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Synpunkter angående PTS första samråd till marknadsavgränsning på grossistmarknaden för 
högkvalitativt tillträde (marknad 4) 
 
Colt Technology Services AB (Colt) har inom PTS samrådsförfarande med operatörer angående 
förslag till marknadsavgränsning på grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (marknad 4, f.d. 
marknad 6) nöjet att inkomma med nedanstående synpunkter. 
 
 
Inledning och sammanfattning 
Colt anser att det är svårt att bedöma marknadsavgränsningen på marknad 4 utan att det föreslagna 
SMP beslutet föreligger i sin helhet. Vidare anser Colt att det är mycket olyckligt att 
marknadsanalyserna på de nya marknaderna 3a, 3b, och 4 inte görs samtidigt då det finns en stark 
växelverkan sinsemellan. Colt förbehåller sig därför rätten att komma med senare synpunkter 
angående den föreslagna avgränsningen av marknad 4. 
 
Colt anser att PTS utkast ger en korrekt och rättvisande beskrivning och marknadsavgränsning av 
slutkundsmarknaden. 
 
PTS bör dela in marknadsanalysen av grossitmarknaden i flera delmarknader då det finns en 
uppenbar risk för att marknaden för högkvalitativa kapacitetstjänster med dedikerat kapacitet 
felaktigt blir avreglerad men den föreslagna marknadsavgränsningen. Det som företagskunderna 
efterfrågar är primärt högkvalitativa kapacitetstjänster med dedikerat kapacitet där Colt anser att 
det inte råder en fullgod konkurrens idag, medans utbudet av icke-dedikerad kapacitet är 
rikstäckande där bättre konkurrens råder. Om man inkluderar dessa båda förbindelsetyper på 
samma marknad är det en stor risk att PTS efter datainsamling och analys finner att det 
sammantaget råder fullgod konkurrens på den föreslagna grossistmarknaden, och hela marknad 4 
därför inte skulle behöva regleras. 
 
PTS har valt att avstå från en analys avseende möjligheten att inkludera kapacitetstjänster för 
trunkavsnitt och mobilbasstationer. Enligt Colts uppfattning finns ett stort behov av dessa 
grossittjänster speciellt för mindre och nystartade aktörer på företagsmarknaden och anser att dessa 
delmarknader skall ingå på marknad 4. 
 
Colt ser att SDH baserade förbindelser behövs fortfarande under många år framöver varför en 
okontrollerad avveckling vore mycket skadligt. 
 
Colt efterfrågar även en mer djuplodande analys avseende avgränsningen mellan marknad 3a och 
marknad 4. 
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Slutkundsmarknaderna för högkvalitativa tjänster 
Colt håller med om PTS beskrivning av stora och medelstora företags behov av högkvalitativa 
kommunikationstjänster via det allmänna telefoninätet, via internet och mellan företagets 
geografiskt skilda verksamhetsställen. Colt har heller inget att invända mot PTS 
substitutionsanalyser, marknadsavgränsningar eller att slutkundsmarknaden är nationell.  
 
Grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde 
Colt anser att PTS bör prioritera att bibehålla en förhandsreglerad grossistmarknad som erbjuder 
dedikerad kapacitet med nationell täckning vilket borgar för en god konkurres på 
företagsmarknaden. Colt anser att icke-dedikerade förbindelser inte är ett fullgott substitut och inte 
heller det som företagskunderna egentligen efterfrågar. Därför ställer sig Colt mycket tveksamt till 
att inkludera både högkvalitativa förbindelser med dedikerat kapacitet och icke-dedikerade 
förbindelser med eller utan QoS på samma grossitmarknaden. Det som Colts företagskunder (och i 
stort sett alla företagskunder) efterfrågar är primärt förbindelser med högkvalitativ dedikerad 
bandbredd. Tyvärr kan Colt konstatera att bland tvingas grossistkunderna att acceptera icke-
dedikerad kapacitet utan QoS främst i glesbygd därför att det inte finns något annat alternativ. Detta 
visar att utbudet av dedikerad kapacitet inte är tillfredställande medans utbudet av icke-dedikerad 
kapacitet är rikstäckande som kan tillhandahållas av ett flertal grossistleverantörer som i sin tur 
skapar en tillfredställande konkurrenssits. Om man lägger in dessa båda förbindelsetyper på samma 
marknad är det en stor risk att PTS finner att det sammantaget råder fullgod konkurrens här. Colt 
rekommenderar därför att PTS definierar flera delmarknader inför den kommande 
marknadsanalysen enligt följande (se nedan angående kapacitet för trunkavsnitt och 
mobilbasstationer): 

- högkvalitativa förbindelser med dedikerat kapacitet, 
- icke-dedikerade förbindelser med eller utan QoS, 
- trunkavsnitt samt 
- kapacitetstjänster till mobilbasstationer 

Det är således av yttersta vikt att PTS, inför den kommande datainsamlingen och analysen, skiljer på 
marknaderna för förbindelser med och förbindelser utan dedikerad kapacitet och analysera dom var 
för sig. 
 
 
SDH behövs under många år framöver 

Colt ser att SDH kommer att leva kvar ett antal år framöver och det vore mycket skadligt om det sker 

en okontrollerad avveckling. Detta eftersom SDH är en viktig del i framför allt existerande lösningar 

för många slutkunder enligt nedan: 
- Anslutning mot företagsväxlar, där kunderna fortfarande har ett antal år att skriva av sin PABX 
investeringen. 
- En del standardiserade internationella tjänster (främst från de riktigt stort operatörerna) där inte 
insatstjänsterna kommer att ändars på många år. 
- Uppkoppling mot en del finansiella aktörer. 
 
 
Analys hur marknad 3a förhåller sig till marknad 4. 
PTS konstaterar att EU-kommissionen i sin rekommendation bedömer att marknaden för lokalt 
tillträde (marknad 3a) utgör en annan grossistmarknad än marknaden för högkvalitativt tillträde. Colt 
anser dock att PTS måste underbygga att så är fallet med hänsyn till de Svenska förhållandena. För 
Colt är det inte självklart att VULA tjänsterna inte skulle kunna passa in på marknad 4.  
 

Kapacitetstjänster för trunkavsnitt och mobilbasstationer 
PTS har valt att i delar bortse från EU-kommissionens rekommendationer när det gäller kapacitet för 
trunksegment och till mobilbasstationer (Se Explanatory note avseende kommissonens 
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rekommendationer om relevanta marknader sid 51). 
När det gäller frågan om kapacitetstjänster för trunksegment vill Colt påpeka att det för en mindre 
operatör blir mycket kostnadsineffektivt att dra ett antal parallella förbindelser över en lägre distans, 
varför det naturliga istället är att samla upp förbindelserna i en nod som ligger närmare 
slutkunderna och därifrån via trunk/backhaul ansluta till en annan nod där Grossistkunden kan 
ansluta till sitt nät. Därför finns ett behov av kapacitet för trunk/backhaul som kan utgöra svart fiber, 
våglängdskapacitet eller transmissionskapacitet, och Colt anser att detta faktum måste tas med i 
marknadsanalysen. Colt instämmer därför inte i PTS bedömning att våglängdsförbindelser inte utgör 
ett funktionellt substitut till ett högkvalitetstillträde. 
 
Vidare saknas kapacitet till mobilbasstationer där Colt ser ett stort behov i grossistledet, framförallt i 
glest befolkade områden och för basstationer som används för mobil inomhustäckning vilket är 
nödvändigt för en effektiv utbyggnad av mobilnäten i glest befolkade områden. 
 
 
 
Colt står till PTS förfogande för det fall PTS behöver kompletterande information eller vill diskutera 
detta mer i detalj. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Ulf Wahllöf 
Regulatory Specialist 
Colt Technology Services AB 


