vi har också Vinnova och Centrum för Internetteknik (som dock initialt kommer att

satsa på utbildning.
Projektlistan bör också finnas tillgänglig via SUNETs webb.
4. Gigasunet
Konstaterades att Regeringen inte reagerat speciellt på den särskilda skrivelse
SUNET lämnat in och att ingenting tycks gå att säga om finansieringen av
produktionsnätet förrän årets budgetproposition kommer i höst. SUNET går dock
vidare med planerna på en uppgradering av produktionsnätet och är för närvarande
inne i en upphandlingsfas (EU-upphandling). Anbud skall ha kommit in den 9 maj
och kommer att öppnas vid en offentlig ceremoni den 11 maj. Anbuden skall vara
giltiga under hela 2001.
5. Uppföljning av diskussionen om distansutbildning vid förra mötet
Mona Hillman-Pinheiro gav en lägesrapport om den senaste utvevecklingen och
uppmärksammade särskilt den Franssonska utredningen om pedagogiskt
utvecklingsarbete och planerna på ett svenskt nätuniversitet. En av de drivande
bakom dessa planer är rektorn vid Lunds universitet Boel Flodgren.
Fortfarande görs det mycket som man kan ifrågasätta det pedagogiska värdet av
och fortfarande återstår att på ett bra sätt definiera kvalitetsdimensionen i
nätbaserad utbildning. Trender får stor makt.
Det finns dock exempel på att distansutbildning gett t o m bättre resultat än
konventionell utbildning, bl a i Pajala. Förklaringen i dessa fall verkar vara att det
funnits eldsjälar som drivit utbildningen. För att lyckas bra måste man alltså kunna
engagera lärarna.
6. Rapporter från pågående projektförslag

Inga sådana rapporter kunde lämnas.
7. Övriga frågor
Svent Tafvelin rapporterade från ett seminarium i Bryssel arrangerat av ”The
Council of the Baltic Seastates” där man diskuterat ”The Northern Dimension” och i
synnerhet ”The Northern e-dimension”.
Det är möjligt att NORDUnet skulle kunna spela en viktig roll inom ramen för ett
Östersjösamarbete kring denna dimension.

Vid anteckningarna

Olle Thylander

