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Första samråd av förslag till marknadsavgränsning avseende 
grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (marknad 4)  

Svenska Stadsnätsföreningen tackar för att vi har beretts tillfälle att lämna ett remissvar 

grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde. I vårt remissvar kommer vi endast yttra oss om områden 

som rör våra medlemmar.   

Stadsnätsföreningen är en intresseorganisation för bredbandsbranschen med fokus på stadsnäten. Vi 

organiserar 154 stadsnät och 124 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. 

Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern 

infrastruktur för bredband i Sverige.  

Yttrandet 

Stadsnätsföreningen håller med PTS om att marknaden är nationell. TeliaSonera är den aktör inom 

leverans av högkvalitativa tillträden som kan leverera med stor geografisk täckning på eget nät. 

Samtliga övriga aktörer behöver helt eller delvis utnyttja flera stadsnät och/eller TeliasSoneras nät för 

att leverera tjänster på slutkundsmarknaden. 

Stadsnätsföreningen håller också med PTS gällande beskrivning av slutkundsmarknaden. Den 

stämmer överens med den bild vi har av marknaden. Slutkunder såsom företag med verksamhet på 

flera orter har normalt enligt vad vi erfar ett mer avancerat behov av kommunikationstjänster för att 

knyta samman sina verksamheter. Vår erfarenhet är att Ethernet-baserade förbindelser ökar och 

kommer successivt att ersätta de traditionella gränssnitten. Dessutom håller vi med om att skillnaderna 

mellan olika branscher är begränsad. 

 

Nätgrossister som erbjuder nationella nät med de lokala stadsnäten 

Lokala stadsnät är nätägare och finns i drygt 200 kommuner. Ett nationellt företag som vill köpa 

produkter av stadsnäten är idag hänvisade till återförsäljare, som vi kan kalla nätgrossist eller 

återförsäljare. Dessa nätgrossister hanterar just nationella affärer med nationella kunder.  

”Utöver TeliaSonera finns ett begränsat antal operatörer som kan erbjuda kapacitetstjänster 

nationellt. Av dessa har endast två (enligt fotnot Trafikverket och Teracom) egna nationella 

mailto:Camilla.jonsson@ssnf.org
mailto:hogkvalitativttilltrade@pts.se


 

 

 2(2) 

stamnät som är sammankopplade med lokala stadsnät och kan i stort sett nå alla städer i Sverige. 

sid. 34”  

Det är korrekt att Trafikverket och Teracom har egna nationella stamnät som är sammankopplade med 

de lokala stadsnäten. Det finns operatörer utöver dessa som PTS beskriver som kan erbjuda 

kapacitetstjänster nationellt och som i framtiden kan vara av intresse för marknaden. Dessa är av 

karaktären nätgrossister och äger mycket riktigt inte ett eget nationellt stamnät, men har som 

affärsmodell att erbjuda ett nationellt rikstäckande nät för datakommunikation utifrån stadsnätens 

infrastruktur. Som exempelvis:  

Accessbolaget startades 2014 och knyter samman stadsnätens lokala och regionala infrastruktur. 

Accessbolaget är nätgrossist vänder sig till alla mobil- och fastnätsoperatörer på den svenska 

företagsmarknaden, liksom övriga köpare av nätkapacitet. De levererar Carrier Ethernet-tjänster med 

bandbredder från 10 Mbit/s till 10 Gbit/s och dessutom våglängdstjänster.  

Norrsken är en rikstäckande nätgrossist som har ett nära samarbete med svenska stadsnät. Norrsken 

erbjuder högkvalitativ kommunikation till företag, offentlig förvaltning, operatörer och 

tjänsteleverantörer med behov av kommunikationslösningar mellan deras verksamheter i olika orter.  

Norrsken erbjuder tjänster på det så kallade Layer 2 nivå med Ethernetgränssnitt, lösningar som är 

baserade på fiber, våglängdsteknik och Ethernet.  

Slutligen 

Stadsnätsföreningen håller med PTS om att det i nuläget endast finns en aktör som kan leverera 

högkvalitativa tillträden i hela landet på eget nät. Något som självklart underlättar för kunder av 

nationell karaktär som har flera verksamhetsområden i olika delar av landet.   

Stadsnäten äger inget eget nationellt stamnät, men stadsnäten är på denna marknad en del av en större 

affär som exempelvis underleverantörer till Teracom, Trafikverket, TDC, Accessbolaget, Norrsken, 

Easyfiber etc. PTS behöver göra välavvägda bedömningar för att säkerställa en positiv utveckling.  

 

 

___________________________ 

Mikael Ek 

vd, Svenska Stadsnätsföreningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


