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 Inledning och syfte  

1.1 Bakgrund  

Detta modellreferensdokument (MRD) beskriver och förklarar 
huvudprinciperna som ska ligga till grund för en kalkylmodell1. Modellen ska 
göra det möjligt för PTS att beräkna kostnadsresultat för reglerade tjänster 
vilka ger alternativa operatörer tillgång till den fasta nätinfrastrukturen som 
drivs av en operatör som har betydande inflytande på marknaden, en så kallad 
SMP-operatör. Dessa tjänster omfattar – men är inte begränsade till – fysiskt 
tillträde till koppar- och fiberbaserade accessnät, samlokalisering och andra 
tillhörande installationer, backhaul, samtrafik, och virtuellt tillträde över 
koppar- eller fiberbaserade accessnät. Kalkylmodellen utformas för att kunna 
vara flexibel och anpassningsbar till framtida regleringsåtgärder, samt att kunna 
vara skalbar och därmed användningsbar för olika regioner om det skulle 
kunna anses vara motiverat.  

TERA Consultants (TERA) har fått i uppdrag av PTS att hjälpa till med att 
utveckla den nya kalkylmodellen som omfattar accessnät, corenät, och 
samlokalisering. I arbetet kan hänsyn tas till relevanta delar av PTS befintliga 
hybridmodell i kombination med de relaterade aktiviteter som krävs för att 
etablera en kalkylmodell i enlighet med det europeiska ramverket för 
elektronisk kommunikation och svensk lagstiftning som implementerat 
europeisk lag.  

Detta dokument beskriver de föreslagna principerna som kommer att tillämpas 
i utformningen av kalkylmodellen, med dess delar för accessnät, corenät samt 
samlokalisering och tillhörande installationer.  

1.2 Disposition  

Detta modellreferensdokument har följande disposition:  

 Kapitel 1 och 2 - Inledning och regelverk, beskriver grundläggande 
antaganden för BULRIC (nedifrån-och-upp-kalkylmodell för långsiktigt 
inkrementella kostnader)-metodologin; och antagandet om den 
hypotetiska effektiva operatören;  

                                                 
1 Begreppet kalkylmodell används genomgående i detta dokument. Det skulle även kunna benämnas som 
kostnadsmodell, vilket EU-kommissionen använder, eller kostnadsberäkningsmodell.  
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 Kapitel 3 - Generella överväganden för modellarbetet, generella 
principer för kalkylmodellen för accessnät, corenät (nätutbredning, 
modern likvärdig tillgång (MEA)) och modellen för samlokalisering;  

 Kapitel 4 – Behandlar genomförande och ansats för: 

o accessnät  
o corenät  
o samlokalisering  
o värdering av capex, annuitet och opex  
o prissättning baserat på kostnadsresultat;  

 Kapitel 5 – Behandlar kapitalinvesteringar (Capex) och driftkostnader 
(Opex); 

 Kapitel 6 – Handlar om prissättning och kostnadstäckning; 

 Bilaga A – Avskrivning– Om olika avskrivningsmetoder; 

 Bilaga B - Förteckning av principer– Innehåller en förteckning av 
samtliga principer. 
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 Regulatoriskt ramverk  

 Modellering av kostnader  

Som en del i PTS ansvarar att övervaka marknaden för elektronisk 
kommunikation, och då i synnerhet när det gäller reglering av accessnät, kan 
PTS ålägga nätägande operatörer som anses ha betydande marknadsinflytande 
(SMP) skyldigheter att uppfylla vissa krav på prissättning, i syfte att främja en 
utveckling mot effektiv konkurrens. Detta överensstämmer med EU:s 
ramdirektiv2:  

"En nationell tillsynsmyndighet får i enlighet med bestämmelserna i artikel 8 införa 
skyldigheter som rör kostnadstäckning och priskontroller, inbegripet 
skyldighet att tillämpa kostnadsorienterad prissättning och 
kostnadsredovisningssystem, för vissa specifika typer av samtrafik och eller 
tillträde, om en marknadsanalys visar att en brist på effektiv konkurrens 
innebär att den berörda operatören kan ta ut överpriser, eller använda prispress på 
ett sätt som missgynnar slutanvändarna. För att uppmuntra operatörerna till 
investeringar, bland annat i nästa generations nät, ska de nationella 
regleringsmyndigheterna ta hänsyn till den investering som gjorts av operatören och 
medge denne en rimlig avkastning av den adekvata kapitalinvesteringen, med 
beaktande av eventuella risker som är specifika för ett visst nytt 
nätinvesteringsprojekt.3 "( fetstil tillagd)  

En variant av prisregleringen som PTS kan ålägga är kostnadsorientering. För 
att kunna fastställa kostnadsorienterade priser, i enlighet med LRIC-metoden, 
och säkerställa att reglerade priser ger operatörer kostnadstäckning behöver 
nationella regleringsmyndigheter utveckla kalkylmodeller.  

Under åren 2002-2003 utvecklade PTS tillsammans med operatörerna en 
kalkylmodell enligt LRIC-metoden som benämns hybridmodellen, för att 
kunna beräkna kostnadsresultat för tillträde till accessnätet (LLUB) och 
samtrafik i det fasta nätet, med utgångspunkt att säkerställa kostnadskausalitet 
och kostnadstäckning för SMP-operatören. Den första versionen av 
hybridmodellen publicerades 2003-2004.4 PTS har därefter uppdaterat 
hybridmodellen nästan årligen fram till 2013, varefter modellen har reviderats 
                                                 
2 Direktiv 2009/140/EC av Europa Parlamentet och Rådet and av den 25 november 2009 om ändring av 
direktiv 2002/21/EC om ett gemensamt regelverk för elektronisk kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, direktiv 2002/19/EG om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska 
kommunikationsnät och tillhörande faciliteter och direktiv 2002/20/EG om auktorisation för 
elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (fortsättningsvis benämnd “ramdirektivet”) 
3 Artikel 2, Ändringar av direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet). Punkt 9, Artikel 13.1 ersätts 
 

4 LRIC, Final hybrid model, 19 december 2003. 
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vid några tillfällen. Den senaste revideringen baserades på det 
modellreferensdokument (MRP rev c) som PTS publicerade i maj 2010, vilket 
resulterade i v8.1 av hybridmodellen som offentliggjordes i december 2011.5 
Den senaste uppdateringen skedde 2013 vilket resulterade i version 10.1. som 
är den aktuella modellen.  

Enligt den rättsliga ramen ska PTS vid fastställande av regleringsåtgärder efter 
en marknadsanalys ta största möjliga hänsyn till de rekommendationer som 
offentliggörs av Europeiska kommissionen. Den har publicerat tre 
rekommendationer som är av betydelse för detta arbete: i maj 2009 publicerade 
EU-kommissionen en rekommendation6 som syftar till att harmonisera 
principer för kalkylmodeller som används för kostnadsberäkning och 
prissättning av samtalsterminering i fasta och mobila nät; i september 2010 
publicerade EU-kommissionen en rekommendation om reglerat tillträde till 
nästa generations accessnät för att främja investeringar, konkurrens och 
nyskapande på marknaden för bredbandstjänster, i synnerhet i samband med 
övergången till nästa generationsaccessnät7; i september 2013 publicerade EU-
kommissionen en rekommendation8 som syftar till att förbättra de 
regleringsmässiga förutsättningarna som behövs för att främja en effektiv 
konkurrens genom att bl.a. harmonisera principer för kalkylmodeller som 
används för att beräkna kostnader för accessnätet.  

 Operatör som ska modelleras  

En kalkylmodell kan återspegla kostnader för olika typer av operatörer, som: 

1. Den faktiska SMP-operatören;  
2. En genomsnittlig operatör, till exempel baserat på den faktiska SMP-

operatören och andra operatörer;  
3. En hypotetisk effektiv operatör.  

I det första alternativet är de modellerade kostnaderna direkt relaterade till 
faktiska kostnader för att tillhandahålla de reglerade tjänsterna. Detta innebär 
att kalkylmodellen ligger i linje med principerna om kostnadsorientering och 
kostnadskausalitet. Det innebär i sin tur att kostnadsresultaten som ligger till 
                                                 
5 PTS, Modellreferensdokument (MRP rev c), Riktlinjer för framtagandet av LRIC-bottom-up och top-
down modellerna. 7 maj 2010, DNR 10-420-2.1.2.  
6 EU-kommissionens rekommendation av den 7 maj 2009 om reglering av termineringstaxor i fasta och 
mobila nät inom EU, ref C(2009) 3359 
7 EU-kommissionens rekommendation av den 20 september 2010 om reglerat tillträde till nästa 
generations accessnät, (2010/572/EU) 
8 EU-kommissionens rekommendation av den 11 september 2013 om enhetliga krav på icke-
diskriminering och kostnadsberäkningsmetoder för att främja konkurrensen och förbättra klimatet för 
bredbandsinvesteringar, on (2013/466/EU) 
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grund för priser på reglerade tjänster borde överensstämma med de kostnader 
som uppstår för att tillhandahålla dessa tjänster. Men det överensstämmer inte 
nödvändigtvis med de kostnader som en effektiv operatör skulle ha. Därför 
skickar detta inte rätt prissignal till SMP-operatören och tillträdande operatörer.  

Enligt det andra alternativet är de modellerade kostnaderna inte direkt 
relaterade till kostnaderna för reglerade tjänster som tillhandahålls av SMP-
operatören eftersom SMP-operatören kan ha olika kostnader jämfört med de 
andra operatörerna. Det uppfyller heller inte effektivitetskriteriet i LRIC-
metoden, vilket är baserat på det teoretiska antagandet att priser som är 
baserade på framåtblickande långsiktigt inkrementella kostnader (LRIC) ger 
relevant signal till producenter och kunder och tillförsäkrar ett effektivt inträde 
och utnyttjande av infrastruktur för telekommunikation. Det skulle dock kunna 
vara möjligt att modellera den faktiska kostnaden för en generisk operatör, där 
specifika egenheter hos olika operatörer kan jämnas ut.  

Slutligen, det tredje tillvägagångssättet, vilket PTS föredrar, gör det möjligt att 
efterlikna en situation som skulle gällt på en konkurrensutsatt marknad, där 
utbyggnaden av nätinfrastrukturen är effektiv vilket ger förutsättningar att 
etablera en hypotetisk effektiv operatör. Detta skapar förutsättningar att sända 
lämpliga incitament till både SMP-operatören och tillträdande operatörer.  

Detta ligger i linje med EU-kommissionens rekommendation om 
kostnadsberäkningsmetoder för reglering av tillträde till accessnätet:  

"De nationella regleringsmyndigheterna bör införa en BULRIC +-
kostnadsberäkningsmetod som beräknar de nukostnader som en hypotetisk 
effektiv operatör skulle ha för att bygga ett modernt effektivt nät, dvs. ett NGA-
nät.9 " (fetstil tillagd)  

Däremot stöds inte de två första tillvägagångssätten av EU-
rekommendationen.  

I teorin innebär ansatsen med en hypotetisk effektiv operatör att det 
återspeglar vad som skulle ske på en konkurrenskraftig marknad där en effektiv 
operatör skulle bygga ut nätet givet den prognostiserade efterfrågan. I 
synnerhet ska nätet byggas med modern teknik som ger grunden för modellen 

                                                 
9 EU-kommissionens rekommendation av den 11 september 2013 om enhetliga krav på icke-
diskriminering och kostnadsberäkningsmetoder för att främja konkurrensen och förbättra klimatet för 
bredbandsinvesteringar, on (2013/466/EU), artikel 31 
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för att beräkna kostnader och därmed priset för fiber- och kopparbaserade 
tjänster (se avsnitt 18 och 3.3).  

Det bör noteras att det modellerade nätet bör betraktas som att det redan är på 
plats, etablerat över en natt. Inga migreringskostnader (kostnader för 
överflyttning från det befintliga nätet till det effektiva nätet) ska inkluderas. 
Migrering av efterfrågan, det vill säga takten till anslutning av fiber behandlas 
nedan (se avsnitt 4.1.3).  

Det metodologiska valet för geografisk placering av noder och användning av 
tillvägagångssättet för modifierad scorched node behandlas i avsnitt 3.5.  

Princip 1: Den modellerade operatören ska vara en hypotetisk effektiv 
operatör. 

 
 

 Nedifrån-och-upp jämfört med uppifrån-och-ned  

PTS har sedan 2002 utvecklat hybridmodeller (baserat på uppifrån-och-ned 
(top-down) (TD) och nedifrån-och upp-modeller (bottom-up-modeller) (BU), 
för att beräkna kostnadsresultat som kan ligga till grund för prissättning av 
reglerade tjänster som baseras på tillträden till det fasta nätet. Hybridmodellen 
baseras på en jämförelse av kostnader som beräknas i en TD-modell respektive 
BU-modell genom en sammanvägningsprocess.  

Syftet med en TD-modell är att beräkna kostnaderna för det befintliga nätet 
och kostnadsstrukturen för SMP-operatören, men att avlägsna vissa 
ineffektiviteter genom att byta ut äldre teknik mot modern teknik vilket 
möjliggör ett mer kostnadseffektivt nät. I TD-modellen inhämtas kostnadsdata 
från operatörens bokföring, men räknas om till återanskaffningsvärden, vilket 
sedan ligger till grund för en kostnadsfördelning till olika tjänster baserat på 
sambandet mellan kostnader och tjänster.  

Syftet med en BU-modell är att beräkna kostnaderna för ett effektivt nät som 
har den senaste tekniken och som kan användas i ett storskaligt nät. I princip 
bör BU-modellen etablera det nät som en hypotetisk effektiv operatör skulle 
bygga för att möta den framåtblickande efterfrågan som SMP-operatören 
förväntas möta. I BU-modellen används data för efterfrågan som utgångspunkt 
för att bygga ett effektivt nät som kan hantera den framtida efterfrågan och 
utformas i linje med utarbetade ekonomiska och tekniska principer.  
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Medan båda metoderna används i PTS hybridmodell har EU-kommissionen 
framhållit fördelarna med kalkylmodeller som är baserade på en BU ansats 
2009:  

“BU models use demand data as a starting point and determine an efficient network 
capable of serving that demand by using economic, engineering and accounting 
principles. BU models give more flexibility regarding network 
efficiency considerations and reduce the dependence on the regulated operator 
for data. A BU model is synonymous with the theoretical concept of developing 
the network of an efficient operator because it reflects the 
equipment quantity needed rather than actually provided and the model 
ignores legacy costs. (…) Although BU models are generally developed by NRAs, 
operators can contribute to the model inputs and assumptions. This will increase the 
transparency and objectivity of BU models, although it carries the risk that 
‘negotiated’ figures, as opposed to more accurate figures, will be used in the model.” 10 
(fetstil tillagd) 

Vidare förordar EU-kommissionen användning av BU-modeller i EU-
rekommendationen från 2013, i enlighet med artikel 30:  

"Vid fastställandet av grossistpriser för tillträde till kopparnät och NGA-nät där 

man infört krav på kostnadsorientering, bör de nationella regleringsmyndigheterna vid 

behov, och om så är lämpligt och motiverat i enlighet med artikel 16.4 i direktiv 

2002/21/EG och artikel 8.4 i direktiv 2002/19/EG, använda en nedifrån-och-

upp-modell för att beräkna den långsiktiga marginalkostnaden (BULRIC+) där en 

nedifrån-och-upp-modell för att beräkna långsiktiga marginalkostnader (LRIC) 

används som kostnadsberäkningsmodell plus ett påslag för att täcka gemensamma 

kostnader."  

En BU-modell är dessutom lämpligare att använda eftersom en modellering av 
en effektiv operatör, snarare än att göra justeringar i en TD-modell som kan 
vara subjektiva, ligger mer i linje med idén om en konkurrenskraftig marknad.  

Kostnadsresultaten som genereras av BU-modellen bör dock jämföras med 
data från SMP-operatören och andra operatörer för att säkerställa att modellen 
leder till realistiska resultat.  

 

                                                 
10 Commission staff working document accompanying the Commission Recommendation on the 
regulatory treatment of fixed and mobile termination rates in the EU, Explanatory Note, C(2009) 3359 
final, SEC (2009) 599, May 2009, page 13. 
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Princip 2: Kostnaderna för den hypotetiska effektiva operatören ska beräknas 
enligt en nedifrån-och-upp (bottom-up) (BU) kalkylmodell.  

 Långsiktiga inkrementella kostnaden  

Kostnadsbasen, som beräknas i en BU-modellering, kan baseras på två olika 
kostnadsbegrepp:  

 Fullt fördelade kostnader (Fully Distributed Costs (FDC), kan även 
benämnas som Fully Allocated Costs (FAC);  

 Långsiktigt inkrementella kostnader (Long Run Incremental Costs -
LRIC).  

FDC bygger på en fördelning av SMP-operatörens faktiskt redovisade 
kostnader. Kostnaderna tilldelas varje tjänst i enlighet med principen om 
kostnadskausalitet när kostnaderna är gemensamma för flera tjänster. 
European Regulators Group (ERG)11 anger att “FAC [FDC] approach attributes 
all relevant costs, revenues, assets and liabilities incurred by an undertaking to all of its 
outputs applying the causality principle. Attribution methodologies need to be developed and 
applied where costs are not directly allocable to the reporting object (e.g. component, market or 
regulated service).” "12  

Med andra ord, fullt fördelade kostnader för en tjänst är kostnaden för att 
tillhandahålla en specifik tjänst, och baseras på antagandet att samtliga 
kostnader är fördelade. Detta innebär att en del av gemensamma kostnader 
fördelas till tjänsten. Fördelningen kan göras på olika sätt, men görs vanligtvis 
så att det är ett proportionellt förhållande till de direkta kostnader som tilldelas.  

Till skillnad från FDC är LRIC en kostnadsmetod som återspeglar den 
genomsnittliga inkrementella kostnaden som en operatör skulle ådra sig när 
den bygger ett nytt nät dimensionerat för en viss efterfrågan. Enligt EU-
kommissionens definition: 

'Long Run incremental cost (LRIC): de marginalkostnader som motsvarar en 

tidshorisont där alla produktionsfaktorer, inbegripet driftskapital, är variabla i 

förhållande till förändringar i produktionens volym eller struktur. Därför betraktas 

alla investeringar som svar på förändringar i efterfrågan på grund av förändringar i 

                                                 
11 ERG ersattes av The Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) 2009 
12 ERG, Guidelines for implementing the Commission Recommendation C (2005) 3480 on Accounting 
Separation & Cost Accounting Systems under the regulatory framework for electronic communications 
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produktionens volym eller struktur. Därför betraktas alla investeringar som rörliga 

kostnader"13.  

Den långsiktigt inkrementella kostnaden (LRIC) bygger på ett effektivt 
utnyttjande av en modern tillgång och avspeglar den kostnadsnivå som skulle 
föreligga på en konkurrensutsatt marknad. Konkurrensen leder till att 
operatörerna i det långa loppet erhåller normal avkastning för sina 
investeringar. Befintliga leverantörer tar ut priser som återspeglar de 
kostnadsnivåer som skulle föreligga på en konkurrenskraftig marknad där nya 
aktörer kan träda in och använda modern teknik.  

Sammantaget säkerställer dessa faktorer att kostnader uppkomna som en följd 
av ineffektivitet inte ersätts och kräver en framåtblickande bedömning av 
operatörens kostnadstäckning. Inte heller är en ny aktör begränsad av att 
erhålla kostnadstäckning för historiska investeringar. Sammantaget innebär 
detta att LRIC-metoden tillhandahåller PTS en relevant metod som ligger i 
linje med lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (4 kap. 11 och 12 
§§) och EU:s rekommendationer.14  

Princip 3: Kostnaderna för nätet ska beräknas enligt metoden för långsiktigt 
inkrementella kostnader (LRIC).  

 Definition av inkrement  

Inkrementella kostnader är kostnaderna för att tillhandahålla antingen en 
ökning eller minskning av ett inkrement när andra inkrement är oförändrade.  

                                                 
13 EU-kommissionens rekommendation av den 11 september 2013 om enhetliga krav på icke-
diskriminering och kostnadsberäkningsmetoder för att främja konkurrensen och förbättra klimatet för 
bredbandsinvesteringar, on (2013/466/EU), artikel 6(k) 
14 Det är dock viktigt att notera att EU-kommissionen förklarar att FAC (FDC) och LRIC liknar 
varandra under förutsättning att inkrementet omfattar alla tjänster: “Depending on the size of the increment, only 
costs associated with the services included in the increment would be allocated to that increment. If, for example, there was 
only one increment including all services provided by an operator, then LRIC would cover all costs and, in fact, be equivalent 
to Fully Allocated Cost (FAC). If smaller increments are chosen (such as a particular service), a LRIC model facilitates the 
recovery of costs proportionate to the size of the increment in question and requires a decision on an appropriate cost-
allocation mechanism for joint costs (costs that can be directly attributed to more than one specific service) and common costs 
(costs which are not directly attributable to specific services) with regulators often applying a mark-up to account for these 
costs.” (Commission staff working document accompanying the commission recommendation on the 
regulatory treatment of fixed and mobile termination rates in the EU, explanatory note, 7.5.2009, 
SEC(2009) 600 
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Inkrement kan definieras på flera olika sätt, och möjliga definitioner av 
begreppet är den:  

 Marginella enheten av efterfrågan för en tjänst;  

 Totala efterfrågan för en tjänst;  

 Totala efterfrågan för en grupp av tjänster;  

 Totala efterfrågan för alla tjänster.  

Nedanstående figur illustrerar de olika definitionerna för ett exempel med ett 
företag som producerar fem olika tjänster (A till E):  

Figur 1 Definitioner av inkrement 

Källa: TERA Consultants 

Desto större inkrement, desto större andel av gemensamma kostnader 
omfattas, till exempel (se Figur 1):  
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 Om tjänsten A är inkrementet beaktas inga gemensamma kostnader;  

 Om inkrementet är tjänsterna A, B och C sammantaget beaktas den del 
av kostnaderna som är gemensamma för tjänsterna A, B och C.  

Att beräkna kostnaderna för små och avgränsade inkrement innebär att den 
beräknade inkrementkostnaden i stor utsträckning gynnas om det blir stora 
volymer då skalfördelar kan uppnås eftersom inkrementkostnaden inte är med 
och finansierar några gemensamma kostnader, eller möjligtvis en begränsad 
andel av gemensamma kostnader.  

Motsattvis innebär definiering av stora inkrement, som till exempel i fallet med 
ett fast nät, där accessnätet är ett inkrement, att alla tjänster gynnas i samma 
omfattning av stordriftsfördelar. Skälet till detta är alla tjänster bär en del av de 
gemensamma kostnaderna.  

Inkrement för det fasta accessnätet och corenätet ska i enlighet med EU-
rekommendation definieras utifrån den totala efterfrågan på alla tjänster:  

'Long Run incremental cost (LRIC): de tillkommande kostnader som motsvarar en 

tidshorisont där samtliga produktionsfaktorer, inklusive kapitalutrustning, är 

variabel som svar på förändringar i efterfrågan på grund av förändringar i volym eller 

i produktionsstrukturen. Alla investeringar betraktas därför som rörliga 

kostnader"15  

Kostnadsbasen som motsvarar den totala efterfrågan på alla tjänster ska dock 
endast omfatta grossistkostnader. Alla kostnader som är relaterade till 
slutkundsledet som marknadsföring och detaljistledet ska exkluderas från dessa 
inkrement.  

Princip 4: Kostnaderna för access- och corenät ska värderas enligt ansatsen 
för långsiktigt inkrementella kostnader (LRIC) baserat på den totala efterfrågan 
på alla tjänster. De långsiktiga inkrementella kostnaderna ska inkludera fasta- 
samt marginalkostnader för nätet och för alla tjänster, gemensamma kostnader 
för i princip alla access- och coretjänster, samt gemensamma nätkostnader och 
organisatoriska omkostnader.  

Om PTS beslutar att beräkna kostnader och därigenom priser för 
samtalsterminering ska beräkningen baseras på endast särkostnaden vilket 

                                                 
15 EU-kommissionens rekommendation av den 11 september 2013 om enhetliga krav på icke-
diskriminering och kostnadsberäkningsmetoder för att främja konkurrensen och förbättra klimatet för 
bredbandsinvesteringar, on (2013/466/EU), artikel 6(k) 
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innebär att beräkningen baseras på en renodlad tillämpning av LRIC-metoden i 
linje med vad som rekommenderas av EU-kommissionen i 2009 års 
rekommendation om termineringstaxor:  

"Inom ramen för LRIC-modellen bör det relevanta tillägget definieras som den 

termineringstjänst för röstsamtal på grossistnivå som tillhandahålls till tredje parter. 

Detta innebär att de nationella regleringsmyndigheterna vid utvärderingen av 

marginalkostnaderna bör fastställa skillnaden mellan den sammanlagda långsiktiga 

kostnaden för en operatör som tillhandahåller hela sitt utbud av tjänster och de 

sammanlagda långsiktiga kostnaderna för denna operatör när termineringstjänsten 

för röstsamtal på grossistnivå inte tillhandahålls till tredje parter. En åtskillnad 

måste göras mellan trafikrelaterade kostnader och icke-trafikrelaterade kostnader, 

varvid de sistnämnda kostnaderna bör undantas vid beräkningen av 

termineringstaxor i grossistledet ... "16  

Rekommendationen utesluter icke-trafikrelaterade kostnader, vilka motsvarar 
fasta kostnader hänförliga till inkrementet, vilket i detta sammanhang kan 
benämnas som särkostnad.  

En renodlad tillämpning av LRIC-metoden avser ett snävt definierat inkrement 
genom den trafik som genereras av en särskild tjänst, t.ex. samtalsterminering. 
Detta innebär att den inkrementella kostnaden är den kostnad som undviks i 
ett scenario där tjänsten inte tillhandahålls. Denna kostnad är skillnaden mellan 
den totala kostnaden för att producera alla tjänster och den totala kostnaden 
för att producera alla tjänster minus den tjänst som är under beaktande, vilket i 
detta fall är samtalsterminering i fasta nät.  

Princip 5: En renodlad tillämpning av LRIC-metoden ska användas vid 
prissättning av samtalsterminering. Det innebär att bara inkrementella, 
trafikrelaterade kostnader ska beaktas vid kostnadsberäkningen av 
samtalsterminering.  

                                                 
16 EU-kommissionens Rekommendation av den 7 maj 2009 om reglering av termineringstaxor i fasta och 
mobile nät inom EUR (2009/396/EG), punkt 6 
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 Generella överväganden  

 Tjänster som ska kostnadsberäknas modelleras  

Syftet med BULRIC-modellen är att förse PTS med ett dynamiskt verktyg som 
kan användas i reglerings- och tillsynsarbetet. Målet är att skapa en fullständig 
modell som gör det möjligt att tillhandahålla alla typer av relevanta tjänster för 
en hypotetisk effektiv operatör. Det blir därmed möjligt att generera 
kostnadsresultat som kan, om det finns tillräckligt starka skäl för detta, ligga till 
grund för prisreglering. Exempel på tjänster för lokalt tillträde i grossistledet 
som kan, men som inte nödvändigtvis kommer att kostnadsberäknas:  

 Kopparbaserade tillträdestjänster (månadsavgifter, installationsavgifter):  
o Fysiskt (fullt och delat) och virtuellt tillträde till kopparbaserat 

accessnät;  
o Till kopparcore och accessnätet;  

 Fiberbaserade tillträdestjänster (månadsavgifter, installationsavgifter):  
o Fysiskt och virtuellt tillträde till fiberbaserade accessnät;  
o Till fibercore och accessnätet;  

 Backhaul; 

 Samtrafiktjänster;  
o Samtalsterminering;  

 Engångstjänster;  
o Tillhandahålla relevant information och stödsystem för 

tillträdande operatör;  
o Migreringstjänster (byte av levererad produkt, operatörsbyte), 

inklusive frånkoppling och återinkoppling;  

 Samlokalisering och tillhörande installationer.  

Princip 6: BULRIC-modellen ska kunna generera kostnadsresultat för en 
given uppsättning av tjänster.  

 Modern likvärdig tillgång (MEA)  

I många fall har ny teknik utvecklats sedan den befintliga utrustningen 
installerades. Det kan också förekomma att befintlig utrustning inte längre 
förvärvas eller ens kan köpas. Förutsatt att den nya tekniken kan utföra 
funktioner som utförs av den befintliga tillgången med samma eller förbättrad 
kvalitet, kan den moderna likvärdiga tillgången (MEA) därför vara en tillgång 
som använder den nya tekniken.  
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EU-kommissionen rekommenderar därför regleringsmyndigheter att modellera 
och kostnadsberäkna det kopparbaserade accessnätet baserat på ansatsen för 
den moderna likvärdiga tillgången:  

"…bygga ett modernt effektivt nät, dvs. ett NGA-nät." 17 

MEA i accessnätet är det moderna och kostnadseffektiva sättet att 
tillhandahålla tjänster som i allmänhet är baserat på kopparnätet. MEA i 
accessnätet ska baseras på den modernaste tekniken som används, vilket 
innebär ett hypotetiskt och effektivt NGA-nät som byggs av en hypotetisk 
effektiv operatör.18 Det innebär ett punkt-till-punkt FTTH/FTTB-nät, vilket 
motsvarar de moderna nät som för närvarande byggs i Sverige. Detta är också i 
linje med antagandet om MEA i Modellreferensdokumentet som PTS 
publicerade 2010.19  

Men eftersom det inte nödvändigtvis är kostnadseffektivt att bygga ut ett 
modernt fast nät i hela landet kan MEA i accessnätet kompletteras med teknik 
för fast trådlös access (FWA).  

I relevanta områden kan fast trådlös access möjliggöra tillhandahållandet av 
röst- och bredbandstjänster och minska utbyggnadskostnaderna jämfört med 
ett helt trådbundet nät.  

När det gäller corenätet är Next Generation Network (NGN) MEA, vilket 
överensstämmer med modellreferensdokumentet som PTS publicerade 2010:  

"Bottom-up-modellens nät kommer att fullt up baseras på en IP-teknik (ofta kallat ett 

nästa generations nät, eller NGN) och kommer således inte innehålla PSTN- utrustning 

för rösttelefoni-switching eller SDH-utrustning i transmissionsnätet."20  

                                                 
17 EU-kommissionens rekommendation av den 11 september 2013 om enhetliga krav på icke-
diskriminering och kostnadsberäkningsmetoder för att främja konkurrensen och förbättra klimatet för 
bredbandsinvesteringar, on (2013/466/EU), artikel 31 
18 EU-kommissionens rekommendation av den 11 september 2013 om enhetliga krav på icke-
diskriminering och kostnadsberäkningsmetoder för att främja konkurrensen och förbättra klimatet för 
bredbandsinvesteringar, on (2013/466/EU), artikel 3, 37  
19 PTS, Modellreferensdokument (MRP rev c), Riktlinjer för framtagandet av LRIC-bottom-up och top-
down modellerna. 7 maj 2010, DNR 10-420-2.1.2 
20 PTS, Modellreferensdokument (MRP rev c), Riktlinjer för framtagandet av LRIC-bottom-up och top-
down modellerna. 7 maj 2010, DNR 10-420-2.1.2, avsnitt 7.3.2 
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Detta är i överensstämmelse med EU-rekommendation om regleringen av fasta 
och mobila termineringsavgifter i EU:  

"Kostnadsmodellen bör vara baserad på de effektiva teknikval som finns tillgängliga inom 

den tidsram som modellen utgår från, i den mån den kan kartläggas. En ”nedifrån och 

upp”-modell som byggs idag kan alltså i princip utgå från att stomnätet för fasta nät är 

baserat på nästa generations nät dvs. NGN-nät (Next-Generation-Network)".21 

Princip 7: Den moderna likvärdiga tillgången (MEA) för det fasta accessnätet 
ska vara baserat på FTTH/FTTB och som alternativ i glesbygdsområden FWA 
samt NGN (fiber) för corenätet.  

 Nät som ska modelleras  

MEA i accessnätet är en kombination av FTTH/FTTB och FWA-teknik. 

Kopparbaserade tjänster ska därför baseras på kostnaderna för ett fibernät. Det 

kopparbaserade accessnätet är dock begränsat till kopparbaserade tjänster. 

Kostnaden för fibernätet kan därför justeras i enlighet med vad som har 

rekommenderats av EU-kommissionen:  

"När de nationella regleringsmyndigheterna fastställer tillträdespriserna för helt 

kopparbaserade tjänster bör de justera den kostnad som beräknas för det modellerade 

NGA-nätet så att den avspeglar de olika egenskaperna hos tillträdestjänster i 

grossistledet som är helt kopparbaserade."22  

EU-kommissionen lägger sedan till:  

"I detta syfte bör de nationella regleringsmyndigheterna beräkna skillnaden i 

kostnader mellan en tillträdesprodukt som baseras exempelvis på FttC/FttH och en 

tillträdesprodukt som är helt kopparbaserad genom att i förekommande fall ersätta 

de optiska elementen med effektivt prissatta kopparelement i NGA-teknikmodellen."  

Justeringar av MEA i kalkylmodellen kan införas för att återspegla specifika 
egenskaper för kopparnätet. I slutänden skulle dessa justeringar kunna leda till 
att det faktiskt modelleras ett kopparnät. Dessa justeringar kan, enligt EU-

                                                 
21 EU-kommissionens Rekommendation av den 7 maj 2009 om reglering av termineringstaxor i fasta och 
mobile nät inom EUR (2009/396/EG), skäl 12 
22 EU-kommissionens rekommendation av den 11 september 2013 om enhetliga krav på icke-
diskriminering och kostnadsberäkningsmetoder för att främja konkurrensen och förbättra klimatet för 
bredbandsinvesteringar, on (2013/466/EU), artikel 37.   
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rekommendationen och vad olika nationella regleringsmyndigheter infört, 
utföras enligt följande ansatser:  

1. Modellera ett nät med fiber som den moderna likvärdiga tillgången 
(MEA);  

a. Utan några justeringar;  
b. Med relevanta justeringar baserat på kvaliteten på tjänsten eller 

på kunders betalningsvilja, justeringar baserat på tillgångens 
särdrag, inklusive kostnad per enhet;  

2. Modellering av ett kopparnät;  
a. Det skulle motsvara att självkostnadsbaserade justeringar för 

prissättningen av kopparbaserade produkter vidtas, inklusive 
införandet av en nätarkitektur avsett för koppar och 
konstruktionsprinciper avsett för koppar; 

3. Modellering av både fiber och kopparnät;  
a. Använda kalkylmodell för fiberbaserade tjänster och 

kalkylmodell avsedd för kopparbaserade tjänster; 
b. Använda den billigaste av de två näten för att beräkna 

kostnadsresultat för kopparbaserade tjänster;  
c. Modellera ett överlappande NGA-nät där två parallella nät 

(koppar och fiber, antingen FTTH eller FTTC) i viss 
omfattning delar samma nät för anläggningsinfrastruktur.23 

Det första tillvägagångssättet motsvarar en modern utbyggnad, vilket för 
närvarande sker i Sverige. Fiberutbyggnaden är långt framskriden i Sverige 
vilket understryks av att 61 procent av hushållen och 54 procent av 
arbetsplatserna hade tillgång till fiber i oktober 2015.24 En majoritet av 
flerfamiljshusen är anslutna med fiber. Dessutom passerade antalet 
fiberbaserade bredbandsabonnemang antalet kopparbaserade 
bredbandsabonnemang i mitten av 2014, vilket understryker att intresset för 
fibernät är mycket stort i Sverige.25  

Genom att basera kostnadsberäkningarna på en modell för både koppar- och 
fiberbaserade tjänster leder det till harmoniserade priser för båda tjänsterna och 
är enligt PTS den lämpligaste ansatsen. De båda teknikerna sätts på samma 
nivå och lika villkor, vilket underlättar övergången från koppar till fiber 
eftersom fiber kan erbjuda mycket mer kapacitet. Med prissättning för koppar 

                                                 
23 EU-kommissionens rekommendation av den 11 september 2013 om enhetliga krav på icke-
diskriminering och kostnadsberäkningsmetoder för att främja konkurrensen och förbättra klimatet för 
bredbandsinvesteringar, on (2013/466/EU), artikel 42 
24 PTS bredbandskartläggning 2015, En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige, 2016-03-16, 
PTS-ER-2016:10, Dnr 15-9020 
25 PTS statistikportalen, svensk telekommarknad helår 2015 
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och fiber baserat på olika egenskaper är det möjligt att sätta priser som 
återspeglar kostnadsskillnader. 

Med en kalkylmodell baserat på fiber som MEA ligger BULRIC i linje med 
PTS befintliga hybridmodell, där i princip ett fibernät har modellerats och 
används för prissättning av koppartjänster.  

"Accessnätet i bottom-up-modell ska modelleras utifrån ett fiberaccessnät som lämplig 

modern teknik.Dock kan radio modelleras som lämplig modern teknik där detta är 

kostnadseffektivt." 26 

Emellertid kan justeringar göras för att ta hänsyn till kopparnätets särdrag, som 
till exempel livslängd, prisutveckling, kapacitetsskillnader, på liknande sätt som 
genomfördes i TD-modellen i PTS hybridmodell:  

”Om MEA innebär skillnader i driftskostnader, kvalitet, prestanda, tillgångars 

livslängd eller utrymmeskrav kan kostnadsförändringen endera återspeglas som en 

justering av tillgångsvärdet eller av de driftkostnader som tillgångarna ger upphov 

till."27 

Modellering av bara ett nät med fiber som MEA och att använda det för att 
beräkna kostnadsresultat för kopparbaserade tjänster är i linje med LRIC-
metoden, och i linje med PTS befintliga modellreferensdokument (MRD rev 
c). Det är också ett sätt att undvika risken för att underminera 
investeringsincitamentet och innebär ett konsistent förfaringssätt i 
kostnadsberäkningar och ansats från PTS sida. Det är förmodligen också mer 
tillgängligt för berörda parter. Faktum är att vid modellering av bara ett nät 
med fiber som MEA, möjliggörs prissättning av såväl kopparbaserade tjänster 
som fiberbaserade tjänster.  

Det andra tillvägagångssättet, vilket innebär att endast modellera koppar är 
otillräcklig för att prissätta både koppar- och fiberbaserade tjänster. Det gäller i 
synnerhet för prissättning av fiberbaserade produkter.  

Det tredje tillvägagångssättet innebär att PTS skulle modellera en särskild 
kopparmodell vid sidan av en fibermodell för att beräkna kostnadsresultat och 
prissättning av kopparbaserade tjänster. Men med denna ansats tillförs 

                                                 
26 PTS, Modellreferensdokument (MRP rev c), Riktlinjer för framtagandet av LRIC-bottom-up och top-
down modellerna. 7 maj 2010, DNR 10-420-2.1.2 Kriterium BU 3 
27 PTS, Modellreferensdokument (MRP rev c), Riktlinjer för framtagandet av LRIC-bottom-up och top-
down modellerna. 7 maj 2010, DNR 10-420-2.1.2, kriterium TD 4 



Förslag till modellreferensdokument 

 

  

Post- och telestyrelsen 23 
 

komplexitet till processen och det är inte motiverat med tanke på hur långt 
övergången från koppar till fiber har kommit i Sverige. Ett ytterligare alternativ 
är att modellera ett överlappande NGA-nät där två parallella nät (koppar och 
fiber, antingen FTTH eller FTTC) i viss omfattning delar samma nät för 
anläggningsinfrastruktur. Detta är relevant enligt EU-rekommendationen28, om 
topologin i det NGA-nät som ska modelleras skiljer sig åt från kopparnätet så 
mycket att det inte går att göra en anläggningsjustering i NGA-
anläggningsmodellen. Den underliggande idén är att kombinera två nät (koppar 
och fiber, eller FTTH eller FTTC) och samutnyttja befintlig infrastruktur. 
Denna ansats kan vara aktuell för länder där stora delar av befolkningen aldrig 
kommer att få fiber och utgör därför en mixad ansats med koppar och fiber. 
Men eftersom FTTC inte är i fokus på den svenska marknaden och fiber är 
MEA är det inte nödvändigt att göra ett överlappande NGA-nät. Vidare 
hanteras delning och återanvändning av infrastruktur i modellen. 

Således avser PTS att modellera ett nät med fiber som MEA och om det anses 
nödvändigt kan PTS komma att genomföra relevanta justeringar av modellen 
för kostnadsberäkning av kopparbaserade tjänster. Det modellerade corenätet 
kommer att vara ett NGN-nät baserat på modern teknik byggt för ett 
fiberaccessnät.  

Princip 8: PTS ska modellera ett nät med fiber som MEA, med möjlighet att 
göra relevanta justeringar om det är motiverat.  Justeringar kan relatera till 
utrustningens livslängd, prisutveckling och kapacitetsskillnader och tillämpas 
vid kostnadsberäkning av kopparbaserade tjänster och produkter.  

 Den modellerade operatörens nätutbredning 

Den geografiska utbredningen av den modellerade operatörens nät utgörs av 
det geografiska område där nätet antas anläggas, i kalkylmodellen. 

Några olika geografiska utbredningar av det modellerade nätet kan övervägas:  

 Ett nationellt nät, som har potential att nå alla hushåll och relevanta 
arbetsplatser i Sverige;  

 Den faktiska utbredningen av fibernät i Sverige (FTTH/FTTB); 

                                                 
28 EU-kommissionens rekommendation av den 11 september 2013 om enhetliga krav på icke-
diskriminering och kostnadsberäkningsmetoder för att främja konkurrensen och förbättra klimatet för 
bredbandsinvesteringar, on (2013/466/EU), skäl 42, artikel 37 
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 Ett omfattande fibernät som återspeglar vad en marknadsaktör skulle 
kunna bygga, och som ligger i linje med den nuvarande och framtida 
förväntade fiberutbredningen (FTTH/FTTB)29;  

 Ett nät som motsvarar regeringens bredbandsstrategi, vilken 
föreskriver att minst 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till 
minst 100 Mbit/s år 2020) vilket innebär att fiber byggs ut till minst 90 
procent av befolkningen, baserat på antaganden att mobilnäten inte 
bidrar till bredbandsmålet.30  

Moderna BU kalkylmodeller använder data från "geografiska 
informationssystem" (GIS) eftersom det ger detaljerade geografisk data för det 
modellerade nätet, ned till gatunivå. Detta gör det möjligt att få till stånd 
detaljerade och flexibla indelningar i det modellerade nätet (se avsnitt 4.1.2). 
Den geografiska utbredningen av nätet som modelleras ska därför vara 
nationellt. Denna princip av kalkylmodellering medger ytterligare förfining av 
den geografiska utbredningen (snäva in den geografiska utbredningen) för att 
beräkna kostnadsresultat, i linje med motsvarande efterfrågan.  

Detta innebär att nätet kan byggas som ett nationellt nät med fullständig 
hushållstäckning, men att den geografiska utbredningen som ska ligga till grund 
för kostnadsberäkning kan anpassas till bredbandsmålet och på vad som kan 
anses vara kommersiellt motiverat. Således ska kalkylmodellen baseras på 90 
procent hushållstäckning, i enlighet med regeringens bredbandsstrategi. 
Skillnaden i den beräknade kapitalbasen från ett nät som har fullständig 
hushållstäckning till att nå 90 procent av befolkningen kan vara föremål för 
andra finansieringskällor, som t.ex. statligt stöd.  

Kalkylmodellen kommer att vara skalbar, vilket innebär att det ska vara möjligt 
att beräkna kostnader för avgränsade områden, som nationella minus 
subventionerade områden, grupper av kommuner, regioner eller stadsnät.  

                                                 
29 Detta innebär ett fibernät exklusive geografiska områden som tar emot bidrag för att vara 
marknadsmässigt intressant. Detta alternativ är angivet eftersom det kan vara relevant ur ett 
prissättningsperspektiv. Faktum är att enligt EU: s riktlinjer om statligt stöd (European Commission, EU 
Guidelines for the Application of State Aid Rules in Relation to the Rapid Deployment of Broadband 
Networks (2013/C 25/01)). Grossistpriset för tillgång till den subventionerade NGA infrastruktur måste 
vara lika (eller på en liknande nivå) som motsvarande pris som grossisttjänster i mer konkurrensutsatta 
områden. The Commission explains that “For the benchmark, the average published wholesale prices that prevail in 
other comparable, more competitive areas of the country or the Union shall be taken”. Det innebär att 
grossisttillträdespriset av den subventionerade NGA infrastruktur måste vara lika (eller på en liknande 
nivå) till motsvarande pris grossisttjänster i mer konkurrensutsatta områden. Som en följd av att 
modellera kostnaderna för att stödja områden (icke-kommersiellt gångbara områden) är meningslöst 
eftersom priserna på dessa områden är baserad på kostnaderna för andra områden. 
30 Regeringskansliet, Bredbandsstrategi för Sverige Dnr N2009/8317/ITP 
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Princip 9: Utbredningen av nätet som den modellerade operatören bygger ska 
vara nationell. Modellen ska vara skalbar för att kunna identifiera kostnaderna 
för snävare områden, men kostnadsresultaten för reglerade nationella tjänster 
ska baseras på en hushållstäckning på 90 procent samt relevant 
företagstäckning.  

 Geografisk lokalisering av noder  

Det kommer att modelleras en hypotetisk effektiv operatör, snarare än en 
operatör som återskapar SMP-operatörens nät (se avsnitt 2.1.1). Dock kan 
SMP-operatörens nät användas som grund för att definiera accessnoder (nod, 
telestation, tekniknod, site) som har fastställts på platser som ansetts vara 
optimala för kopparnätets utbyggnad och som även beaktar särdragen i svensk 
geografi och samhällsbyggnad. Detta utgör en bra utgångspunkt för 
kalkylmodellen. Å andra sidan, kan befintliga geografiska placeringar av 
accessnoder vara oförenligt med vad som skulle kunna antas för ett nytt 
fibernät, särskilt eftersom optisk fiber har avsevärt större räckvidd än koppar 
på grund av olika tekniska egenskaper.  

Fastställandet av accessnoder kan baseras på flera olika ansatser:  

1. Scorched earth (börjar helt från början);  

2. Scorched node (dvs. SMP-operatörens växlar);  

3. Modifierad scorched node som bygger på SMP-operatörens 

nuvarande och framtida nodstruktur för koppar;  

4. Modifierad scorched node som bygger på SMP-operatörens och 

andra operatörers fibernoder.  

Den första ansatsen (scorched earth) är den lämpligaste för att modellera en 
hypotetisk effektiv operatör, eftersom den utgår från att nätet byggs helt från 
grunden i alla dess delar. Ansatsen är emellertid svår att genomföra i praktiken, 
vilket understryks av att varken PTS eller TERA känner till någon 
regleringsmyndighet som använder denna ansats. Det finns en uppenbar risk 
för att modellera ett allt för optimerat nät, som bortser från geografiska och 
stadsplanemässiga begränsningar. Dessutom är det svårt att definiera 
kriterierna för att placera noderna på optimala platser eftersom det finns ett 
oändligt antal möjligheter, vilket till slut gör att subjektiva bedömningar kan bli 
avgörande.   

Den andra och tredje ansatsen (scorched node och modifierad scorched node) 
reducerar alternativen jämfört med den första ansatsen, men kan vara dåligt 
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anpassade till utbyggnaden av ett fiberbaserat nät. Enligt den andra ansatsen 
(scorched node) ska den modellerade operatören efterlikna SMP-operatörens 
nodstruktur, utan att göra några justeringar eller korrigeringar. Detta motsäger 
antagandet om en effektiv operatör.  

Den fjärde ansatsen (modifierad scorched node baserad på fiber) passar en 
hypotetisk effektiv operatör och antagandet om moderna likvärdiga tillgångar 
och motsvarar nodplatser i ett MEA-nät. Dock ska denna ansats tillämpas i två 
steg eftersom fibernäten för närvarande inte har nationell täckning:  

I tätbebyggda områden ska fibernoder användas, som vanligen finns placerade 
där telestationer (tekniknoder, växlar) som ursprungligen byggdes för koppar 
finns och som därför tillhandahåller centralt placerade byggnader/lokaler. På 
landsbygden, utanför tätort, där fibernoder ännu inte nödvändigtvis finns ska i 
stället kopparnoder användas. På landsbygden kan fibernätet kräva färre noder 
eftersom fiber inte har samma tekniska begränsningar som koppar. För detta 
ändamål, kan ineffektiva noder elimineras för att göra modellen framtidssäker 
och bättre anpassad till ett nationellt fibernät.31  

Dock är större noder, vilket innebär sammanslagningar och större avstånd 
mellan noder, är inte nödvändigtvis mer effektiva, vilket visas i figuren nedan, 
eftersom infrastruktur för backhaul i allmänhet är mindre kostsam än 
infrastruktur för distribution samt att växlar innebär höga rörliga kostnader. 
Dessutom innebär sammanslagning av kopparnoder i större enheter att 
gränsen för accessnätet flyttas i förhållande till corenätet och är kanske inte i 
linje med definitionen av reglerade tjänster (accessnätet kontra grossisttjänster).  

Således kan den framtida nodstrukturen för koppar på landsbygden ge ett 
liknande resultat som hypotetiska fiberväxlar.  

                                                 
31 Dessa justeringar, som innebär att vissa noder elimineras, kan extrapoleras från de förändringar som 
SMP-operatören har gjort. Utformningen av nodstrukturen kan jämföras med operatörer som bara har 
fibernoder.  
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Figur 2 Användning av större eller mindre noder i fibernätet 

 
När noder slås ihop krävs större kablar och utrustning. Och motsatt innebär fler noder mindre 

kablar, men längre sammanlagd avstånd för backhaul. 
Källa: TERA Consultants 

Det kan mycket väl vara så att koppar- och fiberväxlar har liknande storlekar 
som kopparväxlar. Detta kommer att kunna verifieras när marknadsaktörerna 
tillhandahåller koppar- och fibernätskartor. Förutsatt att detta är fallet, skulle 
tredje och fjärde ansatserna vara likvärdiga: i tätorter, kan accessnoder för 
fiber- och koppar motsvara varandra; på landsbygden används kopparväxlar i 
modelleringen i linje med fjärde ansatsen eftersom fibernoder inte 
nödvändigtvis är utbyggda. Sammantaget skulle fjärde ansatsen innebära att 
kalkylmodellen baseras på kopparnoder på både landsbygden och i städerna i 
linje med den förväntade framtida nodstrukturen för SMP-operatören.  

Sammanfattningsvis innebär detta att kalkylmodellen ska baseras på en 
modifierad scorched nod-ansats och bygga på fiberväxlar i kombination med 
SMP-operatörens befintliga och framtida noder. Utgångspunkten är de 
befintliga cirka 8000 noderna, men PTS avser att genomföra en geografisk 
analys och sedan eliminera små och perifera noder vilket potentiellt innebär att 
BULRIC-modellen kan bygga på cirka 6 000-7 000 noder, där det exakta 
antalet kommer att fastställas i den efterföljande analysen. Telia Company har 
under ett antal år arbetat med att försöka effektivisera kopparnätet, vilket enligt 
Telia Company inte längre lever upp till dagens behov av driftsäkerhet och 
kapacitet. Detta innebär att mindre och perifert placerade noder gradvis 
avvecklas och under 2016 kommer kunder i 29 kommuner att påverkas.32 

                                                 
32 Telia Company, Framtidens nät, nät för ett digitalt samhälle, www.telia.se/privat/om/framtidensnat 
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Princip 10: PTS ska använda en modifierad scorched node-ansats som bygger 
på fibernoder i det nuvarande nätet. I områden där fiber ännu inte är 
tillgängligt men som sannolikt kommer att byggas ska befintliga, planerade eller 
möjliga accessnoder för koppar användas som underlag och modifieras för att 
passa till utbyggnaden av ett nationellt MEA-nät (fiber).  
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 Ansats för implementering 

Kalkylmodellen består av tre huvudsakliga delar som kan modelleras separat, 
men som samtidigt är sammankopplade. Dessa är: 

 Accessnät; 

 Corenät; 

 Samlokalisering. 

 Accessnätet 

 Omfattningen av det modellerade nätet (från corenätets 

gräns till slutanvändare)  

Accessnätet definieras i allmänhet som den passiva delen av nätet som 
förbinder användar- eller fastighetsnod till accessnod där de första aktiva 
tillgångarna är installerade. Denna nod kallas ibland "växel" eller i Sverige 
"telestation". Även om den faktiska växelutrustningen inte nödvändigtvis är 
placerad i telestationen, innehåller stationen någon form av aktiv utrustning 
som hanterar övergången från access- till corenät. Från detta avsnitt och i de 
avsnitt som följer kommer noder som avses i avsnitten 2 och 3 att benämnas 
som "växel" eller "telestation".  

Accessnätets tillgångar är all den utrustning och infrastruktur som är 
förknippad med kundlinjer mellan användar- och fastighetsnoder och 
telestationen33 och omfattar:  

 Kablar, inklusive utrustning som används för fiberskarvning och den 
”sista biten” som ansluter kabeln i anslutningsnod;  

 infrastruktur i vilken kablarna är inplacerade, som ledningar, diken, 
inspektionsbrunnar, stolpar;  

 utrustningen vid användar- och fastighetsnod, där sedan ett 
fastighetsnät är anslutet till;  

 fördelningspunkter i accessnätet, som distributionspunkter eller skåp;  

 växlar, inklusive utrustning som hanterar övergång från access- till 
corenät, såsom ODF och aktiva tillgångar;  

 radiosystem om det är relevant att använda ett fast trådlöst accessnät 
(FWA).  

                                                 
33 Kallat ”telestation” i SMP-operatörens nät. 
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Figur 3 Accessnätets arkitektur 

 

Arkitekturen för accessnätet kan bli modifierad baserad på insamling av data och samrådet 
med detta dokument. Den delen av accessnätet mellan fiberoptisk spridningspunkt och 
användarnod är vanligen kallat den ”sista biten”, medan väg-till-hus avser sträckan från 

avlämningspunkt på allmän mark till privat mark fram till användarnod. 
 

Källa: TERA Consultants 

Accessnätet ska modelleras från början till slut och omfatta alla relevanta 
tillgångar från accessnod (växel, telestation) till användar- eller fastighetsnod. 
Det är viktigt att notera att vissa tillgångar, som den sista biten, från 
avlämningspunkt, t.ex. vid tomtgräns till användarnod (s.k. väg-till-hus), kan 
finansieras separat genom bidrag eller genom anslutningsavgift som betalas av 
kunden. Detta är dock ytterst en prissättningsfråga; den underliggande 
kalkylmodellen ska vara komplett och kostnadsberäkna hela accessnätet från 
accessnod till användar- eller fastighetsnod, vilket innebär att fastighetsnät, 
vilket är ett spridningsnät inom en byggnad eller fastighet, ligger utanför 
kostnadsberäkningarna. Däremot utgör områdesnät, vilket kan vara ett nät 
mellan byggnader på gemensam juridisk fastighet, en delmängd av accessnätet. 

Princip 11: Det modellerade accessnätet börjar på accessnod (växeln) och 
slutar i användar- eller fastighetsnod.  

 Modelleringssätt 

Det finns väsentliga skillnader mellan modeller som beräknar kostnaderna för 
accessnät och corenät. Den främsta skillnaden är att den passiva 
infrastrukturen som anläggningsarbeten och kanalisation utgör den absolut 
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största delen av kostnaderna i accessnätet jämfört med corenätet, som i och för 
sig också kräver investeringar i tillgångar i anläggningsinfrastruktur.  

Modellen behöver i allmänhet återspegla viktiga särdrag för accessnätet:  

 Det fasta accessnätet är dimensionerat utifrån alla användar- och 
fastighetsnoder i de områden som omfattas av utbyggnaden snarare än 
enbart baserat på den nuvarande faktiska efterfrågan;  

 det fasta accessnätet anläggs längs gator och vägar precis som för 
eldistributionsnätet;  

 som förklaras i avsnitt 4.1.1 består kostnaderna för det fasta accessnätet 
i huvudsak av:  

o anläggningskostnader som beror på längden av gator/vägar och 
antalet samt storleken på kablar som behövs för att täcka 
utbyggnaden av ett visst område;  

o kabelkostnader som beror på längden av gator/vägar och 
antalet anslutnings- och fastighetsnoder som betjänas av 
kablarna i ett visst område.  

I detta sammanhang förutsätter en korrekt modellering utifrån ett BU-
perspektiv tillgång till omfattande geografiska och demografiska data om 
geografisk lokalisering av användar- och fastighetsnoder samt väg- och 
gatunätet. Ett sådant tillvägagångssätt var inte möjligt i början av 2000-talet, 
när geografiska data inte var tillgängliga och de nödvändiga beräkningarna 
översteg tillgänglig datorkapacitet. Numera finns såväl data som tillgänglig 
hård- och programvara som gör detta möjligt.  

Geodatan kan användas i en urvals-/geotyp-/extrapoleringsansats där 
detaljerade kostnader beräknas för ett urval av områden (stickprov) och sedan 
extrapoleras till återstående delar av landet. Detta tillvägagångssätt används i 
2010 års modellreferensdokument och tillämpas i hybridmodellen.34  

Alternativt kan geodata användas för att beräkna kostnaderna för att täcka 
varje väg/gata i landet. Att arbeta på gatunivå eller på sektionsnivå (vägsträcka 
mellan två korsningar) ger ökad robusthet och transparens, och möjliggör mer 

                                                 

34 PTS, Modellreferensdokument (rev c) - Riktlinjer för framtagandet av LRIC-bottom-up and top-down 
modellerna. 7 maj 2010, DNR 10-420/2.1.2: ” Modellen bör beräkna komponentkvantiteter för 
accessnätet med hjälp av detaljerade kartor och annan information för ett urval av områden. I avsaknad 
av sådan information kan alternativa metoder användas, såsom data från SMP-operatören och 
internationella jämförelsedata.” kriterium BU 18 
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robusta och mer objektiva justeringar av effektivitet jämfört med metoder 
baserade på stickprov. Dessutom möjliggör en sådan detaljerad metod 
subnationell (regional/lokal) analys av kostnaderna på ett exakt och samtidigt 
flexibelt sätt. Detta innebär även en möjlighet att kostnadsberäkna priser som 
grundar sig på en begränsad nätutbredning, som nämns i avsnitt 3.4. 
Sammanfattningsvis ger detta alternativ störst flexibilitet och är samtidigt 
framåtblickande.  

Princip 12: Tillgångarna i accessnätet ska dimensioneras för varje sektion, t.ex. 
varje vägsträcka mellan två korsningar, eftersom denna detaljeringsnivå 
överensstämmer med egenskaperna för ett accessnät och möjliggör flexibilitet i 
kostnadsberäkningarna. 

Beräkningen av styckkostnaderna för de tjänster som stöds av det fasta 
accessnätet utförs vanligen i tre steg:  

 Dimensionering av nätet, dvs. modellering av nätets alla tillgångar 
(utrustning och infrastruktur);  

 kostnadsberäkning, dvs. härledning av kostnaderna för nätet utifrån alla 
dess tillgångar;  

 beräkning av enhetskostnaderna för tjänsterna, genom att dela de totala 
kostnaderna med den relevanta efterfrågan som ska täcka kostnaderna.  

Detaljerna kring kostnadsberäkningarna avhandlas i avsnitt 5 och 6. Med 
hänvisning till nätets dimensioneringsfas och med tanke på omfattningen av 
accessnätet som beskrivs i avsnitt 4.1.1, är utgångspunkten å ena sidan 
accessnoder och å andra sidan fastighets- och användarnoder:  

 Placeringen av accessnoder ska baseras på den s.k. ”modifierade 
scorched node”-ansatsen som bygger på faktiska accessnoder (beskrivs 
i avsnitt 3.5);  

 den geografiska placeringen av fastighets- och användarnoder baseras 
på digitala geografiska kartdatabaser som finns tillgängliga för Sverige, 
och vilka förklaras enligt ovan.  

Nästa steg i att dimensionera nätet är att identifiera vilka fastighets- och 
användarnoder som är anslutna till vilka accessnoder, för att därigenom 
bestämma täckningsområdet för varje accessnod. Täckningsområden för 
accessnoder kan fastställas på två olika sätt:  

 Enligt deras faktiska täckningsområden i SMP-operatörens nät;  
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 Genom att optimera täckningsområdena med hjälp av en algoritm.  

Att använda faktiska täckningsområden skulle inte vara förenligt med valet att 
modellera ett hypotetiskt effektivt nät. Att optimera täckningsområden är mera 
logiskt. Detta kan utföras med hjälp av s.k. ”Voronoi-polygoner”, som är en 
matematisk metod för att beräkna avstånd till punkter, som allokerar alla 
fastighets- och användarnoder till närmaste accessnod (enligt vägnätsavstånd) 
och därigenom ger en optimal accessnodtäckning för ett givet område och en 
given accessnod.  

Figur 4 Exempel på ett faktiskt och ett optimerat MDF/ODF-

täckningsområde  

 
 

Källa: TERA Consultants 
 

Princip 13: Täckningsområdena för accessnoder ska optimeras genom en 
användning av algoritm i form av Voronoi-polygoner. Fastighets- och 
användarnoder ska anslutas till närmaste accessnod (växel, telestation), 
uppskattat via vägsträckan. 
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Efter att ha fastställt accessnodernas täckningsområden är det möjligt att 
beräkna en kostnadseffektiv anslutning av alla fastighets- och användarnoder 
inom områden med hjälp av ”kortaste-vägen-algoritmen” (”shortest path 
algorithm”).  

Figur 5 Kortaste vägen från accessnod till fastighets- eller 

användarnod 

 
 

Källa: TERA Consultants 
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Efter att ha beräknat samtliga anslutningar genom att fastställa de kortaste 
sträckningarna som krävs, är det möjligt att beräkna efterfrågan på 
sektionsnivå. Efterfrågan på sektionsnivå består av:  

 Efterfrågan i den aktuella sektionen, det vill säga alla fastighets- och 
användarnoder i denna sektion; och  

 efterfrågan i den bakre delen av sektionen, dvs. alla de fastighets- och 
användarnoder för vilka den kortaste vägen till accessnod går igenom 
den givna sektionen.  

Dimensioneringen av accessnätet på sektionsnivå kräver beräkningar av antalet 
tillgångar (utrustning och infrastruktur) som krävs för att bemöta den lokala 
efterfrågan. Denna beräkning är baserad på tekniska regler (”engineering 
rules”) och en förteckning av möjliga tillgångar.  

Slutligen aggregeras alla tillgångar beräknade på sektionsnivå över nätets 
samtliga sektioner. Detta avslutar fasen med dimensioneringen av nätet. 

Princip 14: Fastighets- och användarnoder ska anslutas till närmaste accessnod 
genom den kortaste vägen från slutanvändaren till noden.  

 Modellerad teknik 

Det modellerade nätet ska, enligt vad som diskuterats i avsnitt 3.2 och 3.3, vara 
ett fiberbaserat nät eventuellt kompletterat med användning av ett fast trådlöst 
system längst ut i nätet. Avsnittet nedan beskriver fibernätets arkitektur i detalj. 
Gränsen mellan fiber och det trådlösa nätet behandlas i avsnitt 4.1.3.2.  

4.1.3.1. Arkitekturen för det modellerade fibernätet  

I linje med den utbyggnad av fiberinfrastruktur som skett i Sverige ska 
fibernätet modelleras som ett punkt-till-punkt FTTH-nät, vilket innebär att det 
minst finns en unik fiber per anslutning från accessnod till fastighets- och 
användarnoder. Ett alternativ hade varit GPON som byggs i många andra 
länder, men som endast i ytterst begränsad omfattning har byggts i Sverige. 
GPON är en punkt-till-multipunkt arkitektur där fiberoptiska splitters används 
för att göra det möjligt för en enda fiber att betjäna flera användarnoder.  
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Nätarkitekturen ska bygga på följande enheter:  

 Nätanslutningspunkt på fastighetsnod eller användarnod;  

 fiberdistributionspunkt (FOS)/skåp;  

 telestationer/accessnoder.  

Varje fiber, som är tillägnad en individuell nod, samförläggs med andra fibrer i 
större kanaler som successivt skarvas – utan delning – från accessnod till 
fastighets- eller användarnod. Som en följd är den nödvändiga kanalisationen 
progressivt större ju närmare man kommer accessnoden (telestationen).  

Figur 6 Kabeldimensionering i ett punkt-till-punkt-nätverk 

 

En fastighet kan innefatta flera användarnoder/hushåll. När en fastighet endast omfattar en 
användarnod benämns det som enfamiljshus, Single Dwelling Unit (SDU). När det omfattar 

fler än en användarnod rubriceras det som flerfamiljshus, Multi Dwelling Unit (MDU). 

Källa: TERA Consultants 
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Princip 15: Accessnätet ska vara ett punkt-till-punkt-nät, FTTH.  

Vidare ska mikrorör användas i det modellerade accessnätet, snarare än 
traditionella opto-rör, särskilt i den sista sträckningen av accessnätet, från 
distributionspunkt till användarnod. Mikrorör är smala och flexibla rör som 
anläggs från en punkt till en annan - medan traditionella kanaler distribueras 
längs räta linjer från kabelbrunn till kabelbrunn. Att använda mikrorör 
möjliggör en flexiblare och därmed effektivare utbyggnad av nätet och tillåter 
operatören att blåsa en fiberkabel genom mikroröret när en ny kund begär 
anslutning till en användarnod.  

Figur 7 Mikrorör och traditionella optorör 

 
 

Källa: http://www.redbroadband.com/page11/page11.html 

Princip 16: Det modellerade accessnätet ska inkludera mikrorör. 

4.1.3.2. Trådlöst nät 

Den trådlösa delen av nätet (Fixed Wireless Access (FWA)) bör baseras på 
LTE-teknologi, som för närvarande är den modernaste tillgängliga teknologin, 
om ingen annan teknologi anses vara lämpligare.  

Det fasta trådlösa nätet ska, om det används, endast införas i de mest avlägsna 
områdena. Valet att använda trådlös teknik snarare än fiber kan bestämmas i 
enlighet med följande:  
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 Villkor som gör fiberutbyggnaden i avlägsna områden orealistisk och 
där FWA kan ge ett kostnadseffektivt alternativ;  

 kostnaderna för att tillhandahålla trådlöst och via fiber: detta 
tillvägagångssätt syftar till att använda trådlös teknik där det är billigare 
att göra så;  

 ifall kvaliteten på tjänsterna som baseras på trådlös teknik uppfyller 
uppställda kvalitetskrav, som t.ex. den nationella bredbandsstrategin.  

Modellspecifikationen ska dokumentera i vilken omfattning trådlös teknik 
används inom accessnätet och ge stöd för att det är ett rimligt antagande.   

Princip 17: Trådlös teknik som uppfyller ställda kvalitetskrav bör användas där 
den utgör ett kostnadseffektivt alternativ till fiber. 

 Modellering av efterfrågan  

Det finns i huvudsak två olika sätt att fastställa efterfrågan i accessnätet:  

1. Dimensionering av accessnätet avgörs av den maximalt möjliga 
efterfrågan inom nätets utbredningsområde;  

2. Efterfrågan som faktiskt förväntas använda accessnätet och 
som ligger till grund för kostnadstäckning, dvs. efterfrågan som 
används för att härleda kostnad per enhet.  

Ett accessnät byggs för att täcka ett visst område utan att hänsyn tas till det 
faktiska antalet aktiva anslutningar (linjer) i området. Den relevanta efterfrågan 
i utbyggnadsfasen är alltså den maximalt möjliga (potentiella) efterfrågan. Detta 
nät ger i sin helhet operatörens totala kostnader. För att kunna beräkna 
kostnadsresultat som kan ligga till grund för kostnadsorienterade priser krävs 
en prognos av antalet aktiva anslutningar som kan generera intäkter, alltså den 
faktiska eller effektiva efterfrågan. Det är därför viktigt att skilja dessa två typer 
av efterfrågan åt när man utvecklar en accessnätsmodell.  

Efterfrågan som styr dimensionering måste vara förenlig med nätets 
utbredning, som fastställs i avsnitt 3.4, det vill säga ett nationellt nät.  

Efterfrågan som styr dimensioneringen omfattar alla relevanta byggnader och 
hushåll i Sverige:  

 Bostadshushåll där människor bor permanent;  
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 Affärslokaler där små företag är belägna, och som efterfrågar liknande 
massmarknadsprodukter som konsumenterna gör.  

Med tanke på att byggnadsregistret i Sverige innehåller alla typer av byggnader 
är ett stort antal av dessa irrelevanta för denna kalkylmodell. Detta innebär att 
en betydande mängd av byggnader – som övergivna byggnader – kan 
ignoreras.  

Princip 18: Den geografiska utbredningen av det modellerade nätet ska 
omfatta alla relevanta byggnader och permanenthushåll i Sverige.  

 Dimensioneringsregler och nätdesign  

Dimensioneringsregler för accessnätet ska fastställas i modellspecifikationen, i 
enlighet med data som samlats in från operatörerna samt etablerade principer i 
branschen ”best practice”.  

Allmänna principer för nätdesign fastställs i detta dokument.  

4.1.5.1. Nätdesign  

Tekniska principer kommer att vägleda dimensioneringsprocessen för alla 
kostnadskategorier för nätet. Underlag till dessa tekniska regler bör 
tillhandahållas av SMP-operatören och andra operatörer som bygger fibernät, 
enligt begäran om data. Syfte med denna datainsamling är att säkerställa att de 
tillämpade tekniska reglerna i kalkylmodellen återspeglar svenska förhållanden.  

Dessa tekniska regler är till exempel:  

 Antalet fibrer per anslutningsnod (byggnad) på varje nivå i nätet;  

 Avståndet mellan kabelbrunnar;  

 Om diken grävs, om det är armerade, direkt grävda;  

 Om diken finns på båda sidorna om gatorna;  

 Hur många anslutningar som en distributionspunkt (FOS) kan tjäna;  

 Hur robusthet/driftsäkerhet/redundans säkerställs.  

Tekniska regler kan skilja sig åt mellan olika områden, till exempel: avstånd 
mellan stolpar, användning av sekundär trottoar (footpath).  
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När det inte finns någon tydlig teknisk regel som kan tillämpas, bör uppgifter 
från branschen användas, möjligtvis kompletterat med uppgifter från andra 
länder.  

Princip 19: Nätdesignen ska baseras på tekniska principer som återspeglar 
svenska förhållanden. 

4.1.5.2. Efterfrågan för beräkning av enhetskostnader  

För beräkning av enhetskostnader är efterfrågan definierad som antalet kunder 
som använder den hypotetiska effektiva operatörens nät, som i sin tur beräknas 
som produkten av den totala (potentiella) efterfrågan (se avsnitt 4.1.5.2.1) och 
SMP-operatörens marknadsandel (se avsnitt 4.1.5.2.2). Denna efterfrågan 
kommer sannolikt att öka över tid (se avsnitt 4.1.5.2.3).  

4.1.5.2.1. Den totala efterfrågan på accessnät (statisk syn)  

Kostnaderna för accessnätet ska täckas med intäkter från alla tjänster som 
använder accessnätet, på alla de aktiva anslutningar som använder accessnätet. 
Annars kan det leda till en avvikelse från effektiv kostnadstäckning i form av 
under- eller överkompensation. Modellen bör därför omfatta efterfrågan på de 
tjänster som anges i avsnitt 3.1, inklusive de som erbjuds av andra operatörer 
till slutkunder via SMP-operatörens nät, samt andra tjänster som använder 
accessnätsinfrastruktur, som t.ex. hyrda förbindelser.  

Dessutom måste den totala efterfrågan på accessnätet även omfatta all 
efterfrågan på det befintliga kopparbaserade accessnätet, liksom all efterfrågan 
på andra plattformar som ersätter kopparnätet, som SMP-operatörens NGA-
nät, kommunala fibernät och eventuellt också kabel-tv-nät.  

Summan av alla dessa poster ger den totala efterfrågan som potentiellt kan 
hanteras av den hypotetiska effektiva operatören. Detta är dock en 
överskattning av antalet aktiva anslutningar som realistiskt kan betjänas av en 
hypotetisk effektiv operatör, eftersom den modellerade operatören konkurrerar 
med andra operatörer och därmed sannolikt inte möter hela nivån av 
efterfrågan. Detta diskuteras i följande avsnitt.  

Princip 20: Efterfrågan för accessnätet ska omfatta alla accesstjänster som 
långsiktigt kommer att användas i accessnätet som tillhandahålls av en 
hypotetisk effektiv operatör.  
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4.1.5.2.2. Vilken marknadsandel kan den hypotetiska effektiva operatören 

förvänta sig att ha?  

När flera parallella nät konkurrerar inom ett visst område, lär den hypotetiska 
effektiva operatören inte nå den totala efterfrågan på NGA, utan sannolikt 
endast en del av den. Därför är operatörens förväntade marknadsandel en 
viktig parameter för kalkylmodellen. 

Denna parameter har en betydande påverkan på kostnadsresultaten och 
därmed de reglerade priserna för tjänsterna, och påverkar i och med detta 
fiberoperatörernas och tjänsteleverantörernas affärsplaner eftersom reglerade 
tjänster är en viktig faktor för marknaden. PTS kan påverka marknaden genom 
antaganden om marknadsandelar. Dessa ska därför vara nära kopplade till de 
politiska målen i Sverige vad gäller infrastrukturbaserad konkurrens. Till 
exempel, om infrastrukturbaserad konkurrens anses vara önskvärd är det 
inkonsekvent att anta en marknadsandel om 100 procent eftersom 
styckkostnaden då skulle bli för låg för att möjliggöra infrastrukturbaserad 
konkurrens.  

Med andra ord är det relevant att ta hänsyn till sannolikheten för att 
infrastrukturbaserad konkurrens utvecklas. Det görs här på följande sätt: 

 Om det långsiktigt anses att det bara bör finnas ett accessnät i ett visst 
område (naturligt monopol), bör en marknadsandel nära 100 procent 
övervägas;  

 Om det långsiktigt anses att det bör finnas n infrastrukturer/nät i ett 
visst område, så bör en 1/n marknadsandel övervägas. I själva verket 
skulle således en lägre marknadsandel innebära att parallella nät faktiskt 
skulle vara livskraftiga. 

Valet av nivå på marknadsandel innebär alltså samtidigt ett vägval för nivån på 
infrastrukturbaserad konkurrens. Detta val kommer naturligtvis att skilja sig 
från ett område till ett annat: landsbygdsområden kan förmodligen inte 
upprätthålla en lika hög nivå av effektiv infrastrukturbaserad konkurrens som 
tätortsområden där alternativ infrastruktur som kabel-TV eller potentiella 
parallella fibernät finns.  

Emellertid bör modellen kunna skilja på marknadsandelen mellan geografiska 
områden, vilket är möjligt tack vare metoden baserad på geodata (se avsnitt 
4.1.2).  
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Princip 21: Modellen ska kunna hantera olika marknadsandelar för olika 
geografiska områden. Arbetshypotesen är att den aggregerade 
marknadsandelen för den hypotetiska operatören är cirka 70-75 procent, men 
med variationer mellan landsbygd, där den uppskattade marknadsandelen 
kommer att vara 100 procent, och i tätorter, där det kommer att vara mera 
konkurrens och den uppskattade marknadsandelen förväntas ligga på 50 
procent.  

4.1.5.2.3. Utvecklingen av efterfrågan (dynamisk syn)  

När den hypotetiska effektiva operatören bygger sitt nät är det osannolikt att 
nå 100 procent av efterfrågan från den dag då nätet är färdigställt. Att bortse 
från denna fördröjning i anslutningsgrad och därmed efterfrågan skulle göra 
det omöjligt för operatören att uppnå kostnadstäckning.35 

Antagandet om vad som gäller utvecklingen av efterfrågan påverkar i hög grad 
nivån på enhetskostnader för tjänsterna. Med en långsam anslutningstakt 
snarare än en snabb anslutningstakt skulle den hypotetiska effektiva operatören 
behöva kunna kräva högre priser, eftersom den skulle ha lägre intäkter under 
de första åren, och skulle därför behöva kompenseras för dessa inledande låga 
intäkter. Detta illustreras i följande figur. I det här exemplet är enhetspriserna 
under snabb anslutningstakt (blå linje) 15 procent högre än under direkt 
anslutningstakt (röd linje), medan priserna är 64 procent högre i fallet med 
långsam anslutningstakt (grön linje).  

Figur 8 Anslutningstakt och kostnadstäckning 

 

                                                 
35 ”On-demand” utbyggnad är ineffektiv eftersom det skulle innebära upprepade grävinsatser med 
tillhörande återställningskostnader.  
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När anslutningstakten är långsam har SMP-operatören mycket låga intäkter under de första 
åren. Dessa behöver därför kompenseras av högre priser för hela perioden. Omvänt, när det 
finns en omedelbar och kraftig anslutningstakt, har SMP-operatören stabila intäkter varje år 

och behöver därmed lägre priser för att täcka sina kostnader. 

Källa: TERA Consultants 

Att bestämma en lämplig anslutningstakt är därför viktigt för beräkning av 
enhetskostnader.  

Anslutningsprofilen kan baseras på de senaste investeringsprojekten av SMP-
operatören liksom andra nätägare som stadsnät. Stadsnät har oftast större 
incitament för att uppnå en snabbare anslutning eftersom de endast bygger 
fibernät och inte har något befintligt nät med rådande efterfrågan. Från ett 
regleringsperspektiv är det nödvändigt att se till att migreringen till fiber sker 
snabbt eftersom flera plattformar parallellt under en lång tid skulle leda till 
högre styckkostnader för nya plattformar. En snabb men realistisk 
anslutningstakt ska antas för att undvika opportunistiskt beteende av SMP-
operatören och för att uppnå en snabb övergång från koppar till fiber.  

I synnerhet ska modellen ta hänsyn till operatörernas utbyggnadsplaner. Till 
exempel, om en operatör kräver en viss anslutningsnivå innan de bygger ett nät 
i ett visst område, ska modellen ta hänsyn till detta i antaganden om 
upptagning (som då är högre, allt annat lika). 

Princip 22: Modellen ska anta en snabb och realistisk anslutningstakt vid 
bedömningen av efterfrågan vilket innebär att nätet når sin beräknade 
marknadsandel inom några få år.  

4.1.5.3. Delning av infrastruktur och nät 

Ett accessnät kan dela infrastruktur med andra nivåer av nätet, som (t.ex. 
corenätet), liksom med andra aktörer (som el- och vattenbolag eller förvaltning 
eller, kabel-TV). Nätdelning ska vara en faktor som övervägs i kalkylmodellen. 
Gemensam användning av infrastruktur är en vanlig metod i nätutbyggnad 
eftersom anläggningsarbeten är kostsamma och tillgångar i 
anläggningsinfrastruktur utgör en betydande del av infrastrukturen. Därför är 
det ekonomiskt motiverat att överväga gemensam användning av infrastruktur 
både ur ett affärsperspektiv och ett samhällsekonomiskt perspektiv. PTS är 
positivt inställt till nätdelning och gemensamt utnyttjande av befintlig 
infrastruktur, förutsatt att det inte undergräver konkurrensen, men det kräver 
avtal mellan marknadsaktörer. Baserat på en ny lag kommer PTS att hantera 



Förslag till modellreferensdokument 

 

  

Post- och telestyrelsen 44 
 

tvister när parterna inte kan nå sådana avtal.36 Därför bör detta mål om att dela 
infrastruktur om möjligt återspeglas i kalkylmodellen.  

Andelen kostnader som tilldelas de andra nivåerna av nätet (t.ex. corenätet) 
och andra aktörer kan bestämmas enligt flera typer av tilldelningsregler, som:  

 50/50: varje nät tilldelas hälften av den delade infrastrukturen;  

 antalet kablar: till varje nät allokerar kostnaderna för den gemensamma 
delen i proportion till antalet kablar som den använder;  

 ytan av kablar: i varje nät fördelas kostnaderna för den gemensamma 
delen i proportion till den totala ytan av kablar som den använder;  

 ad hoc-regler som t.ex. reglerna i avtalet mellan två nätverksoperatörer.  

Om det bara finns accessnätskablar i ett avsnitt ska 100 procent av kostnaderna 
läggas på accessnätet, och om det i ett avsnitt bara finns corenätskablar, bör 
100 procent av kostnaden läggas på corenätet. Liknande regler kan användas 
för delning med andra typer av nät (t.ex. elnät).  

Princip 23: Modellen ska iaktta delad infrastruktur med corenätet samt med 
andra typer av nätverk.  

 Villor (SDU) och flerfamiljehus (MDU) 

Modellen ska ge flexibilitet för att beräkna separata kostnader för villor och 
flerfamiljehus.  

Dimensioneringen av nätet för villor och flerfamiljehus ska differentieras, i 
synnerhet vid modellering av den sista biten, i syfte att ta hänsyn till 
skillnaderna i utbyggnadskostnader mellan de båda typerna av byggnader.  

I ett givet område delas de flesta av kostnaderna i accessnätet mellan de två 
olika byggnadstyperna, särskilt eftersom nätet är ett punkt-till-punkt FTTH, 
men det är ändå motiverat att differentiera kostnader mellan villor och 
flerfamiljehus. 

                                                 

36 Se till exempel Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU om åtgärder för att minska 
kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation, samt Lag (2016:534) om 
åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. 
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På distributionsnivån, dvs. mellan accessnod och FOS (se figur nedan), är 
kablarna dimensionerade efter antalet anslutna hushåll: kostnaderna för denna 
nivå ska då fördelas proportionellt till antalet kundanslutningar, i enlighet med 
kausalitetsprincipen. Som en följd av detta ska en större andel kostnader 
tilldelas flerfamiljehus jämfört med villor.  

Kostnaderna för den sista biten är däremot mestadels drivna av antalet 
byggnader snarare än antalet kundanslutningar. Kostnaderna ska därför tilldelas 
utifrån per byggnad, vilket allt annat lika leder till en ökad relativ kostnad för 
villor.  

I allmänhet ska modellen identifiera de kostnader som drivs av antalet 
kundanslutningar och de som drivs av antalet byggnader, för att få fram priser 
som kan variera med antalet kundanslutningar per byggnad.  

Figur 9 Modellering av villor (SDU) och flerfamiljshus (MDU)  

 
 

Källa: TERA Consultants 

Princip 24: Modellen ska identifiera de kostnader som är specifika för villor 
och flerfamiljehus, samt de kostnader som drivs av antalet anslutningar och de 
som drivs av antalet byggnader, för att kunna härleda specifika kostnader för 
aktiva linjer i SDU och MDU. I praktiken ska alla kostnader fördelas 
proportionellt till antalet aktiva anslutningar. Kostnaderna för den sista biten 
kan differentieras mellan villor och flerfamiljehus och fördelas proportionellt 
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till antalet aktiva linjer i varje ODF-enhet (slot) (MDU och SDU), medan de 
återstående kostnaderna för accessnätet (dvs. accessnätet i allmänna områden) 
kan fördelas proportionellt till antalet aktiva linjer, oavsett om de befinner sig i 
villor eller flerfamiljehus. 

 Corenätet 

 Coremodellens omfattning 

4.2.1.1. Coremodellens beståndsdelar 

Corenätet är ett samlingsbegrepp för det nät som förbinder olika nätnoder med 
varandra, och där den trafik som genereras av slutanvändarna överförs från 
accessnätet. 

Corenätet består av aktiv utrustning (Optisk Linje Terminal (OLT), switchar, 
routrar) i nätnoderna, samt passiv infrastruktur (t.ex. kanalisation och svart 
fiber) som fysiskt förbinder nätnoder på olika nätnivåer med varandra. 

Det modellerade corenätet består av två lager: 

 Transmissionslagret (fysiska framföringsvägar); 

 Aktiva lagret (aktiv nodutrustning). 

Den teknik som används i BULRIC-modellens respektive lager behandlas i 
avsnitt 4.2.2. 

Princip 25: Modellen för corenätet ska bestå av ett transmissionslager och ett 
aktivt lager. 

4.2.1.2. Coremodellens hierarkiska struktur  

Vid utformningen av kalkylmodellen för BULRIC är endast det nationella nätet 
relevant. 

Det nationella nätet delas vanligtvis in i tre hierarkiska nivåer37: 

 Den nationella nätnivån ansluter landets regionala huvudnoder med 
varandra. I de regionala huvudnoderna finns oftast core 
switchar/routrar, samt tjänstespecifik aktiv utrustning. Det finns flera 
parallella nationella nät i Sverige, som ägs av ett fåtal större privata och 
offentliga aktörer. Dessa nät har mycket hög kapacitet, och kallas ofta 
"fjärrnät", "stomnät", "stamnät" eller "backbonenät"; 

                                                 
37 PTS använder den terminologi som framgår av PTS ”Anvisningar för Robust fiberanläggning”, ver. 
0.9, 2016.  
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 Regionnätsnivån ansluter de större lokala noderna i en region till 
varandra och till den regionala huvudnoden. I de större lokala noderna 
finns i dagens nät vanligen MPLS-switchar för aggregering av trafik. De 
regionala näten ägs av nationellt eller regionalt verksamma operatörer, 
till exempel samverkande stadsnät och medelstora operatörer; 

 Anslutningsnätsnivån ansluter mindre noder till varandra och till en 
eller flera större lokala noder. I de mindre noderna finns i dagens nät 
vanligen Ethernet-switchar för aggregering av trafik. Anslutningsnät 
ägs av nationellt verksamma operatörer och lokala stadsnät. 
Anslutningsnät utgörs ofta av ett nätverk inom ett begränsat område 
eller en kommun. 

Figur 10 Typisk hierarkisk struktur för ett core-nät 

 
 

Källa: TERA Consultants 

Denna näthierarki ligger i linje med 2010 års Modellreferensdokument, där tre 
nivåer användes.38 

Den beskrivna näthierarkin för corenätet överensstämmer med hur SMP-
operatörens corenät är uppbyggt liksom med internationell branschpraxis. 
Även om arkitekturen för corenätet inom de olika nätnivåerna kan variera 

                                                 
38 PTS, Modellreferensdokument (MRP rev c), Riktlinjer för framtagandet av LRIC-bottom-up och top-
down modellerna. 7 maj 2010, DNR 10-420/2.1.2 
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beroende på ett lands geografiska förutsättningar, tillämpas en liknande 
nivåindelning av corenät i de flesta europeiska länder. 

Till exempel har en motsvarande indelning av nätnivåer tillämpats i liknande 
kalkylmodeller i Danmark, Irland och Frankrike. 

Alla tre nätnivåerna i corenätet ska modelleras. 

Princip 26: Modellen för corenätet ska inkludera den nationella nätnivån, 
regionnätsnivån samt anslutningsnätsnivån. 

 Teknikval i modellen 

4.2.2.1. Teknik i transmissionslagret 

Transmissionslagret består av markförlagda fiberkablar och 
anläggningsinfrastruktur i form av t.ex. kanalisation och byggnader. Trafiken 
mellan de anslutna nätnoderna överförs i form av signaler via fiberpar. Med 
tanke på att corenätet modelleras nedifrån-och-upp kommer antalet fiberpar i 
modellen alltid att vara tillräckligt för att hantera den modellerade trafiken. 

I modellen används förutom markförlagd fiberkabel i undantagsfall även 
sjökabel eller mikrovågslänkar för att ansluta öar eller avlägset belägna 
nätnoder. 

I det faktiska nätet uppstår i realiteten ofta brist på tillgängliga fiberpar, 
eftersom den tidigare dimensioneringen av fiberkablar mellan nätnoder inte 
motsvarar dagens kapacitetskrav. Om antalet fiberpar inte är tillräckligt för den 
trafik som ska överföras, kan kapaciteten utökas genom att utrustning för 
Wavelength Division Multiplexing (WDM) placeras vid respektive nätnod. 

Princip 27: Tekniken i transmissionsskiktet ska ta sin utgångspunkt i den 
teknologi och utformning som används i SMP-operatörens nät. Den ska 
omfatta modern teknik och infrastruktur i form av bl.a. optisk fiber, WDM, 
sjökablar samt mikrovågslänkar. Dessa teknologier ska implementeras enligt en 
BU-ansats. 

4.2.2.2. Teknik i det aktiva lagret 

BULRIC-modellen baseras i sin helhet på all-ip-teknik (ofta benämnt NGN). 
Modellen inkluderar därför inte traditionell PSTN-utrustning för kretskopplad 
fast telefoni, eller SDH-utrustning för transmission. 
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Paketförmedlad ip-teknik används i moderna telekommunikationsnät, och 
corenät baserade på all-ip byggs fortlöpande ut i allt fler europeiska länder. All-
ip-näten kan hantera alla de tjänster som tidigare hanterades över 
kretskopplade nät. 

Detta teknikval ligger i linje med 2010 års Modellreferensdokument39. 

Princip 28: Det aktiva lagret ska baseras på all-ip-teknik. 

4.2.2.3. Software Defined Networking (SDN) och Network Functions  

Virtualisation (NFV) 

Software Defined Networking (SDN) och Network Functions Virtualisation 
(NFV) är två begrepp som används för att beskriva en övergång till ett 
mjukvarubaserat corenät, vilket medger en mer dynamisk och flexibel 
nätstyrning. 

Med SDN kan det aktiva lagret styras och kontrolleras genom att 
programmeras centralt. Med NFV kan dyr hårdvarubaserad aktiv utrustning 
med specifika funktioner ersättas med mjukvaruprogrammerade 
standarddatorer köpta "från hyllan", vilket innebär lägre kostnader. 

En övergång till SDN/NFV har inte någon direkt inverkan på vilka 
funktionaliteter som ska finnas på de olika nätnivåerna vid modellerandet av 
corenätet. Däremot kommer sannolikt kostnaden för att bestycka ett 
SDN/NFV-baserat corenät med aktiv utrustning att vara väsentligt lägre än för 
ett traditionellt bestyckat nät.  

Många stora internationella nätoperatörer40 har under senare tid inlett en 
successiv övergång till att basera corenät på SDN/NFV. Vid modelleringen av 
ett framåtblickande hypotetiskt effektivt nät bör därför ett corenät med aktiv 
utrustning baserad på SDN/NFV-teknik utgöra den moderna teknik som 
kostnadsberäkningarna ska baseras på.  

Princip 29: Den aktiva utrustningen i corenätet ska vara baserad på 
SDN/NFV-teknik i kombination med relevant aktiv utrustning i corenoder. 

                                                 
39 PTS, Modellreferensdokument (MRP rev c), Riktlinjer för framtagandet av LRIC-bottom-up och top-
down modellerna. 7 maj 2010, DNR 10-420/2.1.2 
40 T.ex. AT&T, Telefonica and Deutsche Telecom. 
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 Efterfrågan 

På motsvarande sätt som för accessnätet kan den efterfrågan som ska ligga till 
grund för modelleringen fastställas på två sätt: 

 Fastställa efterfrågan för dimensionering av corenätet, eftersom 
BULRIC-metoden återspeglar de genomsnittliga kostnader en effektiv 
operatör ådrar sig vid utbyggnaden av ett nytt nät baserat på en viss 
efterfrågan. Denna efterfrågan används även för att allokera kostnader 
mellan olika tjänster; 

 Fastställa den efterfrågan som faktiskt utnyttjar corenätet och som ska 
bära kostnaderna, dvs. den efterfrågan på vilken kostnaderna ska 
fördelas och ligga till grund för enhetskostnader. 

4.2.3.1. Efterfrågan för dimensionering 

Dimensioneringen av utrustningen i corenätet styrs av olika faktorer: 

 Dimensioneringen av transmissionslagret styrs av behovet av att 
ansluta alla nätnoder med varandra. Transmissionslagret dimensioneras 
baserat på var de olika nätnoderna är belägna; 

 Viss aktiv utrustning i nätnoderna dimensioneras utifrån antalet 
abonnenter som är anslutna till noden; 

 Dimensioneringen av annan aktiv utrustning, som t.ex. switchar och 
routrar, styrs i allmänhet av kapacitetsbehovet för trafiken vid bråd 
timme. 

4.2.3.1.1. Antal kunder 

Viss passiv och aktiv utrustning i corenätet dimensioneras efter antalet 
abonnenter, i synnerhet utrustning som installeras i accessnoder. Dessa 
utrustningar ansluts i sin tur till switchar och routrar.  

Antalet kunder kan bero på flera faktorer: 

 I överensstämmelse med (dock inte nödvändigtvis densamma som) 
efterfrågan i accessnätet (se avsnitt 4.1.4); 

 Avspeglar den modellerade hypotetiska effektiva operatörens 
marknadsandel. I likhet med hur efterfrågan behandlas i accessnätet då 
flera parallella nät konkurrerar, kan den hypotetiska effektiva 
operatören endast ansluta en del av kunderna. Därför är den 
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hypotetiska effektiva operatörens marknadsandel en viktig parameter 
vid dimensioneringen av corenätet; 

 En stor marknadsandel skulle ge incitament till tjänstebaserad 
konkurrens: tillträdande operatörer skulle då köpa en bitströmstjänst 
istället för att själva etablera anslutningsnät och regionnät. En liten 
marknadsandel skulle tvärtom ge incitament till infrastrukturbaserad 
konkurrens: tillträdande operatörer skulle själva etablera anslutningsnät 
och regionnät istället för att köpa de grossisttjänster som tillhandahålls 
av SMP-operatören; 

 Avspegla penetrationsgraden för varje tjänst. 

Vid dimensioneringen ska också behovet av reservkapacitet beaktas. 

Princip 30: Antalet abonnenter som ligger till grund för dimensioneringen av 
corenätsutrustning i accessnoder ska vara i överensstämmelse med efterfrågan i 
accessnätet för den hypotetiska effektiva operatören. 

4.2.3.1.2. Trafik 

Routrar (IP/MPLS) och switchar (Ethernet) ska dimensioneras efter trafiken 
vid bråd timme för tjänster som använder corenätet, som till exempel: 

 Telefoni; 

 Bredband; 

 Multicast IP-TV; 

 Kapacitetstjänster. 

I ett all-ip-nät uttrycks vanligen trafiken för alla dessa tjänster i Mbps 
(datatrafik per sekund). 

I ett all-ip-nät använder alla tjänster switchar och routrar, även om vissa aktiva 
utrustningar är specifika för vissa tjänster, som IMS (ip multimedia subsystem) 
för telefoni och iptv-plattform för iptv. Därför ska trafiken vid bråd timme 
baseras på den ackumulerade trafiken för alla tjänster sammantaget. Som 
framgår av figuren nedan kan tidpunkten för olika tjänsters trafiktoppar skilja 
sig åt mellan olika tjänster, men för dimensioneringen av kapaciteten är det den 
ackumulerade trafiktoppen för samtliga tjänster som är relevant. 
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Figur 11 Trafik vid bråd timme för flera tjänster 

 
Ackumulerad trafiktopp ligger till grund för bestämning av trafiken vid bråd timme. 

Källa: TERA Consultants 

För att bedöma trafiktopparna måste flera mätvärden samlas in för varje tjänst, 
till exempel: 

 För bredband kan operatörerna tillfrågas att fördela bredbandstrafiken 
vid trafiktopp på antalet bredbandskunder, för att erhålla genomsnittlig 
trafik per kund i kbps. Detta värde kan sedan ligga till grund för 
prognoser baserat på t.ex. Ciscos VNI rapport;41 

 För telefoni kan operatörerna tillfrågas att lämna uppgifter om andelen 
abonnenter som ringer samtal vid bråd timme. Detta kan multipliceras 
med trafiken som genereras av ett samtal, typiskt cirka 100 kbps i all-ip-
nät, för att uppskatta den totala trafikbelastningen under bråd timme; 

 För multicast IPTV-trafik kan antalet kanaler som operatörerna 
tillhandahåller i dag och i framtiden multipliceras med 
kapacitetsbehovet för en tv-kanal, vilket kan skilja sig mellan Standard 
Definition, High Definition och Ultra High Definition; 

 För kapacitetstjänster kan operatörerna tillfrågas att lämna uppgifter 
om antalet förbindelser som tillhandahålls med olika kapaciteter, samt 

                                                 
41 http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/visual-networking-index-vni/index.html 
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uppgifter om graden av överbokning. En framtidsprognos kan sedan 
göras utifrån historiska trender. 

Bedömningen av trafiken för dessa tjänster, i synnerhet för bredband, ska 
överensstämma med att fiber är MEA i accessnätet. Bredbandsanvändare med 
en fiberuppkoppling tenderar att förbruka större datamängder än 
bredbandsanvändare med en kopparuppkoppling. Reservkapacitet ska 
bestämmas i enlighet med data som erhållits från operatörerna. 

Eftersom operatörer måste dimensionera sina nät utifrån framtida behov, och 
även om långtidsprognoser ofta visar sig vara felaktiga, är det rimligt att 
använda år 2020 som planeringshorisont. 

Princip 31: Routrar och switchar ska dimensioneras efter trafiken vid bråd 
timme för alla tjänster som använder core-nätet. Dimensioneringen ska baseras 
på en prognos för 2020. 

4.2.3.2. Efterfrågan för beräkning av enhetskostnader 

De totala kostnaderna för corenätet ska täckas av alla tjänster som använder 
detta. Modellen ska därför omfatta efterfrågan på de tjänster som anges i 
avsnitt 3.1, inklusive de som tillhandahålls av andra operatörer via SMP-
operatörens nät, samt andra tjänster som använder corenätet, såsom 
kapacitetstjänster. 

Den efterfrågan som ligger till grund för beräkningen av enhetskostnader kan 
vara antalet kunder som använder den hypotetiska effektiva operatörens nät, 
eller trafiken i Mbps eller i minuter beroende på vilken debiteringsbas som 
används för respektive tjänst.  

Det finns två skillnader mellan den efterfrågan som används för 
dimensionering av nätet och den efterfrågan som används för beräkning av 
enhetskostnader:  

 För det första, medan corenätet dimensioneras utifrån en 
prognosticerad efterfrågan år 2020, kan kostnaderna endast återvinnas 
genom den faktiska efterfrågan under den tidsperiod som tjänsten 
används; 

 För det andra debiteras sällan slutanvändare enligt prisplaner som 
baseras på den trafik som genereras vid bråd timme. 
Debiteringsgrunden för telefoni har generellt baserats på antalet 
minuter under en viss period, inte antalet samtal under bråd timme.  
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Princip 32: Den efterfrågan som ligger till grund för beräkningen av 
enhetskostnader ska vara antalet kunder som använder den hypotetiska 
effektiva operatörens nät, eller trafiken i Mbps eller i minuter beroende på 
vilken debiteringsbas som används för respektive tjänst. 

 Modelleringsmetodik 

4.2.4.1. Utplacering av utrustning 

Utgångspunkten för modellering av corenätet är nätnoderna: dessa ska 
modelleras i enlighet med den metodik som tillämpas för accessnätet (se avsnitt 
3.5). 

Den modellerade hypotetiska effektiva operatören ska tillämpa en motsvarande 
hierarki för aktiv utrustning i corenätet (OLT, switch, router) som SMP-
operatören har. Placeringen av OLT, switchar och routrar ska baseras på 
nätkartor från SMP-operatören och andra operatörer. Eftersom SMP-
operatörens nät har en heltäckande nationell täckning, ska stor vikt läggas vid 
den corenätsarkitektur som SMP-operatören tillämpar. 

Princip 33: Utrustningen i corenätet ska vara placerad i de nätnoder som 
används för modellering av accessnätet. Det modellerade nätet ska baseras på 
en näthierarki som motsvarar SMP-operatörens. 

4.2.4.2. Dimensionering av transmissionslagret 

Eftersom de förbindelsesträckningar som SMP-operatören tillämpar för nod-
till-nod-förbindelser är planerade för att skapa redundans i ett robust nät, ska 
det modellerade corenätet efterlikna de förbindelsesträckningar som SMP-
operatören tillämpar. SMP-operatörens corenät är ett av flera med nationell 
täckning, men är i jämförelse med andra nät mera heltäckande och ansluter alla 
orter i landet.42 

Förbindelsesträckningen mellan två noder ska optimeras baserat på en algoritm 
som beräknar den kortaste framföringsvägen. 

Den teknik som används i transmissionslagret ska optimeras när detta är mer 
kostnadseffektivt, t.ex. genom användning av mikrovågslänkar. 

                                                 
42 Det finns flera offentligt ägda core-nät med nationell täckning som Teracom, Trafikverket och Svenska 
Kraftnät, samt även några privat ägda nät som täcker stora delar av landet. 
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Princip 34: Förbindelsesträckningarna i corenätet ska baseras på SMP-
operatörens nät. Framföringsvägen mellan noder ska optimeras. 

4.2.4.3. Dimensionering av det aktiva lagret 

De aktiva utrustningarna i corenätet (OLT, switchar, routrar och andra 
utrustningar) ska dimensioneras enligt den efterfrågan som anges i avsnitt 
4.2.3.1 (antalet kunder, trafik vid bråd timme). Antalet utrustningar och 
kapaciteten för respektive utrustning dimensioneras därför för en given 
efterfrågan. 

Princip 35: De aktiva utrustningarna i corenätet ska dimensioneras efter 
efterfrågan som antalet kunder, och trafik vid bråd timme. 

 Dimensioneringsprinciper och nätdesign 

4.2.5.1. Konstruktionsprinciper 

Tekniska konstruktionsprinciper kommer att ligga till grund för beräkningen av 
olika kostnader i corenätet. Dessa principer ska avspegla svenska förhållanden 
och motsvara hur SMP-operatören och andra nätägare utformar sina corenät. 
Genom datainsamling från nätägare kommer PTS att begära in den 
information som är nödvändig för att fastställa dessa konstruktionsprinciper, 
till exempel: 

 Storleken på utrustningar, kapacitet; 

 Routingfaktorer som används för dimensionering av switchar, routrar, 
antal portar per linjekort, antal linje kort per stag; 

 Krav på tjänstekvalitet (i synnerhet för telefoni); 

 Erforderlig reservkapacitet för varje utrustningstyp. 

Dessutom måste modellen vara utformad på ett robust sätt. För detta ändamål 
ska data som samlats in från SMP-operatören och från andra nätägare 
användas. 

Om det i något specifikt fall kan konstateras att det inte finns någon generell 
konstruktionsprincip, bör uppgifter från utrustningstillverkare och eventuellt 
även data från andra länder användas för avstämning. 

Routingfaktorer ska användas som standardmetod för att fördela den 
prognosticerade trafiken över de olika delarna av nätet. Routingfaktorer 
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definieras som medelfrekvensen som en viss tjänst använder ett givet 
nätelement. 

Princip 36: De routingfaktorer som används i modellen ska vara i 
överensstämmelse med den underliggande nätarkitekturen. BULRIC-modellen 
ska identifiera routingfaktorer för varje enskild tjänst. 

4.2.5.2. Delning av infrastruktur och nät (samutnyttjande) 

Transmissionslagret i corenätet delar i många fall fysisk infrastruktur (t.ex. 
kanalisation) med i synnerhet accessnätet, samt även med andra nät. 
Samutnyttjande ska därför beaktas i kalkylmodellen. 

För det ändamålet ska access- och corenätet modelleras samtidigt, och 
kostnaderna ska fördelas på respektive hierarkisk nätnivå enligt de principer 
som framgår av avsnitt 4.1.5.3. 

Dessutom kan det förekomma att corenätets transmissionslager och aktiva 
lager även används av det mobila corenätet, och eventuellt även av andra 
verksamheter. Detta ska beaktas vid fördelningen av kostnader på respektive 
hierarkiska nivå. 

Princip 37: Modellen ska beakta samutnyttjande av infrastruktur mellan 
corenät och accessnät, och med andra typer av nät. 

4.2.5.3. Kostnadspåslag för regionala corenät 

Eftersom utformningen av BULRIC-modellen kommer att möjliggöra 
beräkning av kostnadsresultat även för regionala nät, kommer det inte vara 
tillämpligt att använda kostnaderna för ett nationellt corenät om ett regionalt 
eller lokalt nät ska modelleras. För att beräkna kostnader för ett regionalt 
corenät ska ett utsnitt göras på de kostnader som beräknats i den nationella 
modellen. 

Princip 38: Kalkylmodellen ska beräkna ett kostnadspåslag för corenätet 
baserat på förhållandet mellan ett access- och corenät som beräknats vid en 
mindre omfattande nätutbredning, som när exempelvis ett regionalt accessnät 
används. 
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 Samlokalisering och tillhörande installationer  

 Tjänster och funktioner som ska kostnadsberäknas 

Samlokalisering och tillhörande installationer är ofta en förutsättning för att 
tillträdande operatörer ska kunna verkställa och driftsätta tjänster som bygger 
på någon form av grossisttillträde, som lokalt fysiskt tillträde till koppar- och 
fiberbaserad nätinfrastruktur. Samlokalisering och tillhörande installationer 
möjliggör placering och drift av aktiv utrustning i byggnader som har tekniska 
anläggningar och möjliggör tillträde till nödvändiga funktioner som 
strömförsörjning, värme, kyla, ventilation, säkerhet och gemensamma 
faciliteter.  

Kostnader för samlokalisering och tillhörande installationer ska i första hand 
beräknas i enlighet med LRIC-metoden. Det ligger i linje med 
modellreferensdokumentet från 2010.43 

De samlokaliseringstjänster och tillhörande installationer som kommer att 
modelleras i BULRIC kan inkludera fler tjänster än de som ska 
kostnadsberäknas enligt LRIC-metoden. Anledningen till detta är att en del av 
de kostnader som utgör BULRIC-specifika samlokaliseringstjänster delas med 
andra samlokaliseringstjänster, som till exempel samlokalisering i förhållande 
till taltelefoni, samtrafik eller "telehotell", tjänster i accessnätet och corenätet. 
Exempel på sådana delade kostnader kan vara kostnader för utrymmen, 
strömförsörjning, kyla/värme, administrativ och teknisk personal.  

Kostnaderna för energi som förbrukas av aktiv utrustning och för kyla/värme 
kan hänföras till relevanta samlokaliseringstjänster och baseras på pris per 
enhet som betalas till elleverantören.  

Princip 39: Samlokaliseringstjänster och tillhörande installationer ska i första 
hand modelleras i BULRIC och beräknas i enlighet med LRIC-metoden, men 
om det är möjligt kan andra metoder övervägas. 

 Ansats för modelleringen  

De kostnadskategorier som ska modelleras omfattar t.ex. kostnader för 
installation, utrymmen och tillhandahållande av säkerhet. Installationskostnader 
uppstår på grund av två skäl. För det första har SMP-operatören rätt att 
säkerställa att företagets nät inte äventyras av utrustning som tillträdande 

                                                 
43 PTS, Modellreferensdokument (MRP rev c), Riktlinjer för framtagandet av LRIC-bottom-up och top-
down modellerna. 7 maj 2010, DNR 10-420/2.1.2, avsnitt 3.1 och 4.3. 
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operatörer använder. Det kan därför krävas åtgärder och etablering av fasta 
spärrar eller andra arrangemang i stationer i det följande rubriceras det som 
"byggt rum ". För det andra krävs att SMP-operatören tillhandahåller 
funktioner som säkerställer att tillträdande operatörers utrustning kan fungera 
korrekt. Detta omfattar tillhandahållande av olika typer av kablage som gör det 
möjligt att sammankoppla utrustning, installation av 
luftkonditioneringsutrustning, ställningar, kabinett, racks och kraftutrustning. 
En del av dessa kostnader är användarspecifika och har inget värde för 
efterkommande tillträdande operatörer.  

Modellen ska beräkna kostnaderna för inhysning och tillhandahållande av 
säkerhet baserat på de faktiska kostnaderna eller beräkna utifrån relevanta 
källor.  

BULRIC-modellen ska använda växlar/noder som modelleras i access- och 
corenät och anta att endast det utrymme som krävs kommer att tilldelas för 
samlokalisering. Detta innebär att tomma ytor inte kommer att ingå i 
samlokaliseringskostnaderna eftersom den är baserad på ett antagande om ett 
effektivt utnyttjande av resurser. Allmänna kostnader för noder, som kraft, 
säkerhet, underhåll och andra driftkostnader ska fördelas på access-, core- och 
samlokaliseringstjänster.  

Vissa kostnadskategorier, i synnerhet för utrymmen och tillhandahållande av 
säkerhet, är gemensamma för både samlokalisering och andra tjänster. 
Följaktligen kan de fördelas mellan aktuella tjänster när kostnaderna beräknas. 
Kostnaderna bör fördelas i enlighet med en relevant kostnadsdrivare.  

För de kostnadskategorier som hänför sig till utrymmen och lokaler är en 
lämplig kostnadsdrivare antalet kvadratmeter som upptas av den utrustning 
som är kopplad till de olika tjänsterna. För de kostnadskategorier som hänför 
sig till el som kraft, kyla/värme/ventilation är energiförbrukning uttryckt som 
kWh en lämplig kostnadsdrivare. Men den exakta elförbrukningen för olika 
funktioner kan vara svår att fastställa på grund av bristande detaljkunskap om 
förbrukningen. Ett alternativ är därför att använda antalet kvadratmeter som 
kostnadsdrivare för den utrustning som förknippas med aktuell tjänst.  

När så är lämpligt bör de kostnader som kategoriseras som gemensamma 
fördelas på aktuella tjänster i enlighet med den yta (kvm) som tas i anspråk. 
Gemensamma kostnader ska fördelas på ett stringent sätt i modellen för co-
location och i access- och core-kalkylmodellerna för att säkerställa 
kostnadstäckning.  
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De kostnadskategorier som betraktas som specifika för samlokaliseringstjänster 
och tillhörande installationer och som är relaterade till lokalt fysiskt tillträde till 
koppar- och fiberbaserad nätinfrastruktur och som bör kostnadsberäknas är till 
exempel:  

 dministrativ personal (engångskostnader och årskostnader);  

 Teknisk personal som krävs för installation och underhåll 
(engångskostnader);  

 Racks (ETSI-skåp) (engångs och årskostnader);  

 Samlokaliseringsspecifik strömförsörjning inklusive energiförbrukning 
(engångs- och årskostnader);  

 Samlokaliseringsspecifik kylning/ventilation (engångs och 
årskostnader); och  

 Kablar (engångs och årskostnader).  

När det gäller att uppskatta arbetsprocesser och -uppgifter samt att härleda 
kostnader för olika tjänster, bör uppgifter och processer delas upp i aktiviteter 
som ger underlag till kostnadsdrivare som gör det möjligt att bearbeta och 
färdigställa beställningar. Vidare ska det i modelleringen göras en åtskillnad 
mellan den tid som administrativ personal, akademiker och tekniker lägger på 
att genomföra olika tjänster 

För att beräkna kostnader för att leverera en tjänst ska den beräknade tiden 
multipliceras med den relevanta timkostnaden för arbetskostnaden. 
Timkostnaden för administrativ personal, akademiker och tekniker ska 
redovisas separat i modellen, även om samma timpris tillämpas. Slutligen kan 
kostnadsbasen också innehålla andra särskilda kostnader som har samband 
med orderhantering eller leverans för utförd beställning, om detta anses vara 
nödvändigt.  

Princip 40: Samlokaliseringstjänster och tillhörande installationer ska 
kostnadsberäknas enligt en BULRIC-metod när det är möjligt.  
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 Kapitalinvesteringar 
(Capex) och driftkostnader 
(Opex) 

 Capex 

 Från inventarier till kapitalinvestering (Capex) 

Utgifter för nätinvesteringar – fortsättningsvis benämnt som Capex44 – uppstår 
när en operatör investerar i utrustning och/eller utformar och anlägger 
nätinfrastruktur. I utrustningen ingår till exempel kablar, fiber- och 
kopparledningar, växlar och routrar, medan kapitaliserade utgifter eller 
kostnader för utformning och anläggning av nätinfrastruktur kan vara förvärv 
av plats, mark, anläggningsarbeten, nätplanering och därtill relaterade 
aktiviteter som utformning, arbetsledning och projektstyrning45. 

I BULRIC-modellen härleds Capex utifrån efterfrågan på tjänster baserat på 
tekniska principer som ligger till grund för utformning och drift av det 
modellerade nätet. Capex är beräknad som enhetspriser för varje tillgång 
multiplicerat med de anläggningstillgångar som ges av BULRIC-modelleringen 
(se avsnitt 4.1 Accessnätet och 4.2 Core). Alla utgifter i samband med 
anläggandet av en tillgång beaktas, som till exempel utgift för utrustning, samt 
kostnader för installation, konstruktion och projektledning. 

Kostnader för anläggningstillgångar varierar sannolikt mellan olika operatörer 
eftersom det finns skillnader i underliggande nätdesign, specifikationer, 
affärsfokus och förhandlingsstyrka på grund av olika förutsättningar och 
storlek. Om det skulle finnas betydande kostnadsskillnader mellan olika 
operatörers lämnade underlag till modellen, kan förtydliganden behövas för att 
säkerställa att beräkningarna hänför sig till utrustning med motsvarande 
specifikationer. Dessutom kan en SMP-operatör med ett omfattande nationellt 
nät förväntas ha en starkare förhandlingsposition jämfört med mindre 
operatörer, vilket är något modellen bör ta hänsyn till. 

                                                 
44 Capex är engelska och står för capital expenditures.  
45 Nätplanering kan betraktas på två sätt: 1) Nätplanering under utbyggnaden, vanligtvis direkt allokerade 
till en viss typ av tillgång (diken, kablar), som ingår i Capex och därmed har aktiverats som 
anläggningstillgång. Det behöver beaktas när kostnader för utbyggnad är utförs av underleverantörer. 2) 
Nätplanering vid användning av nätet: Kontinuerlig bevakning av behov av utbyte av nätrelaterade 
tillgångar. Detta sker regelbundet, och denna kostnad avser nätplaneringspersonal. I detta avsnitt 
betraktas kostnader för nätplanering som rörliga kostnader för anläggningstillgångar, som uppstår under 
utbyggnaden. Det är viktigt att undvika dubbel ersättning mellan de två typerna av 
nätplaneringskostnader. 
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Eftersom BULRIC-modeller är framåtblickande, är nukostnader snarare än 
historiska kostnader bäst lämpade för att beräkna kostnadsbasen. Ett sätt att 
beräkna nukostnaderna är att beräkna kostnaden för att ersätta varje tillgång, 
med undantag av återanvändbara tillgångar i anläggningsinfrastruktur (se nästa 
avsnitt). Återanskaffningskostnaden kan vara högre eller lägre än den historiska 
kostnaden, eftersom priser och teknologi (MEA) utvecklas över tid. 

Princip 41: Nätinvesteringar ska värderas baserat på nukostnader 
(återanskaffningskostnader), med undantag för återanvändbara tillgångar i 
anläggningsinfrastruktur.  

Fastigheter som är användbara för allmänna syften, som kontorsbyggnader, 
värderas normalt enligt marknadsvärdering. 

För fastigheter av allmän karaktär kommer modellen, i likhet med 
modellreferensdokumentet från 2010, att beräkna kostnader för utrymmen per 
kvadratmeter. Beroende på tillgången till relevant data kommer det antingen att 
göras i enlighet med hyreskostnader för SMP-operatören och andra 
intressenter eller baserat på marknadspriser. 

Indata för enhetskostnader i modellen kommer att baseras på senast tillgängliga 
information (dvs. uppgifter för 2016 om de finns tillgängliga). För framtida 
utbyggnadskostnader eller när data för modelleringsåret inte finns att tillgå, bör 
historisk data extrapoleras utifrån antaganden om en rimlig långsiktig 
prisutveckling. 

Princip 42: Indata i modellen avseende kostnader ska baseras på den senaste 
tillgängliga informationen, trafik- och abonnemangsuppgifter kommer att 
uppdateras för att återspegla 2016, vilket är det föreslagna basåret i modellen. 
Under de följande åren kommer PTS att pröva ifall det är motiverat att 
uppdatera modellen utifrån basåret. 

 Värdering av återanvändningsbara tillgångar i 
anläggningsinfrastruktur 

Återanvändbara tillgångar i anläggningsinfrastruktur är de befintliga 
anläggningstillgångar som redan finns på plats, som t.ex. används för 
kopparnätet, och som kan återanvändas för ett NGA-nät. 

Enligt EU-rekommendationen, ska återanvändningsbara tillgångar i 
anläggningsinfrastruktur värderas åtskilt från övriga tillgångar i den reglerade 
tillgångsbasen (Regulatory Asset Base, RAB): 
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“De nationella regleringsmyndigheterna bör värdera alla tillgångar som ingår i den 
reglerade tillgångsbasen för det modellerade nätet på grundval av 
återanskaffningskostnaderna, med undantag för återanvändbara tillgångar i 
anläggningsinfrastruktur. 

De nationella regleringsmyndigheterna bör värdera återanvändbara tillgångar i 
anläggningsinfrastruktur och deras motsvarande reglerade tillgångsbas på grundval av 
indexeringsmetoden. De nationella regleringsmyndigheterna bör alltså fastställa den 
reglerade tillgångsbasen för denna typ av tillgång till det regleringsmässiga 
redovisningsvärdet efter ackumulerade avskrivningar vid beräkningstidpunkten, 
indexerat med ett lämpligt prisindex, t.ex. konsumentprisindex. De nationella 
regleringsmyndigheterna bör granska SMP-operatörens redovisning när den finns 
tillgänglig för att avgöra om den är tillräckligt tillförlitlig för att användas som 
utgångspunkt för att rekonstruera det regleringsmässiga redovisningsvärdet. I annat fall 
bör de göra en värdering med utgångspunkt i ett riktmärke för bästa praxis i 
jämförbara medlemsstater. De nationella regleringsmyndigheterna bör inte ta med 
återanvändbara befintliga tillgångar i anläggningsinfrastruktur som är avskrivna i sin 
helhet men som fortfarande används.46.” 

Ett sådant tillvägagångssätt sänder enligt EU-kommissionen  

 “… effektiva signaler för marknadsinträde vid beslut om att bygga eller köpa och 
motverkar risken för alltför stor kostnadstäckning för befintlig 
anläggningsinfrastruktur som går att återanvända. En alltför stor kostnadstäckning är 
inte motiverad för att säkra effektivt marknadsinträde och upprätthålla incitamenten 
för investeringar, eftersom nybyggnadsalternativet inte är ekonomisk genomförbart för 
denna kategori av tillgångar.”47 

För att ta hänsyn till EU-rekommendationen vid värderingen av 
återanvändbara tillgångar i anläggningsinfrastruktur kan processen vidtas i tre 
steg: 

1. Bedöma andelen av tillgångar i anläggningsinfrastruktur som kan 
återanvändas; 

2. Värdera dessa tillgångar; 
3. Hantera avskrivning av dessa tillgångar (detta beskrivs i avsnitt 5.2.3). 

                                                 
46 EU-kommissionens rekommendation av den 11 september 2013 om enhetliga krav på icke-
diskriminering och kostnadsberäkningsmetoder för att främja konkurrensen och förbättra klimatet för 
bredbandsinvesteringar, on (2013/466/EU), artiklar 33 and 34 
47 EU-kommissionens rekommendation av den 11 september 2013 om enhetliga krav på icke-
diskriminering och kostnadsberäkningsmetoder för att främja konkurrensen och förbättra klimatet för 
bredbandsinvesteringar, on (2013/466/EU), skäl 35 
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Andelen återanvändbara tillgångar i anläggningsinfrastruktur kan uppskattas 
baserat på senare års utbyggnad, förutsatt att den varit rationell och effektiv, 
som SMP-operatören och andra intressenter genomfört eftersom 
fiberaccessnät byggts ut i stor omfattning under en lång tid i Sverige. Detta 
verkar vara den mest tillgängliga och robusta metoden för svenskt 
vidkommande eftersom utbyggnaden av fiberinfrastrukturen är långt 
framskriden och återanvändning av äldre infrastruktur har prövats i Sverige. 

Anläggningsarbete som betraktas som återanvändbar innefattar inte 
anläggningstillgångar som under de senaste åren har anlagts i nästa generations 
accessnät. Dessa modelleras vanligen nerifrån-och-upp i en BULRIC-modell 
och en värdering till bruttoåteranskaffningskostnad kan vara mer lämplig. 

Från ett regleringsperspektiv är det nödvändigt att se till att återanvändning av 
befintliga tillgångar i anläggningsinfrastruktur optimeras för att kunna sända 
effektiva investeringssignaler. 

Det finns flera olika metoder för att värdera återanvändbara tillgångar i 
anläggningsinfrastruktur: 

a. Enligt det bokförda värdet för de tillgångar i anläggningsinfrastruktur 
som är återanvändbara; 

b. Enligt restvärdet av återanvändningsbara tillgångar i 
anläggningsinfrastruktur, baserat på en prisanpasssad annuitet på dessa 
anläggningstillgångar som beräknats vid det ursprungliga anläggandet; 

c. Enligt bruttoåteranskaffningskostnaden, men med avdrag för en 
särskild rabatt; 

d. Enligt reglerade priser på tillgång till den grundläggande infrastrukturen 
som kanalisation; 

e. Ingen specifik värdering av anläggningstillgångarna (brutto bokfört 
värde). 

Metod a och b (bokfört värde och prisanpassad annuitet) följer de principer 
som fastställts av ovannämnda EU-rekommendation. För dessa två metoder 
skrivs restvärdet (antingen från det bokförda värdet eller från prisanpassad 
annuitet) av för den återstående livslängden för tillgången. 

Metod a (restvärde) överensstämmer med hur andra regleringsmyndigheter i 
Europa har utvecklat kalkylmodeller och möjliggör en lämplig 
kostnadstäckning eftersom det bokförda värdet används, där kostnaderna som 
redan har återvunnits inte beaktats. Denna metod har använts av Irlands 
regleringsmyndighet, Commission for Communications Regulation (ComReg): 
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“To ensure cost recovery for Reusable Assets ComReg considers that it is necessary 
to depreciate the regulatory accounting value net of the accumulated depreciation at 
the time of calculation over the remaining lifetime of the assets48.” 

Metod b (prisanpassad annuitet) är mer komplicerad och kräver utförlig 
information om gjorda investeringar i anläggningsarbeten.49 

Metod c, som baseras på diskonteringsfaktorer, erfordrar en 
förhandsbedömning av rabatten som ska tillämpas på 
bruttoåteranskaffningskostnader för anläggningstillgångarna. Denna 
bedömning baseras vanligen på en jämförelse av det bokförda nettovärdet på 
bruttoersättningskostnader (resultatet är då nära tillvägagångssätt a bortsett 
från att det alternativet inte skulle värdera fullt avskrivna tillgångar till noll 
kronor). Denna metod tillämpades av den norska regleringsmyndigheten 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM, i deras kalkylmodell under 
2012, vilken sedermera uppdaterades under 2015.50 

Metod d, baseras på reglerade priser för tillträde till accessnät, vilket sänder 
"köp" signaler, men den kan leda till ett cirkelresonemang eftersom 
kalkylmodellen även kan användas för att kunna beräkna kostnadsresultat för 
reglerat tillträde till anläggningsinfrastruktur. 

Metod e, genomförs när det inte finns några återanvändbara tillgångar i 
anläggningsinfrastruktur vid utbyggnad av ett NGA-nät, t.ex. när diken har 
grävts utan kanalisationsrör och/eller måste vara öppen. När 
anläggningstillgångar kan återanvändas, kan användande av 
bruttoersättningskostnader för tillgångar leda till en överskattning av 
nätkostnaderna vilket kan leda till en överkompensation. Därför ger en 
värdering av återanvändbara anläggningstillgångar till 
bruttoåteranskaffningskostnad incitament för en operatör att bygga 
infrastruktur, vilket inte är lämpligt i ett regleringsperspektiv. 

Andelen återanvändbara anläggningstillgångar ska bedömas utifrån den senaste 
utbygganden som gjorts av SMP-operatören samt av andra intressenter. De 

                                                 
48 ComReg, Eircom’s Wholesale Access Services – Further specification and amendment of price control 
obligations in Market 4 and Market 5 and further specification of price control obligation in Market 2, 
July 2015, ref ComReg 15/67, §5.218. 
http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg1567.pdf 
49 Den franska regleringsmyndigheten, Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des 
Postes, ARCEP tillämpar denna metod sedan 2005.  
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/05-0834.pdf 
50 NKOM, LRIC-modell för fasta accessnätet 
http://www.nkom.no/marked/markedsregulering-smp/kostnadsmodeller/lric-fastnett-aksess 
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återanvändbara anläggningstillgångarna ska värderas enligt deras bokförda 
värde (metod a). 

Princip 43: De återanvändbara tillgångarna i anläggningsinfrastruktur ska 
värderas enligt det bokförda värdet, med beaktande av relevant indexering. 
Livslängden för dessa tillgångar ska fastställas i enlighet med SMP-operatörens 
redovisning förut satt att den inte understiger vad EU-rekommendationen 
specificerar. Data från alternativa operatörer/stadsnät kan användas om det 
anses erforderligt. 

 Från kapitalinvestering (capex) till annuitet 

 Kalkylränta - WACC  

Kapitalkostnaden är ett sätt att skatta alternativkostnaden för kapital (skulder 
och eget kapital) som har investerats i nätet. I enlighet med lagen om 
elektronisk kommunikation och SMP-beslut fastställer PTS en kalkylränta 
(WACC) (vägd genomsnittlig kapitalkostnad) som bygger på metoden Capital 
Asset Pricing Model (CAPM)51. Kalkylräntan beräknas för SMP-operatören 
nominellt före skatt.52  

I likhet med 2010 års modellreferensdokument53, ska det vara möjligt att ändra 
värdet på kalkylräntan i BULRIC-modellen.  

PTS kommer att bedöma de beräknade parametervärdena, och därmed 
kapitalkostnaden för det fasta nätet innan BULIC-modellen färdigställs. PTS 
avser att använda en WACC för BULRIC, som kommer att bli föremål för ett 
offentligt samråd. 

Princip 44: PTS kommer att fastställa en nominell WACC före skatt som ska 
gälla för BULRIC-modellen och tillämpas för t.ex. beräkningar av annuiteter 
för infrastrukturinvesteringar.  

                                                 
51 CAPM är en modell som beskriver sambandet mellan risk och avkastning i ett finansiellt instrument 
eller en portfölj 
52 PTS, Beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde för 
nätinfrastruktur (marknad 3a), 2015-02-19, Dnr 11-9309  
53 PTS Modellreferensdokument (MRP rev c), Riktlinjer för framtagandet av LRIC-bottom-up och top-
down modellerna. 7 maj 2010, DNR 10-420/2.1.2 
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 Pristrender och tillgångarnas livslängder 

Prisutveckling och tillgångars livslängd är viktiga parametrar för att beräkna 
årskostnader (annuiteter) för kapitalinvesteringar (capex). (se nästa avsnitt 
5.2.3) 

Teoretiskt sett bör den livslängd som tillämpas på tillgångarna i BU-modellen 
motsvara den ekonomiska livslängden för tillgångarna. I praktiken använder 
dock ofta BU-modeller den redovisningsmässiga livslängden för 
nyttjandeperioden. Även om denna, på grund av konservativa 
redovisningsregler, kan underskatta tillgångens ekonomiska livslängd, har den 
fördelen att den är objektiv och robust. Dessutom bör den livslängd som 
används i redovisningen i princip återspegla tillgångarnas ekonomiska livslängd. 
I de fall SMP-operatörens eller andra intressenters uppskattning för en tillgångs 
livslängd förefaller vara orealistisk, bör PTS kunna använda de livslängder som 
tillämpas av andra nationella regleringsmyndigheter för liknande kalkylmodeller 
som jämförelseobjekt. 

När det gäller återanvändbara tillgångar i anläggningsinfrastruktur ska 
tillgångarnas resterande bokförda (ekonomiska) livslängd användas när capex 
har härletts från det bokförda värdet på tillgången. 

Princip 45: Tillgångarnas livslängder ska baseras på SMP-operatörens 
redovisning och kunna utgå från andra relevanta jämförelseobjekt och vad som 
är specificerat i EU-rekommendationen54 När det gäller återanvändbara 
tillgångar i anläggningsinfrastruktur ska tillgångens återstående bokförda 
livslängd användas. 

Pristrender ska bedömas i ett långsiktigt perspektiv utifrån relevant historisk 
data och grundläggande ekonomiska mått som inflationsmål och historiska 
data för arbetskostnader. I praktiken kan de långsiktiga pristrenderna för olika 
tillgångar och löpande driftskostnader (opex) härledas från: 

 Kostnadsökningar: Identifiera relevant index för tillgångs- och 
kostnadskategorin. Relevanta alternativ kan vara konsumentprisindex, 
arbetskostnadsindex, råvaruindex; 

 Internationell jämförelse: Antaganden om prisutveckling i allmänt 
tillgängliga BULRIC-modeller; 

                                                 
54 EU-kommissionens rekommendation av den 11 september 2013 om enhetliga krav på icke-
diskriminering och kostnadsberäkningsmetoder för att främja konkurrensen och förbättra klimatet för 
bredbandsinvesteringar, on (2013/466/EU) 
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 Operatörernas indata i modellen (SMP-operatören så väl som 
alternativa operatörer). 

Princip 46: Långsiktiga pristrender ska bedömas för samtliga tillgångar, enligt 
historiska data och prognoser liksom utifrån makroekonomiska index (så som 
arbetskostnadsindex, konsumentprisindex, etc.) 

 Avskrivningsmetoder 

En viktig del i en BULRIC-modell är beräkningen av årskostnaden för 
tillgångarna. Annuiteter beräknar tillgångarnas årliga avskrivning och 
kapitalkostnad. 

En annuitet är den årliga utbetalningsströmmen som, när den är diskonterad 
med en lämplig kapitalkostnad över tillgångens livslängd, ger 
återanskaffningskostnaden för en tillgång. Annuitetsmetoden kan vara antingen 
vanlig eller prisanpassad. Ett alternativ till dessa två metoder är ekonomisk 
avskrivning, som mäter avskrivningarna baserat på den årliga förändringen av 
nuvärdet (NPV55) av en tillgång, justerat för faktorer som förändringar i 
produktionsprofil eller priser, indirekta kostnader och kapitalkostnader. 

Tre annuitetsmetoder som vanligen används är: 

 Annuitet; 

 Prisanpassad annuitet; 

 Ekonomisk avskrivning. 

Avskrivningsmetoderna beskrivs vidare i Bilaga A – Avskrivning 

Annuitet  

Annuiteter innebär att en årlig avgift beräknas - annuitet - som är identisk varje 
år (även om balansen mellan avskrivningar och kapitalkostnad varierar mellan 
åren) och medför kostnadstäckning. Annuitetsmetoden beräknar 
avskrivningarna progressivt (ökande) medan avkastning på sysselsatt kapital 
beräknas degressivt (minskande) samtidigt som annuiteterna förblir stabila över 
tid. Denna metod är lämplig när priser för tillgångar och produktionsvolymer 
är stabila över tid.  

  

                                                 
55 Net Present Value 
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Prisanpassad annuitet  

Prisanpassad annuitet är förmodligen den mest förekommande 
avskrivningsmetoden som används av regleringsmyndigheter. Den innehåller 
en förändringsfaktor (lutning) som möjliggör att annuiteterna utvecklas i linje 
med förändringar i tillgångspriser: om priset för en tillgång ökar med fem 
procent per år ökar också annuiteten med fem procent. 

Prisanpassad annuitet sänder lämpliga "bygga eller köpa"-signaler till 
marknadsaktörerna. Metoden underlättar att replikera de årskostnader som en 
operatör på en konkurrensutsatt marknad skulle ha. Metoden är också i linje 
med det prisindex som EU-kommissionen rekommenderar för värdering och 
avskrivning av återanvändbara tillgångar i anläggningsinfrastruktur56. 

Dessutom möjliggör prisanpassad annuitet en jämn utveckling av 
årskostnaderna trots prisändringar och återinvesteringar. Vid slutet av 
livslängden för en tillgång, det vill säga när tillgången behöver förnyas, förblir 
annuiteterna i linje med tidigare när de beräknas enligt den prisanpassade 
annuitetsmetoden. Därför utvecklas årskostnaden (annuiteterna) på ett 
förutsägbart sätt, vilket inte sker på samma sätt som med vanliga annuiteter. 

Prisanpassad annuitet är emellertid inte något bra alternativ jämfört med 
ekonomisk avskrivning när de volymer som produceras av en tillgång förändras 
kraftigt eller ökar från en låg nivå. Detta kan vara fallet för nya produkter (som 
har en exponentiell tillväxt till en mättnadsnivå och när efterfrågan utvecklas 
snabbt (se exemplet nedan). 

Ekonomisk avskrivning 

Det är möjligt att modifiera metoden för prisanpassad annuitet så att 
årskostnaden (annuiteten) även tar hänsyn till produktionsvolymens utveckling 
av tillgångarna. Detta brukar benämnas som ekonomisk avskrivning. Denna 
avskrivningsmetod använder samma beräkningsformel som i prisanpassad 
annuitet, med den skillnaden att istället för en konstant total annuitet, används 
en konstant annuitetsenhet (den totala annuiteten varierar med antalet 
producerade enheter (se även avsnitt 4.1.5.2.3 Utvecklingen av efterfrågan 
(dynamisk syn)). 

                                                 
56 EU-kommissionens rekommendation av den 11 september 2013 om enhetliga krav på icke-
diskriminering och kostnadsberäkningsmetoder för att främja konkurrensen och förbättra klimatet för 
bredbandsinvesteringar, on (2013/466/EU), artikel 34.  
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Annuiteten i denna metod varierar således med antalet producerade enheter 
som produceras av tillgångarna och med pristrenderna. När 
produktionsvolymerna av tillgången är låg, som t.ex. FTTH i ett tidigt 
utbyggnadsskede när antalet kunder inte var så många, är den totala annuiteten 
till en början låg och ökar varefter antalet producerade enheter ökar som (till 
exempel när penetrationsandelen för FTTH blir högre). 

Genom att ta hänsyn till förändringar i produktionsvolymen, avspeglar 
annuiteter förändringar i marknadsvärdet för tillgången, med ekonomisk 
avskrivning förblir annuiteterna per producerad enhet stabil och följer 
utvecklingen av prisförändringar för tillgångarna. 

Den största nackdelen med denna avskrivningsmetod är att den kräver 
prognoser för produktionsvolymen under en lång tidsperiod. Därför kan den 
betraktas som mer subjektiv än andra metoder, men det beror på hur 
utvecklingen förväntas bli. Metoden kan även bitvis vara mer komplicerad att 
tillämpa än andra metoder. Dock tenderar denna avskrivningsmetod att ge 
bättre ekonomiska signaler än andra avskrivningsmetoder när antalet 
producerade enheter som produceras av en tillgång inte är stabil och förväntas 
förändras avsevärt under prognosperioden. 

För återanvändbara tillgångar i anläggningsinfrastruktur kan 
annuitetsavskrivningsmetoden (årskostnader beräknade på värdet av bokförda 
tillgångar) också användas. Denna metod skulle emellertid inte följa ett 
prisindex, vilket prisanpassad annuitets- eller ekonomisk avskrivningsmetod 
skulle göra. 

I linje med 2010 års modellreferensdokument ska modellen använda 
prisanpassad annuitet för avskrivningar i access- och corenätet, men kan 
använda ekonomisk avskrivning för accessnätet om tillväxttakten på 
abonnenttillströmningen har en betydande inverkan på prissättningen.57 

Princip 47: Modellen ska använda prisanpassad annuitet som 
avskrivningsmetod för corenätet. För accessnätet ska avskrivningsmetoden 
prisanpassad annuitet eller ekonomisk avskrivningsmetod tillämpas, beroende 
på hur stabil efterfrågan är.  

                                                 
57 PTS, Modellreferensdokument (MRP rev c), Riktlinjer för framtagandet av LRIC-bottom-up och top-
down modellerna. 7 maj 2010, DNR 10-420/2.1.2 
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 Driftkostnader (opex) 

 Underhåll och drift av nätet 

Modellen kommer att beräkna driftskostnader på en specificerad nivå för att 
säkerställa att kostnader allokeras till rätt del av nätet. Endast nät- och 
driftkostnader för grossistnivå ska ingå i inkrementen för access- respektive 
corenätet. Kostnader som är hänförliga till slutkundsledet, såsom 
marknadsföring och återförsäljningskostnader, ska uteslutas från dessa 
inkrement (se avsnitt 2.1.4). 

Kostnaderna för aktiviteter som är nära förknippade med nätet omfattar drift, 
underhåll, nätplanering och installation. 

Det finns flera metoder för att fastställa underhållskostnaderna för nätet för 
den modellerade effektiva hypotetiska operatören: 

 En TD-ansats som baseras på SMP-operatörens redovisning av 
underhåll för det nationella kopparnätet, med relevanta justeringar för 
att återspegla de effektivitetsvinster som en övergång från koppar till 
fiber medför;58 

 En ansats med en nationell jämförelse för underhållskostnader för 
fibernätet, baserad på till exempel en regressionsanalys av 
underhållskostnaderna per accesslinje, fel, antal telefonväxlar eller 
andra relevanta parametrar;59 

                                                 
58 Studier genomförda av FTTH operatörer och nationella tillsynsmyndigheter över hela världen tyder på 
att FTTH ger 20 till 50 procent i minskade underhållskostnader, jämfört med en kopparnätet.  
Ericsson, en av de största leverantörerna av telekommunikationsutrustning i världen, understryker att 
avsaknaden av aktiv utrustning i ett FTTH-nät kommer att leda till en lägre opex jämfört med 
koppar/FTTN och HFC-nät, eftersom det ger den "bästa avstånds-bandbredd lösning med färre antal 
aktiva element som krävs i nätet, [som] även resulterar i lägre driftskostnader. "(Ericsson, Point-to-point 
deep fiber access, 2010) 
Intresseorganisationen FTTH Council Europe förklarar att nivån av opex för FTTH kommer att vara 
lägre än för koppar/FTTN nätverk och listar potentiella besparingsmöjligheter: bland annat 20 gånger 
mindre elbehov, förenklat underhåll tack vare möjligt styrprogram (software control), kräver färre 
personal, kräver mindre aktiv utrustning vilket medför mindre underhåll, optiska element är mer 
tillförlitliga och påverkas inte av elektromagnetiska störningar (FTTH Council hemsida) 
Slutligen, i en presentation av NGN, jämför den italienska regleringsmyndigheten, AGCOM, koppar- och 
fibernät och konstaterar att fiber opex jämfört med koppar opex är cirka 50 procent lägre, baserat på 
uppgifter från NTT/ Verizon (AGCOM), Challenges in moving towards the Next Generation of Fixed 
and Mobile Networks, January 2010). 
För omfattande citat, se Commerce Commission i Nya Zeeland, TSLRIC price review determination for 
the Unbundled Copper Local Loop and Unbundled Bitstream Access services, Model documentation, 
December 2015, sid 153.  
http://www.comcom.govt.nz/dmsdocument/13921 
59 Ett stort antal kostnadsdrivare för underhållskostnader kan vara mer relevant, men kommer att göra en 
regressionsanalys mer komplex och kan utgöra en risk för "överpassande" (over fitting). Av den 
anledningen ska relevanta antal kostnadsdrivande identifieras. 
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 En multiansats som bygger på en funktionell analys av fibernätet: 
kostnadsdrivare för varje kostnadskategori för nätverksunderhåll 
identifieras och utvärderas. Detta skulle kunna vara baserat på 
redovisningsdata för fiberoperatörer (SMP-operatörens och stadsnät) 
samt kontrakt som fiberoperatörerna har med sina 
underhållsleverantörer förutsatt att kontrakten visar detaljer om 
underhållskostnader. 

Val av metod för att beräkna underhållskostnaderna kommer att göras 
beroende på tillgången och kvaliteten hos de uppgifter som inhämtas från 
SMP-operatören och andra intressenter, samt beroende på vilken typ av 
underhållskostnader det handlar om. 

Att basera metoden på en ansats med TD-kostnaderna för kopparnätet 
bedöms inte vara relevant för svenskt vidkommande eftersom anläggning av 
fiberinfrastruktur är långt framskriden och kan ge tillräckliga insikter om de 
löpande driftskostnaderna för fiber. 

Geografiska variationer kan beaktas för opex, i synnerhet för olika linjefel, för 
att återspegla geografiska skillnader som påverkar nivån på drift- och 
underhållskostnader, som vind eller krävande väderförhållanden såväl som 
restid för personalen). Detta kan användas för att extrapolera drift- och 
underhåll i områden där det för närvarande inte finns någon fiber anlagd.  

Princip 48: Drift- och underhållskostnader (opex) ska i första hand beräknas 
enligt en BU-ansats och i andra hand beräknas enligt en blandad BU- 
samt/TD-ansats och när data som samlats in från SMP-operatören eller andra 
intressenter inte är tillräckligt detaljerad eller uppvisar bristande kvalitet. 

 Indirekta driftkostnader (opex) för nät och icke-
nätkostnader 

De aktiviteter som ger upphov till driftskostnader kan avse antingen access- 
eller corenätet, eller båda nätkategorierna, men det kan vara svårt att exakt 
fastställa. Dessutom är de i allmänhet indirekta (nät-eller overheadkostnader). 
Det handlar exempelvis om kostnader för 

 Transport, när de inte är direkt kan relateras till personal som arbetar 
med nätet; 

 Utrymme i kontorsbyggnader; 
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 Nätplanering och nätoptimering60; 

 IT-kostnader för administrationen av såväl nätet som av företagets 
anställda; 

 Kostnader för ledning- och styrning, bland annat ekonomiavdelning, 
personal, företagsledning; 

 Grossistverksamhetskostnader, det vill säga kostnader för personal som 
arbetar med fakturering av samtrafik och produktledning av 
grossisttjänster. 

Dessa kostnader är huvudsakligen fasta kostnader på kort och medellång sikt 
och varierar sannolikt inte mellan koppar och fibernät. De ska beräknas utifrån 
redovisningsdata från SMP-operatören, enligt en TD-ansats. 

De flesta av dessa kostnader ska fördelas mellan grossist- och 
slutkundsverksamheten. I likhet med 2010 års modellreferensdokument, bör 
aktivitetsbaserade fördelningsmetoder användas för att bestämma storleken, 
genom equi-proportionella påläggsmetoder (EPMU) baserade på intäkter. 

Princip 49: Indirekta löpande driftkostnader för nätet (opex) och indirekta 
löpande icke-nät driftkostnader (opex), ska bedömas genom en TD-ansats och 
fördelas mellan reglerade och icke-reglerade tjänster genom en 
aktivitetsbaserad fördelningsmetod. En kompletterande jämförelse kan göras 
med andra relevanta datakällor. 

 Kostnaden för rörelsekapital 

Den verksamhet som en nätoperatör bedriver erfordrar kapital för att 
finansiera den dagliga driften, som även genererar kapital till densamma. Detta 
kapital benämns som rörelsekapital, och kan vara antingen positivt eller 
negativt.61 Det finns ofta en fördröjning mellan tidpunkten då kostnaden 
uppstår och tidpunkten när intäkterna som ska täcka kostnaden intjänas. Till 
exempel. kommer det alltid att finnas en fördröjning mellan dagen då en extra 
växel förvärvas, och när operatören kommer att generera extra intäkter från 
den ökade trafiken som växeln kan hantera.  

Rörelsekapitalet kan generera intäkter (genom ränta) när det är positivt. Men 
det kan också generera kostnader för operatören när det är negativt. Dessa 
                                                 
60 Viss nätplanering relaterad till enskild anläggning av nät i gatan kan redan ha beaktat 
bruttoåteranskaffningskostnader för den utbyggda infrastrukturen. 
61 Formellt är rörelsekapital lika med omsättningstillgångar (likvida medel, kundfordringar, varulager och 
kortfristiga investeringar) minus kortfristiga skulder (leverantörsskulder och kortfristig del av långfristiga 
lån). 
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intäkter och finansiella kostnader kan behöva beaktas i kalkylmodeller, 
kostnaden för rörelsekapital är lika med omsättningstillgångar minus 
kortfristiga skulder multiplicerat med den vägda genomsnittliga 
kapitalkostnaden, eller WACC (se nedan för ytterligare förklaring av WACC). 

En telekomoperatörs verksamhet ger upphov till olika typer av kostnader som 
kan generera rörelsekapital: 

 Nätinvesteringar (Capex) (se 5.4.1); 

 Drift- och underhållskostnader (Opex) (se 5.4.2). 

Nedan beskrivs respektive kategori mer utförligt. 

 Rörelsekapital avseende nätinvesteringar (capex) 

Efter att en operatör gjort nätinvesteringar börjar de i allmänhet generera 
intäkter från sina tillgångar flera månader efter det att investeringen har gjorts 
(de genererade inkomsterna kan sedan användas för att finansiera 
verksamheten, ersätta aktieägare och banker). Denna period, från betalning av 
en tillgång till dess första driftsanvändning, genererar rörelsekapital och kallas 
ibland "tid att bygga" (tid att bygga"-perioden kan variera från en tillgång till en 
annan). Tid att bygga-perioder brukar beaktas i kalkylmodeller. 

Figur 12 Nätinvesteringar och rörelsekapital  

 

Källa: TERA Consultants 

För nät-capex, är rörelsekapitalet därför kopplat till "tid att bygga" period 
mellan betalningen av nätinvesteringen och när nätet börjar generera intäkter. 
Till exempel, om det finns en månads fördröjning mellan den tidpunkt då 
investeringen är på plats och tidpunkten då intäkter börjar genereras, är det 
nödvändigt att ta hänsyn till den månatliga kostnaden för kapital (dvs. 
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multiplicera annuiteten med månatliga WACC). Detta kan göras genom att 
multiplicera varje annuitet genom (1+ WACC) tid att bygga (antal år). 

Avskrivningsformlerna (prisanpassad annuitet eller ekonomisk avskrivning) 
som beskrivs ovan ska därför innefatta rörelsekapital för nät Capex 
motsvarande 6-månaders "tid att bygga". 

Princip 50: En tid att bygga-period om sex månaders ska beaktas för 
värdeminskningen av Capex. 

 Rörelsekapital för driften av nätet  

För driftskostnader kan det också finnas en tidsperiod mellan att exempelvis 
personal och leverantörer betalas till det att intäkter intjänas. Två situationer 
förekommer: 

 Personal och leverantörer betalas innan intäkterna intjänas: 
rörelsekapitalet är negativt och företaget ådrar sig en kostnad; 

 Personal och leverantörer betalas efter att intäkterna intjänas: 
rörelsekapitalet är positivt och bolaget uppbär en vinst. 

Figur 13 Driftkostnader för nät och rörelsekapital  

 

Källa: TERA Consultants 

 

Det är vanligt att personal och leverantörer betalas i slutet av månaden, medan 
intjäningen, det vill säga intäkterna sker i början. Som en konsekvens av detta 
anses rörelsekapital för nät-OPEX vara positivt eller åtminstone balanserat. 
Därför förefaller det rimligt att inte ta hänsyn till rörelsekapital relaterat till 
Opex. Detta ligger också i linje med hur regleringsmyndigheter i andra länder 
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valt att göra.62 Om däremot rörelsekapitalet förefaller vara betydande bör detta 
beaktas i modellen. 

Princip 51: Kostnaden för rörelsekapital i samband med Opex ska beaktas för 
den hypotetiska effektiva operatören när betydande betalningar skapar obalans 
mellan kostnads- och intäktsflöden. 

 

                                                 
62 I sitt beslut för LLUB sub-loop unbundling (SLU) från 2009, antog ComReg några benchmark för hur 
rörelsekapital har behandlats internationellt sett i kalkylmodeller, inklusive Australien, Frankrike och 
Sverige. ComReg drog slutsatsen att i dessa länder har kostnaden för rörelsekapitalet satts till noll 
(ComReg – Decision 0939). 
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 Prissättning 

 Kostnadstäckning  

 Princip för kostnadstäckning  

Kostnadstäckning är en central princip när det gäller metoder för 
kostnadsberäkning (se avsnitt 2.1 om viktiga principer för 
kostnadsmodellering). Den säkerställer att operatörer får täckning för de 
effektiva kostnader som uppkommer och samtidigt erhåller en rimlig 
avkastning på investerat kapital.  

Ur ett prisregleringsperspektiv ska kostnaderna som uppkommer för att 
tillhandahålla en viss tjänst återvinnas genom den effektiva efterfrågan på den 
aktuella tjänsten.  

I synnerhet ska modellen identifiera de tillgångar och utrustning vars kostnader 
för tjänsten inte ska återvinnas genom löpande avgifter. Det kan till exempel 
vara kostnader för linjeaktivering av tillträdande operatör eller 
anslutningsavgifter som betalas av slutanvändarna och ska därför undantas från 
kostnadsbasen eller kompenseras genom en motsvarande avgift.  

Dessutom ska modellen identifiera den andel av indirekta och gemensamma 
kostnader som ska återvinnas från reglerade tjänster. När det gäller 
samtalsterminering som anges i avsnitt 2.1.4, ska en renodlad tillämpning av 
LRIC-metoden genomföras. Som en följd av detta får indirekta och 
gemensamma kostnader återvinnas från andra tjänster, vilka kan vara reglerade 
och icke-reglerade.  

 Access- och coretjänster  

Modellen ska generera kostnadsresultat, för en effektiv operatör, som kan ligga 
till grund för priser vilka säkerställer att intäkterna varken leder till 
överkompensation eller under kostnadstäckning, utan genererar just täckning 
av de kostnaderna. I prissättningen av en viss tjänst ska modellen inte ta 
hänsyn till kostnader för tillgångar och utrustning som återvinns via någon 
annan tjänst.  

För tjänster som avser tillträde till accessnätet ska särskild hänsyn tas till:  

 Utrustning och installationer som ligger nära användarnoden (den nod 
som finns hos slutanvändaren): den utrustning som omfattas av extern 
finansiering, särskilt anslutningen till fastighet (väg-till-hus) och 
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nätanslutningspunkten, ska identifieras och baseras på data som samlats 
in från SMP-operatören, andra operatörer och andra källor.  

 Utrustning och installationer vid växlar: den utrustning och de 
installationer som utplacerats för att betjäna accessnätet (t.ex. ODF) 
ska identifieras och särskiljas från den utrustning och de installationer 
som ska betjäna corenätet. Detta kommer att definiera gränsen mellan 
access- och corenät. Vidare ska utrustning som ägs av tillträdande 
operatörer exkluderas från kostnadsberäkningarna för accesstjänster.  

I likhet med accessnättjänster ska modellen säkerställa att det inte sker någon 
dubbel ersättning för tjänster baserade på corenätet, i synnerhet:  

 På lokal nivå: principerna för att definiera gränsen mellan access- och 
corenät har behandlats i föregående avsnitt  

 På regional eller interregional nivå (nationell): gränsen mellan den del 
av nätet som används av tillträdande operatörer och nätet som byggs 
och ägs av SMP-operatören.  

Princip 52: Modellen ska säkerställa kostnadstäckning för access- och 
coretjänster. Modellen ska identifiera de tillgångar som används för att 
tillhandahålla tjänster och som därmed ligger till grund för 
kostnadsberäkningen, och då bortse från utrustning som omfattas av alternativ 
finansiering. 

 Statligt stöd och geografisk utjämning  

PTS kan beräkna reglerade priser från kostnaderna för en marknadsdriven 
operatör i överensstämmelse med EU-kommissionens riktlinjer för statligt stöd 
till bredband.63 I ett sådant här fall kan den geografiska nätutbredningen 
definieras i linje med målen för reglerat täckningskrav. Den modellerade 
operatören skulle då bara bygga nätet i områden där det inte skulle behövas 
finansiellt stöd för utbyggnad.  

Ett nät som motsvarar regeringens bredbandsmål ska övervägas, vilket innebär 
att minst 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s år 
2020).  

                                                 
63 European Commission, Communication from the Commission, EU Guidelines for the application of 
State aid rules in relation to the rapid deployment of broadband networks, January 2013, ref 
2013/C25/01 
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PTS kan ta fram ett geografiskt genomsnittspris för att täcka kostnaderna.  

Det finns olika sätt att ta hänsyn stödfinansiering av nät:  

 Genom att utesluta områden som understöds av subventioner, vilket 
innebär att man endast inkluderar områden som har förutsättningar till 
en marknadsdriven utbyggnad;  

 Genom att utgå från kostnaderna för att bygga ett nationellt nät, men 
att det kompenseras med finansiering från subventioner;  

o Detta tillvägagångssätt är bättre lämpad när subventioner inte 
är lika med de faktiska kostnaderna för utbyggnaden eller inte 
är avsedda att täcka varken alla kostnader för utbyggnaden eller 
skillnaden med en marknadsdriven utbyggnad.  

I den första metoden ska efterfrågan på tjänsten som härrör från uteslutna 
områdena exkluderas. Kostnadsresultaten och priserna kommer därmed 
baseras på en nedjustering av kostnader och efterfrågan. De kommer att ge den 
genomsnittliga kostnaden per access-område som baseras på en 
marknadsdriven utbyggnad.  

Den första metoden är mer lämpad för att beräkna priser för en 
marknadsdriven operatör.  

Det finns dock en risk för ett cirkelresonemang i att definiera hur långt en 
marknadsdriven utbyggnad kan vara möjlig, eftersom kriteriet för icke-
ekonomiskt lönsamma område kan härröra från skillnaden i priset för de 
ekonomiskt lönsamma områdena.  

Enligt den andra metoden kommer den nationella efterfrågan beaktas. 
Kalkylmodellen kommer att ge ett kostnadsresultat som ligger i linje med nivån 
på subventionen när ett nationellt nät byggs.  

Den andra metoden kan då vara mer lämpad för att generera ett nationellt pris.  

Princip 53: Kostnadsresultat för accessnätet kan vara ett nationellt genomsnitt 
eller i förekommande fall geografiskt differentierade och baseras på en 
nätutbredning som motsvarar en hushållstäckning på 90 procent samt relevant 
företagstäckning.  
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 Prissättning av kopparbaserade tjänster  

I linje med modellreferensdokumentet från 2010 kan justeringarna utföras på 
prisutveckling och livslängd för tillgångar och utrustning som används i 
kalkylmodellen för moderna likvärdiga tillgångar, liksom andra funktioner som 
kan ta hänsyn till särskilda egenskaper för kopparinfrastruktur och dess 
utrustning.   

"Om MEA innebär skillnader i driftskostnader, kvalitet, prestanda, tillgångars 

livslängd eller utrymmeskrav skall kostnadsförändringen endera återspeglas som en 

justering av tillgångsvärdet eller av de driftkostnader som tillgångarna ger upphov till." 
64 

Dessutom kan nivån på eventuella subventioner som ska beaktas vid 
kostnadsberäkningar för koppar- och fiberbaseradetjänster variera, beroende 
på olika program för finansiering av respektive nät. Emellertid kan PTS 
efterlikna nivån av subventioner av fibernät för kostnadsberäkning av 
kopparbaserade tjänster, i syfte att skapa ett enhetligt pris för koppar och fiber 
och uppmuntra en fortsatt övergång från koppar till fiber.  

Princip 54: Koppar- och fiberbaserade tjänster ska prissättas på ett konsekvent 
sätt. Kopparbaserade tjänster kan eventuellt justeras för att återspegla de 
specifika egenskaperna hos kopparnätet.  

 Prisutveckling och prisregleringsperiod  

PTS kan i beslut om prisreglering fastställa priser t.ex. årligen eller för 
flerårsperioder. PTS ska fastställa om det ska vara ett fast pris eller om det ska 
vara rörligt och kunna förändras under prisperioden.  

Ett rörligt pris som sätts baserat på ett vägt genomsnitt för prisutvecklingen (se 
avsnitt 5.2.3 om prisanpassad annuitetsmetod och ekonomiska 
avskrivningsmetoder) innebär sannolikt ett mer robust pris när kalkylmodellen 
uppdateras i slutet av regleringsperioden.  

Princip 55: PTS kan fastställa en priskontrollperiod (för ett år eller flera år). 
Modellen kommer att generera kostnadsresultat för hela prisperioden.  

                                                 
64 Modellreferensdokument (MRP rev c), Riktlinjer för framtagandet av LRIC-bottom-up och top-down 
modellerna. 7 maj 2010, DNR 10-420/2.1.2, kriterium TD 4. 
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 Bilaga A – Avskrivning 

 Avskrivningsmetoder  

Tre etablerade avskrivnings– och annuitetsmetoder beskrivs i det följande:  

1.   
2. Prisanpassad annuitetsmetod och  

3. Ekonomisk avskrivning  

 Annuitetsmetod  

Denna metod är lämplig att använda när tillgångspriser och volymer av det 
som produceras är stabila. Annuitetsmetoden består i att beräkna en årlig avgift 
A som kallas annuitet, och som är identisk varje år och återspeglas i följande 
ekvation:  

n

AAA
I

)1()1()1( 2  






 

 

Därefter kan A skrivas på följande sätt:65  
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där ω är kapitalkostnaden, i investeringen och n tillgångens livslängd.  

Annuitetsmetoden beräknar en ökad andel avskrivningar och en minskad andel 
avkastning på sysselsatt kapital så att annuiteten förblir stabil över tiden.  

                                                 
65 Den här formeln förutsätter att operatören börjar generera intäkter från tillgången ett år efter att 
investeringen är färdigställd. 
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Figur 14 Årskostnad med annuitetsmetoden  

Utbyte av utrustning år 11 till ett högre pris och beräknat enligt annuitetsmetoden.  

Källa: TERA Consultants 

 
 Prisanpassad annuitet  

Prisanpassad annuitet är förmodligen den avskrivningsmetod som är vanligast 
förekommande i regleringssammanhang.  

Den innehåller en förändringsfaktor (lutning) som gör det möjligt att beräkna 
annuiteter som utvecklas i linje med prisförändringar.  Om priset på den 
aktuella utrustningen ökar med 5 procent per år, kommer annuiteten också att 
öka med 5 procent per år. Denna metod sänder lämpliga "bygga eller köpa" 
signaler till marknadsaktörerna. Det återspeglar också årskostnaden som 
operatör skulle ha på en konkurrensutsatt marknad.  
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Figur 15 Årskostnaden med prisanpassad annuitet  

 
Utbyte av utrustning år 11 och beräknad enligt prisanpassad annuitet, med en årlig prisökning 

på 5 procent.  
Källa: TERA Consultants  

 

En prisanpassad annuitet kan beräknas enligt följande formel:  

 

Det kan skrivas enligt följande:  
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Där ω är kapitalkostnaden, i investeringen, t år anses, n tillgångens livslängd, s 
prisutvecklingen på tillgången på lång sikt och en T annuiteten år t66. Denna 
formel är härledd från samma ekvation som det som föreskrivs i början av 
detta avsnitt67 men med följande förhållande mellan varje annuitet:  

)1(1 pAA tt  
 

vilket innebär att annuiteten utvecklas i linje med tillgångspriser.  

Fördelen med prisanpassad annuitet är att den möjliggör en följsam utveckling 
av årskostnaden trots prisändringar och investeringscykler. Vid slutet av den 
ekonomiska livslängden för en tillgång, det vill säga när tillgången behöver 
förnyas, kommer årskostnaden som beräknats med den prisanpassade 
annuitetsmetoden vara snarlika före och efter förnyelse av utrustningen. Detta 
innebär att annuiteter utvecklas utan de kraftiga svängningar som är en av de 
huvudsakliga nackdelarna med den vanliga annuitetsmetoden om det är 
prisförändringar. Om volymen av en tillgång som produceras är stabila är 
prisanpassad annuitet en bra approximation för ekonomisk avskrivning.  

Men om det är kraftiga förändringar av volymerna som ligger till grund för 
avskrivningen är prisanpassad annuitet inte ett bra mått på ekonomisk 
avskrivning. Detta kan vara fallet för nya produkter (som har en logistisk 
kurva) eller när efterfrågan utvecklas snabbt (se exemplet nedan).  

                                                 
66 Denna annuitet beräknas genom att anta att den första årliga intjäningen för kostnadstäckning inträffar 
ett år efter att investeringen görs. Om tiden mellan den tidpunkt då första annuiteten händer och 
investeringen är betald är ett år tidigare (respektive ett år senare), då ska annuiteten multipliceras med en 
(1 + ω) -1 (respektive (1+ ω)). 
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Figur 16 Enhetskostnaden beräknad enligt prisanpassad annuitet 

med ökade volymer 

 
Källa: TERA Consultants 

I detta fall kan en fullständig ekonomisk avskrivningsmetod användas.  

 Ekonomisk avskrivning  

Det är möjligt att modifiera prisanpassad annuitet för att beräkna årskostnader 
som tar hänsyn till utvecklingen av antalet producerade enheter. Detta beskrivs 
som en fullständig ekonomisk avskrivning. Samma formel används som för 
prisanpassad annuitet, med undantag för att den konstanta annuiteten A 1 
ersätts med CxNi där C är konstant och Ni varierar på samma sätt som antalet 
enheter (se även avsnitt4.1.5.2.3).  

Låt i vara investeringen, C konstant enhetskostnad, p prisutvecklingen av 
tillgångar och N i antalet enheter som säljs i år i. Investeringen kan beräknas på 
följande sätt:  
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Annuiteten varierar med antalet enheter som produceras av tillgångar och med 
prisutvecklingen. När tillgången producerar ett lågt antal enheter (t.ex. FTTH i 
tidiga år när det är få kunder), då den totala annuiteten låg för att sedan öka i 
takt med att antalet enheter som produceras ökar (till exempel, FTTH när 
spridningen ökar). Figuren nedan illustrerar den fulla ekonomiska 
avskrivningsmetoden (utan hänsyn till utvecklingen av tillgångspriser) som att 
enhetskostnaden är stabil.  

Figur 17 Årskostnaden enligt ekonomisk avskrivningsmetod  

Källa: TERA Consultants 

Genom att ta hänsyn till förändringar i produktionen, speglar annuiteten 
förändringar i marknadsvärdet för tillgången, vilket överensstämmer med 
definitionen av ekonomisk avskrivning. Med en sådan fullständig ekonomisk 
avskrivning, förblir annuiteten per enhet stabil och följer utvecklingen av 
tillgångspriser.  

Den huvudsakliga nackdelen med denna metod är att den kräver prognoser på 
volymer som produceras under en lång tidsperiod. Detta innebär att metoden 
kan betraktas som mer subjektiv än andra metoder (även om den prisanpassade 
annuitetsmetoden också är beroende av bedömningar kring den långsiktiga 
prisutvecklingen). Det kan också uppfattas som en mer komplicerad metod att 
genomföra. Men den ekonomiska avskrivningsmetoden tenderar att ge bättre 
ekonomiska signaler än andra avskrivningsmetoder när antalet enheter som 
produceras av en tillgång inte är stabilt.  
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 Bilaga B - Förteckning av 
principer 

Princip 1: Den modellerade operatören ska vara en hypotetisk effektiv operatör. ......... 11 

Princip 2: Kostnaderna för den hypotetiska effektiva operatören ska beräknas enligt en 
nedifrån-och-upp (bottom-up) (BU) kalkylmodell. ....................................... 13 

Princip 3: Kostnaderna för nätet ska beräknas enligt metoden för långsiktigt 
inkrementella kostnader (LRIC). ............................................................... 14 

Princip 4: Kostnaderna för access- och corenät ska värderas enligt ansatsen för 
långsiktigt inkrementella kostnader (LRIC) baserat på den totala efterfrågan på 
alla tjänster. De långsiktiga inkrementella kostnaderna ska inkludera fasta- 
samt marginalkostnader för nätet och för alla tjänster, gemensamma kostnader 
för i princip alla access- och coretjänster, samt gemensamma nätkostnader och 
organisatoriska omkostnader. .................................................................. 16 

Princip 5: En renodlad tillämpning av LRIC-metoden ska användas vid prissättning av 
samtalsterminering. Det innebär att bara inkrementella, trafikrelaterade 
kostnader ska beaktas vid kostnadsberäkningen av samtalsterminering. ....... 17 

Princip 6: BULRIC-modellen ska kunna generera kostnadsresultat för en given 
uppsättning av tjänster. .......................................................................... 18 

Princip 7: Den moderna likvärdiga tillgången (MEA) för det fasta accessnätet ska vara 
baserat på FTTH/FTTB och som alternativ i glesbygdsområden FWA samt NGN 
(fiber) för corenätet. ............................................................................... 20 

Princip 8: PTS ska modellera ett nät med fiber som MEA, med möjlighet att göra 
relevanta justeringar om det är motiverat.  Justeringar kan relatera till 
utrustningens livslängd, prisutveckling och kapacitetsskillnader och tillämpas 
vid kostnadsberäkning av kopparbaserade tjänster och produkter. ............... 23 

Princip 9: Utbredningen av nätet som den modellerade operatören bygger ska vara 
nationell. Modellen ska vara skalbar för att kunna identifiera kostnaderna för 
snävare områden, men kostnadsresultaten för reglerade nationella tjänster ska 
baseras på en hushållstäckning på 90 procent samt relevant företagstäckning.
 ............................................................................................................ 25 

Princip 10: PTS ska använda en modifierad scorched node-ansats som bygger på 
fibernoder i det nuvarande nätet. I områden där fiber ännu inte är tillgängligt 
men som sannolikt kommer att byggas ska befintliga, planerade eller möjliga 
accessnoder för koppar användas som underlag och modifieras för att passa till 
utbyggnaden av ett nationellt MEA-nät (fiber). ........................................... 28 

Princip 11: Det modellerade accessnätet börjar på accessnod (växeln) och slutar i 
användar- eller fastighetsnod. .................................................................. 30 

Princip 12: Tillgångarna i accessnätet ska dimensioneras för varje sektion, t.ex. varje 
vägsträcka mellan två korsningar, eftersom denna detaljeringsnivå 
överensstämmer med egenskaperna för ett accessnät och möjliggör flexibilitet i 
kostnadsberäkningarna. .......................................................................... 32 
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Princip 13: Täckningsområdena för accessnoder ska optimeras genom en användning av 

algoritm i form av Voronoi-polygoner. Fastighets- och användarnoder ska 
anslutas till närmaste accessnod (växel, telestation), uppskattat via 
vägsträckan. .......................................................................................... 33 

Princip 14: Fastighets- och användarnoder ska anslutas till närmaste accessnod genom 
den kortaste vägen från slutanvändaren till noden. ..................................... 35 

Princip 15: Accessnätet ska vara ett punkt-till-punkt-nät, FTTH. ................................ 37 

Princip 16: Det modellerade accessnätet ska inkludera mikrorör. ............................... 37 

Princip 17: Trådlös teknik som uppfyller ställda kvalitetskrav bör användas där den utgör 
ett kostnadseffektivt alternativ till fiber. .................................................... 38 

Princip 18: Den geografiska utbredningen av det modellerade nätet ska omfatta alla 
relevanta byggnader och permanenthushåll i Sverige. ................................. 39 

Princip 19: Nätdesignen ska baseras på tekniska principer som återspeglar svenska 
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Princip 20: Efterfrågan för accessnätet ska omfatta alla accesstjänster som långsiktigt 
kommer att användas i accessnätet som tillhandahålls av en hypotetisk effektiv 
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Princip 21: Modellen ska kunna hantera olika marknadsandelar för olika geografiska 
områden. Arbetshypotesen är att den aggregerade marknadsandelen för den 
hypotetiska operatören är cirka 70-75 procent, men med variationer mellan 
landsbygd, där den uppskattade marknadsandelen kommer att vara 100 
procent, och i tätorter, där det kommer att vara mera konkurrens och den 
uppskattade marknadsandelen förväntas ligga på 50 procent. ...................... 42 

Princip 22: Modellen ska anta en snabb och realistisk anslutningstakt vid bedömningen av 
efterfrågan vilket innebär att nätet når sin beräknade marknadsandel inom 
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Princip 26: Modellen för corenätet ska inkludera den nationella nätnivån, regionnätsnivån 

samt anslutningsnätsnivån. ..................................................................... 48 
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Princip 41: Nätinvesteringar ska värderas baserat på nukostnader 

(återanskaffningskostnader), med undantag för återanvändbara tillgångar i 
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