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Yttrande över PTS förslag till beslut på marknaden för 
terminerande kapacitetsförbindelser 
 
TeliaSonera har den 11 februari 2013 beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast 
till beslut avseende marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser. 

 
Inledning 
 
Det utkast som PTS nu samråder om är det fjärde sedan myndigheten inledde sin 
marknadsanalys av marknad 6, terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet. 
I de två senaste utkasten har PTS delat in marknaden i en delmarknad för låga 
kapaciteter (under 30 Mbit/s) och en annan för höga kapaciteter (över 30 Mbit/s), vilket 
innebär att PTS har dragit slutsatsen att marknad 6 i Sverige bestått av två separata 
relevanta produktmarknader. PTS har bedömt att den senare marknaden kännetecknas 
av marknadsdynamik och inte ska fastställas för reglering. PTS bedömer nu att det inom 
ramen för den av kommissionen rekommenderade marknaden i Sverige inte finns några 
separata relevanta produktmarknader, att denna enhetliga marknad har höga 
inträdeshinder och att det inte finns någon del av marknaden som kännetecknas av 
tillräcklig dynamik för att den ska kunna utvecklas mot en fungerande konkurrens inom de 
närmaste åren. PTS har vidare förändrat utgångspunkterna för dominansprövningen i det 
nya utkastet. Nu beaktar PTS såväl extern försäljning som intern produktion vid 
beräkning av marknadsandelar.  

 
TeliaSonera har även tidigare givits möjlighet att yttra sig över utkastet och har i sitt 
yttrande från den 25 januari 2013 framfört ett antal synpunkter och hänvisar till vad som 
där framförs, men vill även här framföra ett antal synpunkter. 

 
Förbindelser baserade på radiolänk bör ingå på marknaden 
 
TeliaSonera anser att PTS nya marknadsavgränsning baseras på mycket osäkra 
marknadsdata och felaktiga slutsatser beträffande vilka tekniker som ska inkluderas på 
marknaden. En förändring i det fjärde utkastet jämfört med det tredje är t.ex. att kapacitet 
över radiolänk har exkluderats från marknaden. PTS motiverar detta enligt följande: 
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Radiolänkar har vissa egenskaper som gör att de inte är helt utbytbara med 
transmissionsförbindelser i koppar och fiber nät. En essentiell egenskap är att radiolänk 
har kapacitetsbegränsning vilket inte är fallet för fiberledningar. 
 
Mot bakgrund av detta skulle en grossistkund som efterfrågar en terminerande 
kapacitetsförbindelse över koppar- och fiberbaserade nät inte vara villig att byta till en 
liknande produkt som realiseras över radiolänk vid en liten men varaktig prishöjning. 
Terminerande kapacitetsförbindelser över radiolänk ingår därför inte på den relevanta 
produktmarknaden. 
 
TeliaSonera anser att detta är direkt felaktigt och det är oklart hur PTS kommit fram till 
denna slutsats givet att: 
 

- PTS marknadsdefinition innehåller alla på marknaden tillgängliga 
kapacitetsnivåer. Exempelvis är förbindelser på 2 Mbit/s den dominerande 
produkten på marknaden. Redan för 10 år sedan kunde radiolänk leverera denna 
kapacitet och idag kan radiolänk leverera kapaciteter på 1 Gbit/s. Detta är 
exempelvis mer än vad som efterfrågas av en LTE basstation idag och är därmed 
även mer än den kapacitet som levereras till 2G/3G-nät. Bifogad film är från 
Ericssons hemsida och ger en beskrivning av radiolänk som kapacitetsförbindelse 
till mobilmaster1. Att exkludera en teknik från marknaden eftersom den har en 
kapacitetsbegränsning saknar därför logik och radiolänk levererar de kapaciteter 
som ingår i marknadsdefinitionen. Dessutom borde även kopparförbindelser ha 
exkluderats från marknaden om PTS tillämpat denna logik på ett konsekvent sätt.  
 

- Operatörer som bygger mobilnät använder idag en mycket stor andel radiolänk. 
Exempelvis utgår PTS i beräkningen av kostnaden för mobil terminering från att 
90% av alla basstationer förses med kapacitet via radiolänk. Andelen varierar 
dock väldigt mycket mellan olika operatörer och även mellan olika länder. I 
samma situation använder sålunda olika operatörer olika former av lösningar. 
Följande uttalanden gjordes från Ericsson och NEC i samband med att de tecknat 
avtal med Tele2 om radiolänk: 
 
– Valet mellan fiber och mikrolänk är helt och hållet beroende på land, operatör och geografi. Det är 
många parametrar som spelar in och de två teknikerna kommer att samexistera under lång tid 
framöver

2
 

 
”Vi ser att fler och fler mobiloperatörer förnyar sin mobila backhaul för att ligga steget före den 
fortsatta ökningen av mobil datatrafik”

3
 

 
TeliaSonera anser därför att det är tydligt att operatörer har ett val mellan fiber och 
radiolänk som infrastruktur för kapacitetsförbindelser till mobilmaster, såväl idag som i 

                                                
1 http://www.ericsson.com/ourportfolio/telecom-operators 
2 Jan Abrahamsson, VP Marketing & Strategy på Ericsson i Norra Europa och Centralasien (Nyhetsbrevet 
Telekomnyheterna den 12 februari 2013) 
3 Fredrik Tumegård, VP för Nec i Europa (Telekomnyheterna den 13 februari 2013) 
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framtiden. Olika operatörer gör olika val i olika situationer och kostnaden är en viktig 
faktor som beaktas. Den infrastruktur som i första hand borde exkluderas från 
marknaden, om man tillämpar PTS logik, är koppar. 

 
I de volymdata som TeliaSonera lämnat tidigare till PTS ingår även kapacitet som 
levererats över radiolänk eftersom PTS i tidigare beslutsutkast inte exkluderat kapaciteter 
med sådan teknik. Bara avseende 3G & 4G har TeliaSonera mer än [000000] 
kapacitetsförbindelser som ingår i PTS underlag men som enligt PTS nya 
marknadsavgränsning inte ska vara med. TeliaSonera bedömer att ca [00] procent av 
bolagets rapporterade volymer utgörs av radiolänk. Detta utgör en betydande andel av 
TeliaSoneras försäljning av kapacitet och i synnerhet av kapacitet med hög 
överföringskapacitet.  

 
För att PTS ska kunna bedöma konkurrenssituationen på marknaden i sin helhet 
(marknad 6) och få en riktig bild av styrkeförhållandena på marknaden måste PTS därför 
för alla användningsområden och kapaciteter uppskatta den totala externa försäljningen 
och den interna produktionen, det sistnämnda i den mån även intern produktion ska 
användas för att mäta marknadsandelar. Det är därför nödvändigt att PTS tar in uppgifter 
även av kapacitet över radiolänk. 

  
Radiolänk används i första hand för att erbjuda terminerande kapacitetsförbindelser till 
mobilmaster (mobile backhaul). Detta marknadssegment domineras i allt större 
utsträckning av egen produktion av kapacitet över radiolänk och fiber. TeliaSonera 
uppskattar att ca [xxxxxxxx] av bolagets totala externa och interna försäljning av kapacitet 
avser mobile backhaul, varav minst [xxx] utgörs av radiolänk. Det indikerar att 
terminerande kapacitetsförbindelser till mobilmaster kan utgöra en separat marknad 
eftersom den stora användningen av radiolänk innebär att konkurrensförhållandena 
skiljer sig från övriga användningsområden för terminerande kapacitetsförbindelser. Det 
är t.ex. mindre vanligt förekommande att företagsbyggnader ansluts med radiolänk.  

 
PTS bör därför överväga att definiera en separat marknad för terminerande 
kapacitetsförbindelser till mobilmaster. Denna uppdelning i flera grossistmarknader utifrån 
användningsområden har gjorts i några av EU:s medlemsländer (Spanien och Italien). 
Detta skulle enligt TeliaSonera sannolikt ge den mest korrekta bedömningen av 
konkurrenssituationen för terminerande kapacitetsförbindelser. Även med ett sådant 
tillvägagångssätt är det nödvändigt att PTS uppskattar den totala externa försäljningen 
och interna produktionen av kapacitet över radiolänk.  
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Brister i nuvarande dataunderlag leder till felaktiga slutsatser 
 
Problemet med att olika operatörer använt olika principer vid rapportering av data är dock 
inte isolerat till radiolänk utan gäller även exempelvis mätningen av intern produktion, 
avgränsningen mellan terminerande avsnitt och transportförbindelser, etc. Sammantaget 
innebär detta att PTS nuvarande dataunderlag innehåller väsentliga felkällor som gör att 
det inte går att använda för en korrekt marknadsanalys. Det är framförallt två faktorer 
som måste vara uppfyllda för att dataunderlaget ska kunna vara relevant och tillförlitligt. 
Först och främst måste den data som samlas in representera den marknad som ska 
analyseras. Minst lika viktigt är dock att de aktörer som rapporterar data får tydlig 
information om hur data ska tas fram och rapporteras. 

 
Data som representerar den avgränsade marknaden 
 
En viktig grundprincip är att de data som samlas in måste överensstämma med den 
aktuella marknadsavgränsningen. Detta innebär även att ifall marknadsavgränsningen 
ändras måste sålunda även de data som används i analysen anpassas efter den ändrade 
marknadsdefinitionen. I kapitlet ovan har TeliaSonera redogjort för att detta inte varit fallet 
för radiolänk. Genom att exkludera radiolänk från marknaden utan att samla in ny data 
blir underlaget för analysen felaktigt.  

 
Ett annat exempel är avgränsningen mellan terminerande avsnitt och transport. Det PTS 
benämner terminerande avsnitt kan enligt marknadsdefinitionen i princip sträcka sig från 
Ystad till Haparanda. TeliaSonera innehar både transport- och accessnät och de 
kapacitetsprodukter som bolaget erbjuder på grossistmarknaden innehåller både 
transport- och terminerande avsnitt. Detta gäller dock inte för alla aktörer på marknaden. 
Exempelvis säljer stadsnäten ofta enbart terminerande avsnitt medan aktörer som ICT 
Trafikverket och Svenska kraftnät ofta säljer renodlad transport. Konsekvensen av nu 
gällande marknadsavgränsning och datainsamling blir därför att när exempelvis 
TeliaSonera producerar en förbindelse så hamnar hela värdet av förbindelsen (transport 
och terminerande avsnitt) i dataunderlaget. Om en grossistkund istället köper transport 
från ICT Trafikverket och det terminerande avsnittet från ett stadsnät så hamnar bara 
värdet av det terminerande avsnittet i dataunderlaget. Dataunderlaget ger därför inte en 
korrekt bedömning av den faktiska konkurrenssituationen på marknaden.  

 
I PTS tidigare marknadsavgränsning var marknaden avgränsad till att maximalt omfatta 
förbindelser på 100 km. I överensstämmelse med detta exkluderades därför data 
gällande förbindelselängder över 100 km. Detta innebar att den ovan beskrivna 
problematiken begränsades eftersom riktigt långa transportförbindelser exkluderades från 
underlaget oavsett vilken aktör som producerade dem. I de senare versionerna av 
beslutsutkasten har dock denna avgränsning tagits bort och PTS underlag innehåller 
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därför ett systematiskt fel som innebär att operatörer som säljer kompletta förbindelser 
förefaller vara större på marknaden än vad som egentligen är fallet. PTS måste därför till 
det slutgiltiga beslutet korrigera dessa data och utföra en ny analys av det kompletterade 
dataunderlaget, inklusive frågan om vilket mått som bäst mäter andelar på respektive 
marknad.  

 
Tydliga instruktioner för rapportering av data 
 
Kapacitetsmarknaden består av upp mot 200 aktörer. För att få in ett korrekt 
dataunderlag är det därför absolut nödvändigt att alla aktörer på marknaden rapporterar 
data utifrån samma principer. Många aktörer på marknaden har en begränsad erfarenhet 
av den sorts marknadsanalyser som PTS gör för att bedöma behovet av reglering. Det är 
därför helt nödvändigt att PTS på ett tydligt och enhetligt sätt kommunicerar till 
marknaden vilka data som ska rapporteras. Dessa instruktioner har inte funnits vilket med 
all sannolikhet resulterat i stora variationer, både i form av vilken data som rapporteras 
och i olika värdering av intern produktion av kapacitet.  

 
Komplexiteten för marknadens aktörer ökar givetvis när marknadsavgränsningen 
förändras mellan beslutsutkasten och insamlad data behöver uppdateras.  

 
Sammanfattningsvis är det helt nödvändigt att PTS till det slutgiltiga beslutet säkerställer 
ett dataunderlag som mäter de avgränsade marknaderna och där alla aktörer har 
rapporterat data enligt samma principer. Detta kräver framförallt följande förändringar 
jämfört med nu gällande beslut: 

 
Avgränsning mellan terminerande avsnitt och transport: För att kunna jämföra olika 
aktörers inflytande på marknaden krävs att motsvarande försäljningsvolymer inkluderas 
på marknaden oavsett om den levereras som en helhetslösning av en leverantör eller 
som två separata produkter (transport respektive terminerande avsnitt) av två olika 
leverantörer.   

 
Intern produktion av kapacitetsförbindelser: Intern produktion av kapacitet utgör en stor 
del av marknaden för terminerande avsnitt.  För en korrekt analys krävs dock att alla 
aktörer rapporterar all internt producerad kapacitet och även värderar en 
kapacitetsförbindelse utifrån gemensamma principer.  

 
Kapacitetsförbindelser baserade på radiolänk: Baserat på om kapaciteter över radiolänk 
ingår på marknaden eller inte måste analysunderlaget uppdateras så att antingen alla 
aktörers radiolänkförbindelser inkluderas alternativt exkluderas.  
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Engångsavgifter: Just nu pågår en omfattande utbyggnad av mobilnät i Sverige. Nya och 
gamla basstationer ansluts med fiber och radiolänk. Vid nyutbyggnad utgår ofta 
engångsavgifter vilket resulterar i att den totala omsättningen för detta segment av 
marknaden under utbyggnadsfasen blir oproportionerligt hög. En aktör med en stor 
utbyggnad inom detta segment kan därför framstå som att den generellt växer på 
marknaden, vilket exempelvis är fallet för TeliaSonera. En viktig fråga är därför om 
engångsavgifter vid utbyggnad ska inkluderas i underlaget. Oavsett om det ska 
inkluderas bör det finnas riktlinjer vid datainsamling som gör att alla aktörer hanterar detta 
på samma sätt. 

 
En uppdelning av marknaden i delmarknader  
 
Ett av PTS argument för att inte dela upp marknaden i en hög- respektive 
lågkapacitetsmarknad samt för att reglera denna sammanslagna marknad är att tillväxten 
varit stark på högkapacitetsområdet och att TeliaSonera på det segmentet dessutom fått 
en förstärkt position. Som framgår av tidigare avsnitt anser TeliaSonera dock att PTS 
baserar dessa slutsatser på en felaktig grund. TeliaSonera är övertygat om att en analys 
utifrån data som korrigerats i enlighet med ovan skulle ge en helt annan bild. 

 
Som TeliaSonera framfört tidigare varierar konkurrensförhållandena mycket mellan olika 
marknadssegment. På låga kapaciteter som fortfarande domineras av SDH-förbindelser 
har TeliaSonera en hög marknadsandel medan marknadsandelarna på höga kapaciteter, 
som oftast baseras på Ethernet, är betydligt jämnare fördelade mellan aktörerna. SDH är 
generellt på väg att fasas ut och ingen operatör skulle idag gå in på marknaden eller 
expandera på marknaden genom att bygga ut SDH. Ethernet har byggts ut av många 
aktörer på marknaden och det finns därför flera operatörer som har incitament att 
expandera sitt nät genom att vara med att konkurrera om nya affärer.  

 
Enligt TeliaSonera bör PTS därför återgå till bedömningen från tidigare beslutsutkast där 
marknaden var uppdelad i en delmarknad för förbindelser med låg kapacitet och en 
delmarknad för förbindelser med hög kapacitet. Den tidigare föreslagna avgränsningen 
mellan delmarknaderna gick vid 30 Mbit/s. Givet att SDH nästan uteslutande säljs för 
förbindelser med 2 Mbit/s bör gränsen flyttas till förbindelser med en hastighet på högst 2 
Mbit/s. Detta, i synnerhet i kombination med en separat delmarknad för förbindelser till 
mobilmaster, skulle enligt TeliaSonera överensstämma med hur konkurrenssituationen 
varierar inom marknaden för terminerande avsnitt av kapacitetsförbindelser. 

 
Geografiska delmarknader 
 
En specifik fråga i samrådet är om marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser är 
nationell. TeliaSonera har i tidigare samråd redogjort för sin uppfattning i denna fråga. 
Operatörer som ska erbjuda slutkundsprodukter såsom datakom-produkter till företag står 
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i valet mellan att hyra kapacitet eller producera egen kapacitet. I tätorter med hög 
befolkningstäthet väljer många operatörer att etablera egen utrustning för att producera 
egen kapacitet. För att förbättra avkastning på investeringen genom att utnyttja 
utrustningen maximalt väljer många operatörer att i likhet med TeliaSonera även erbjuda 
grossistprodukter, det gäller t.ex. Telenor, TDC, Tele2 och DGC. 

Därmed finns såväl ett indirekt konkurrenstryck genom att operatörer producerar egen 
kapacitet men även ett direkt konkurrenstryck genom att flera operatörer erbjuder 
grossistprodukter. I områden utanför tätorter är de kommersiella förutsättningarna för 
operatörer att producera egen kapacitet sämre. Därmed uppstår en grundläggande 
geografisk skillnad i konkurrenstryck baserat på antalet operatörer som producerar egen 
kapacitet i olika områden.  

 
En annan viktig skillnad mellan olika områden är graden av konkurrerande infrastrukturer 
vilket i synnerhet är en följd av utbyggnaden av fiber. Detta får effekter även på 
kapacitetsmarknaderna, dels utifrån att flertalet av de som bygger infrastruktur även 
producerar egen kapacitet, dels utifrån att en ökad konkurrens på infrastruktur underlättar 
för aktörer som producerar kapacitet. I många städer i Sverige har omfattande stadsnät 
byggts ut som täcker en stor andel av företagen och som konkurrerar med bland annat 
TeliaSoneras koppar- och fibernät. Även detta talar för att kapacitetsmarknaden i Sverige 
inte är nationell. 

 
Trekriterieprövningen 
 
TeliaSonera anser att det framförallt är utvecklingen inom tre områden som bidragit till att 
kapacitetsmarknaden i Sverige i allmänhet och ”terminerande avsnitt” i synnerhet 
utvecklats mot allt fler producenter och därmed allt större konkurrens de senaste tio åren. 
Det första utvecklingsområdet är utbyggnaden av fiber. Det andra är övergången från 
SDH till Ethernet som teknik för att producera kapacitetsprodukter, vilket leder till att 
inträdeshindren minskar och därmed till att konkurrensen på marknaden ökar. Det tredje 
utvecklingsområdet är mobiloperatörernas användning av radiolänk som alternativ till fast 
infrastruktur för att producera mobil backhaul. TeliaSonera har i yttrandet från den 
25 januari 2013 mer ingående redogjort för anledningen till att inträdeshindren minskar 
och marknadsdynamik uppstår. 

 
I tidigare utkast har PTS delat upp marknaden i en marknad för lågkapacitetsförbindelser 
och en marknad för högkapacitetsförbindelser. Myndigheten kom då fram till att 
marknaden för högkapacitetsförbindelser har sådana egenskaper att den inom de 
närmaste tre åren kan förväntas komma att utvecklas mot effektiv konkurrens utan 
tillämpning av förhandsreglering. Det andra kriteriet om avsaknad av marknadsdynamik 
ansågs därmed inte vara uppfyllt eftersom PTS konstaterade att nya aktörer etablerade 
sig och priserna fluktuerade. 
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När PTS i det utkast som nu är på samråd har slagit samman de två marknaderna till en 
och samma marknad bedömer myndigheten att marknaden som helhet saknar dynamik. 
Ett av skälen till att låg- och högkapacitetsförbindelser ingår på samma marknad är dock 
enligt PTS att grossistkunden, vid en större och varaktig prishöjning på en 
lågkapacitetsförbindelse, väljer att köpa en förbindelse med hög kapacitet. Enligt 
TeliaSonera finns därmed dynamik på hela den nya marknaden eftersom den produkt 
man byter till finns på den del av marknaden där det enligt PTS finns dynamik. 

 
Skyldigheter 
 
TeliaSonera noterar att PTS föreslår färre skyldigheter i detta utkast än i tidigare utkast 
och att PTS överväger att minska skyldigheterna ytterligare. Såsom TeliaSonera har 
utvecklat i tidigare yttranden måste PTS minska regleringen på denna marknad i 
förhållande till den reglering som nu gäller. 

 

Sekretess 

Skrivelsen innehåller affärskänslig information vars röjande skulle medföra skada för 
TeliaSonera. TeliaSonera hemställer om att de uppgifter som angivits med [hakparentes] 
på sid 3 hanteras med sekretess och att PTS kontaktar TeliaSonera innan myndigheten 
fattar beslut i anledning av en sekretessprövning. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Per Hemrin 
 
 
 
 
 
 
 


