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0 Inledning
PTS (Post- och telestyrelsen) gav 2010 Analysys Mason Limited (”Analysys Mason”) i uppdrag
att utveckla en ny LRIC-modell, (Long-Run Incremental Cost, långsiktig inkrementell
kostnad), i syfte att möjliggöra reglering av terminering av mobila röstsamtal i Sverige. Denna
grossisttjänst lydde då under benämningen Marknad 7 enligt EU-kommissionens
rekommendation om relevanta marknader. Den ursprungliga modellen publicerades 2011 och
hösten 2015 påbörjades en revidering där PTS och Analysys Mason gjort ett antal förändringar
i modellen. I oktober 2014 antog EU-kommissionen en ny rekommendation om relevanta
marknader och numera1 benämns grossisttjänsten för mobil terminering av röstsamtal
Marknad 2.
0.1 Bakgrund

I maj 2009 antog EU-kommissionen en rekommendation2 om kostnadsberäkning av
termineringstjänster. Syftet med kommissionens rekommendation var att föra fram en
rekommenderad och harmoniserad metod för kostnadsberäkning av både fasta och mobila
termineringstjänster. Kommissionens metod betraktar terminerad samtalstrafik som den sista
tjänsten (inkrementet) i ett näts samling av tjänster, och rekommenderar att gemensamma
kostnader inte läggs till LRIC för termineringen utan i stället täcks av andra tjänster. Detta
leder till en definition av en ”renodlad” metod för långsiktig inkrementell kostnad3 där bara de
termineringskostnader som kan undvikas om inkrementet inte erbjuds anses täckas av
termineringstjänsten.
PTS anlitade Analysys Mason för att bistå myndigheten med att utveckla en beräkning av
denna ”renodlade LRIC” för mobil terminering, i syfte att utforma kostnaderna för denna
grossisttjänst i enlighet med kommissionens rekommendation. Modellen publicerades som ett
utkast för samråd med marknaden den 22 februari 2011 och den slutliga versionen fastslogs
därefter den 15 maj samma år. Detta modelldokument har uppdaterats för att återspegla
förändringar som gjorts i modellen under 2016 efter att PTS anlitat Analysys Mason för stöd i
myndighetens revidering av den ursprungliga modellen.

0.2 Omfattning av modelldiskussionen

De modellfrågor som diskuteras i detta dokument återspeglar dels antaganden som gjordes
när den ursprungliga modellen togs fram 2010 och redogör dels för de förändringar som har
gjorts i revideringen 2016. Modelldiskussionen kan delas upp i fyra dimensioner: operatör,
teknik, tjänst och implementering, enligt Bild 0.1.

1

Kommissionens rekommendation av den 9 oktober 2014 om relevanta produkt- och tjänstemarknader inom området
elektronisk kommunikation vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster
(2014/710/EU).
2 Europeiska Gemenskapernas Kommission, KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 7 maj 2009 om regleringen
av termineringstaxor i fasta och mobila nät inom EU.
3 ENG: Pure LRIC
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Bild 0.1 Ramverk för
klassificering av
modellfrågor [Källa:
Analysys Mason]

Operatör

Egenskaperna för den operatör som används som grund för modellen
har stor betydelse för kostnadsberäkningarna:






Teknik

Det nät som ska utformas i modellen beror på följande modellval:




Tjänster

Vilken teknik och nätarkitektur ska användas i modellen? Detta
omfattar ett stort antal tekniska frågor som avser att definiera
moderna/effektiva standarder för leverans av terminering av
samtalstrafik, med topologi- och spektrumrestriktioner.
Vilket är det korrekta sättet att definiera nätnoderna och deras
funktionalitet? Vid uppbyggnad av nätmodeller av typen bottom-up
med modern teknik är det nödvändigt att bestämma vilken
funktionalitet som ska finnas i nätnodernas olika lager. Två
alternativa metoder är s.k. scorched-node och scorched-earth, men även
mer komplicerade nodjusteringar kan göras.

Inom dimensionen tjänster definieras den tjänsteuppsättning modellen
omfattar:
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Vilken typ av operatör ska utformas i modellen – faktisk,
genomsnittlig eller någon form av hypotetisk operatör?
Vilken modellstruktur ska tillämpas? Vanligtvis avgör detta om en
top-down-, bottom-up- eller hybridmetod är mest lämplig.
Hur omfattande utbyggnad har operatören i modellen – är
operatören skyldig att ge rikstäckning (eller åtminstone till 99 % av
befolkningen) eller någon specificerad mindre omfattande täckning?
Vilken operatörsstorlek ska antas i modellen beträffande
marknadsandel?

Vilken uppsättning tjänster har operatören i modellen stöd för?
Beräknas kostnader på grossist- eller slutkundsnivå?

6

Implementering

Ett antal implementeringsfrågor måste definieras för att få fram ett
slutgiltigt resultat för en kostnadsmodell:





Vilka inkrement ska kostnadsberäknas?
Vilken avskrivningsmetod ska tillämpas för årliga utgifter?
Vilken är den viktade genomsnittliga kapitalkostnaden – WACC
(Weighted Average Cost of Capital)?
Vilken mekanism för påslag ska tillämpas för kostnader som är
gemensamma för inkrementen?

0.3 Dokumentets struktur

I återstående avsnitt av det här dokumentet diskuteras modellfrågor, följder av
kostnadsberäkningar och modellspecifikation.





I avsnitt 1 diskuteras operatörsrelaterade frågor.
I avsnitt 2 diskuteras teknikrelaterade frågor.
I avsnitt 3 diskuteras tjänsterelaterade frågor.
I avsnitt 4 diskuteras implementeringsrelaterade frågor.

Modellspecifikationer definieras efter varje avsnitt.
I dokumentet ingår även information om metoden för ekonomisk avskrivning i Bilaga A och
en ordlista över förkortningar som används i Bilaga B.
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1 Modellfrågor som gäller operatörsdefinitionen





Vilken typ av operatör ska utformas i modellen?
Vilken modellstruktur ska tillämpas?
Hur omfattande är nätutbyggnaden i modellen?
Vilken operatörsstorlek ska antas i modellen vad gäller marknadsandel?

1.1 Typ av operatör

Vilken typ av operatör som modellen ska återspegla är den huvudsakliga modellfrågan som i
sin tur avgör modellens efterföljande struktur och parametrar.
På PTS uppdrag utformade Analysys Consulting Ltd år 2004 en s.k. bottom-up LRIC-modell
för mobilnät för PTS, i syfte att beräkna kostnaden för samtalsterminering för GSMoperatörer i Sverige. En revidering av den modellen genomfördes 2007-08 för att ta med
UMTS-nät i modellen. I den modellen beräknades kostnaderna för sju faktiska nät och
kostnaderna för näten slogs ihop till operatörernas faktiska kostnader, baserade på befintliga
samäganden mellan de fyra stora mobilnätsoperatörerna i Sverige. Den tilltagande
komplexiteten i samägande av mobilnät i Sverige visas nedan i Bild 1.1.
Bild 1.1: Illustration av mobilt nätägande i Sverige över tiden [Källa: Analysys Mason]

De samägandeavtal och nätsamarbeten mellan de fyra stora mobilnätsoperatörerna (MNO,
Mobile Network Operator), som kännetecknar den svenska marknaden medförde att den
ursprungliga modellen 2010 istället kostnadsberäknade en generisk operatör med en
hypotetisk, rimligt effektiv nätutbyggnad. Detta för att bestämma en lämplig kostnad för
terminering som kunde tillämpas symmetriskt för alla mobilnätsoperatörerna på den svenska
marknaden.
För att korrekt återspegla de aktiva svenska mobilnäten kostnadsberäknas en desintegrerad
generisk operatör då ingen verklig aktör, på grund av nätsamarbetena, har en fullt integrerad
GSM-, UMTS- och LTE-nätverksamhet. En ny LRIC-modell togs därför fram 2010 där
faktiska operatörer inte längre uttryckligen modellerades.
Den slutliga modellen publicerades i maj 2011. I modellen från 2011 beräknas endast en
generisk operatör med ett rimligt effektivt mobilnät. För att på ett korrekt sätt återspegla de
aktiva svenska mobilnäten kostnadsberäknas en desintegrerad generisk operatör vars
kostnader vägs samman av en generisk GSM+LTE-operatör och en generisk UMTSoperatör. Den desintegrerade operatören återspeglar såväl de (verkliga) skalfördelar som
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delade nätverk ger upphov till och de samtidiga ekonomiska nackdelarna av att dela nätverk
mellan fyra marknadsaktörer. Modellversionen har sedan årligen uppdaterats med
trafikvolymer åren 2012-2015. I slutet av år 2015 påbörjades en andra revidering av modellen
för att bl.a. beräkna termineringskostnader för samtalstjänst i LTE-nätet (VoLTE eller Voice
over LTE). Efter samråd med marknaden fastställdes en slutlig, reviderad modellversion 2.0
Slutlig som publiceras i juni 2016.
Utbyggnaden i modellen sker med flera tekniker, vilket framgår i avsnitt 2.1, men motsvarar inte
exakt utbyggnaden eller kostnaderna för någon enskild faktisk operatör.
En enda effektiv modell medför en högre transparensnivå för alla intressenter på Marknad 2,
inklusive alla mobilnätsägande operatörer (MNO), virtuella mobilnätsoperatörer (MVNO,
Mobile Virtual Network Operator), fastnätsoperatörer o.s.v. Detta beror på att det är möjligt
att utveckla denna enda modell så att ingen operatörsspecifik information synliggörs i
modellen, vilket gör den lämplig för offentliggörande i sin helhet. Tillvägagångsättet med en
enda effektiv operatör stöds av kommissionens rekommendation, som förespråkar en
beräkning av en operatör med effektiva skalkostnader – med andra ord, inte en faktisk
operatör. De exakta egenskaperna för denna typ av operatör är dock inte definierade i
rekommendationen, även om viss ledning ges. De huvudsakliga egenskaperna för en sådan
modelloperatör kommer att anges i det resterande dokumentet.
Modellspecifikation 1.1: Endast ett rimligt effektivt mobilnät och konfiguration utformas i
modellen. Faktiska operatörer modelleras inte. Modellen är därför transparent till alla delar och
kan visas helt öppet för alla intressenter på Marknad 2.
För att på ett korrekt sätt återspegla de aktiva svenska mobilnäten kostnadsberäknas en
desintegrerad generisk operatör vars kostnader vägs samman av en generisk GSM+LTEoperatör och en generisk UMTS-operatör. Den desintegrerade operatören återspeglar såväl de
(verkliga) skalfördelar som delade nätverk ger upphov till och samtidigt de ekonomiska
nackdelarna av att dela nätverk mellan fyra marknadsaktörer.
1.2 Modellstruktur

För att göra en LRIC-beräkning för nätet i modellen som rekommenderades i avsnitt 1.1
föreslogs 2010 att en ny modell skulle konstrueras. De justeringar som gjorts under 2016
bygger på modellförändringen som gjordes 2010-2011.
PTS anser att det är lämpligt att nätkalibrering och kostnadsavstämning fortfarande görs i
bottom-up-beräkningen för att korrekt visa de svenska marknadsförhållandena – enligt
kommissionens rekommendation kan detta steg förbättra modellresultatens stabilitet. Detta
kan inkludera användning av tillgångskapaciteter som används av faktiska svenska operatörer
samt enhetskostnader som betalas av faktiska operatörer.
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Modellspecifikation 1.2: En ny bottom-up LRIC-modell togs 2010 fram där top-down
validering av beräkningarna gjordes baserad på operatörsdata. Modellen reviderades därefter
2016.
1.3 Nätutbyggnad

Detta avsnitt behandlar både historien för nätutbyggnad i modellen och prognosen för dess
utveckling.
1.3.1

Historisk utveckling av utbyggnaden

En fråga som beaktats i modellen är hur framväxten av nätutbyggnaden sker över tid. Att
beakta historik i modellen skulle innebära att i synnerhet inkludera bland annat
introduktionen av GSM på det tidiga 90-talet, utbyggnaden av UMTS, uppgraderingen av
växlar och transmission o.s.v. Eftersom GSM har funnits på den svenska marknaden så länge
skulle en sådan metod öka modellens komplexitet och ta fokus från dagens effektiva
framåtblickande perspektiv avseende nätstandarder. Detta är särskilt viktigt eftersom den
reviderade modellen ska användas för prissättning under perioden 2016–2019, mer än tjugo år
efter lanseringen av GSM.
Den senaste tillgängliga operatörs- och marknadsdata avser helåret 2015. Det är viktigt för
PTS mer långsiktiga prissättning att modellen också avspeglar den situation som förväntas
gälla om tre år, därför har en VoLTE-tjänst (Voice over LTE) för terminering introducerats i
den reviderade modellen 2016.
För konsistensen med föregående modellversion från 2010/2011 är startdatum i nätmodellen
fortsättningsvis 2010. Med 2010 antaget som startår för operatören behöver det beaktas
huruvida näten i modellen utgör en ny aktör på marknaden. Ekonomisk teori indikerar att en
ny aktör på marknaden skulle vara en giltig begränsning för befintliga aktörers avgifter för
mobil terminering. En sådan ny aktör skulle använda modern teknik, t.ex. fibertransmission.
Det finns för tillfället inga nya aktörer på den svenska marknaden för mobil
röstsamtalsterminering och det är inte sannolikt att några betydande aktörer träder in på kort
sikt. Dessutom kommer troligen en verklig ny aktör att utvecklas långsamt i kampen om
abonnenter och skulle behöva fullständig täckning eller roaming. Det finns inte heller några
faktiska top-down-data för validering av en modell för en ny operatör på marknaden.
Av denna anledning krävs en framåtblickande och effektiv metod för de utformade näten i
sammanhanget för de faktiska svenska operatörerna.
I syfte att bestämma ett reglerat pris som ska gälla för de faktiska aktörerna på marknaden för
terminering av röstsamtal är det därför rimligt att betrakta operatören som utformats i
modellen som en befintlig operatör med en andel av den befintliga marknaden (GSM-,
UMTS-, HSPA- och LTE-trafik) och ett befintligt (gammalt) nät. Det är rimligt att det gamla
nätet i stor utsträckning förnyas med, t.ex., ett nytt radiolager, fibertransmission, ett IPstamnät, moderna högkapacitetsväxlar för BSC/RNC/MSS/MGW och med samlokalisering
av växlar (rationalisering) i huvudväxelbyggnader. I verkliga nät, och i PTS modell, migreras
trafik till detta förnyade nät när det införs och aktiveras steg för steg och område för område.
Modellspecifikation 1.3.1: Operatören i modellen antas vara en befintlig nätoperatör som
inför ett nytt nät som är aktivt från och med 2010.
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1.3.2

Prognos för utveckling av utbyggnaden

Som diskuterats i avsnitt 2.1 föreslås en modell av en kombination av radioteknikerna GSM,
UMTS och LTE.
Täckningsprofilerna för alla tekniker är viktiga i modellen. I 2016 års revidering föreslås
följande:




GSM är det mest omfattande nätet, som täcker nästan hela befolkningen, t.ex. 99,6 %, från
år 2012 och framåt.
UMTS är det näst mest omfattande nätet, täcker t.ex. 98,8 % av befolkningen, från år 2009
och framåt.
LTE ökar från 2010 snabbt i täckning och har samma befolkningstäckning som GSM från
år 2020 och framåt.

Det finns funktionalitet i modellen för separata tätorts- och landsbygdsdelar av nätet. Nedan
beskrivs de nät och frekvenser som används i modellen:
Modellspecifikation 1.3.2: Näten i modellen består av ett rikstäckande 900 MHz GSM-nät
som blir aktivt 2010, kompletterat med 1800 MHz-frekvenser vid behov av extra GSMkapacitet. Tätorts- och landsbygdsnät är urskiljbara i modellen genom geotyperna urban, förort,
landbygd och urban mikro.
UMTS-nätet utnyttjar 2100 MHz-bandet för täckning och från 2015 utnyttjar UMTS-nätet även
900 MHz-bandet för kapacitet.
Ett LTE-nät är utformat i modellen där 2600 MHz-bandet nyttjas för täckning till 2010, då
istället 800 MHz-bandet ersätter. Från 2011 och framåt används 2600 MHz-bandet istället som
kapacitetslager i LTE-nätet. Från 2015 och framåt tillkommer även allokerat spektrum för LTE
från 900- och 1800 MHz-banden.
De parallella GSM-, UMTS- och LTE-näten drivs på lång sikt, därför antas inte en fullständig
migrering från det moderna GSM-nätet till UMTS- och/eller LTE-nätet.
1.4 Operatörsstorlek

En av huvudparametrarna som kan påverka kostnaden (per enhet) för nät i modellen är nätets
marknadsandel. Det är därför viktigt att bestämma operatörens marknadsandel och den
period under vilken en eventuell marknadsandelsutveckling sker. Båda frågorna beskrivs
nedan.
1.4.1

Operatörens marknadsandel

De parametrar som väljs för att definiera operatörens marknadsandel över tid påverkar den
övergripande ekonomiska kostnadsnivån som beräknas i modellen. Alla föreslagna
marknadsandelar kommer att inkludera de abonnenter som är registrerade både för
tjänsteleverantörer och virtuella mobilnätsoperatörer (MVNO), eftersom deras motsvarande
trafikvolymer bidrar till den totala marknaden och de ekonomiska skalfördelarna i värdnätets
verksamheter.
När det gäller operatörens storlek i modellen förespråkar kommissionen i sin rekommendation att
en 20-procentig marknadsandel är den minsta effektiva storleken. Kommissionen är dock
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medveten om att detta kanske inte är tillämpligt för alla medlemsstater. Detta betyder att den
specifika marknadsandelen som väljs bör beakta de faktiska operatörerna på marknaden.
En metod kan vara att operatörens storlek i modellen är 100%/N, där N är det faktiska antalet
stora nätoperatörer som nästan har fullständig rikstäckning på lång sikt. Det finns för tillfället fyra
sådana nätägande mobiloperatörer (MNO) på den svenska marknaden för mobilsamtal.
Situationen i Sverige är dock än mer komplicerad eftersom de nät som ägs, helt eller delvis, av
de fyra MNO skiljer sig från fall till fall. Detta framgår av Bild 1.1 och beskrivs mer i detalj i
Bild 1.2 nedan.
Bild 1.2: Sammanfattning av större GSM/UMTS/LTE-nät i Sverige [Källa: Analysys Mason]

Operatör

GSM
Tätort

GSM
Landsbygd

TeliaSonera

Eget

Eget

Telenor
Tele2
Hi3G
Net 1

UMTS
Tätort
Delat
(SUNAB)

UMTS
Landsbygd
Delat
(SUNAB)
Delat
(3GIS)
Delat
(SUNAB)

LTE
Nationellt
Eget

Delat
Delat
Delat
Eget
(N4M)
(N4M)
(N4M)
Delat
Delat
Delat
Delat
(N4M)
(N4M)
(SUNAB)
(N4M)
Inget,
Inget,
Delat
endast
endast
Eget
Eget
(3GIS)
roaming
roaming
Rikstäckande 4G-nät4 i 450MHz-bandet, huvudsakligen för mobilt bredband

Detta indikerar att följande finns och kommer att finnas på lång sikt:






två GSM-nät i tätort (TeliaSonera och N4M)
två GSM-nät på landsbygd (TeliaSonera och N4M)
tre UMTS-nät i tätort (Telenor, Hi3G och SUNAB)
två UMTS-nät på landsbygd (SUNAB och 3GIS)
tre LTE-nät (TeliaSonera, N4M och Hi3G)

Det finns också ett rikstäckande 4G-nät i 450 MHz-bandet, ägt av Net 1, huvudsakligen för
datatrafik.
Givet förekomsten av olika nät per teknologi kan marknadsandelarna för den generiska
operatören i modellen beräknas baserat på antalet nät per geotyp och fördelningen av
trafikvolymer. Detta visas nedan i Bild 1.3.

4

Tidigare CDMA2000
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Bild 1.3: Marknadsandelar för generisk operatör beräknad för GSM/UMTS/LTE-nät i Sverige [Källa: Analysys Mason]

Marknadsandel
Generisk operatör
GSM6
50%
UMTS7
40,5%
HSPA8
40,8%
LTE9
32,7%
10
VoLTE
33,3%

Antal nätverk
Urban
Förort Landsbygd
2
2
2
3
2
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3

Proportioner av trafik5
Urban
Förort Landsbygd
57%
30%
13%
57%
30%
13%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
57%
30%
13%

I modellen prognosticeras den totala trafiken för hela mobilmarknaden som sedan fördelas på
näten i modellen. Exempelvis bestäms den utgående samtalstrafiken för GSM-nätet i tätort i
modellen enligt nedan:






Utgående samtalstrafik i alla svenska nät prognosticeras baserad på PTS marknadsdata
Definiera en andel ”a”
Definiera en andel ”v” av denna trafik som ska gå i tätortsnät
Definiera en andel av denna trafik som ska gå i GSM-nät i tätort
Definiera en andel av denna trafik som ska gå i modellens GSM-nät i tätort: de långsiktiga
implikationerna av två GSM-nät i tätort innebär att denna andel är 50 procent.

Denna beräkning illustreras nedan i Bild 1.4.
Bild 1.4: Illustration av beräkning av top-down-efterfrågan på marknaden [Källa: Analysys Mason]

5

I LRIC-modellen, fliken [NetworkShare], ’1. Traffic by geotype’
GSM: 1/2=50%
7 UMTS: 0,57(1/3)+(1-0,57)(1/2)=40,5%
8 HSPA: (0,5(1/3)+0,5(1/2))*(1-0,02)=40,8% Net1 antas ha 2% av marknaden för höghastighetsnät.
9 LTE: (1/3)*(1-0,02)= 32,7% Net1 antas ha 2% av marknaden för höghastighetsnät.
10 VoLTE: 1/3=33,3%
6
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Modellspecifikation 1.4.1: Utgångspunkten för modellen är en fullständig marknadsprognos
så långt som möjligt baserad på PTS offentliga data. Marknadsandelar för tätorts- och
landsbygdsnäten som utformats i modellen korrelerar med operatörens marknadsandel i
modellen baserad på det långsiktiga antalet aktiva nät i Sverige. På grund av Net 1:s nät för
mobilt bredband, beräknas olika marknadsandelar för samtals- respektive datatrafik. Dessa
marknadsandelar kopplas sedan till operatörens spektruminnehav i modellen.
1.4.2

Tid som krävs för att uppnå ett stabilt tillstånd

En annan fråga som gäller storlek är den tid som krävs för att uppnå ett stabilt tillstånd för
marknadsandelar. Det är nödvändigt att i modellen ange med vilken hastighet som det
moderna nätet byggs ut, och motsvarande hastighet med vilken det moderna nätet bär
operatörens trafikvolymer – upp till den marknadsandel på 1/N som föreslås ovan.
Operatören som utformats i modellen uppnår omedelbart sin marknadsandel på 100/N %
när den börjar tillhandahålla nättjänster och bygger ut nätet precis lagom för att möta denna
efterfrågan vid lanseringen. Detta motsvarar en fullständig förnyelse av ett befintligt nät.
Alla GSM-operatörerna i Sverige driver mogna GSM-nät som bär hela deras efterfrågan på
GSM. Med tillkomsten av LTE kan också efterfrågan på UMTS-nät hävdas bli mogen.
Kalkylmodellen speglar en operatör med befintlig infrastruktur som bygger ut ett nytt
modernt nät (se Modellspecifikation 1.1)
Modellspecifikation 1.4.2: Nätutbyggnaden i modellen uppnår omedelbar full skala 2010 för
att reflektera verkliga fullskaliga nät.
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2 Modellfrågor som gäller tekniken
2.1 Nätarkitektur

Modellen kräver en nätdesign som baseras på ett specifikt val av modern teknik. Ur ett
regleringsperspektiv för terminering bör moderna, likvärdiga tekniker (MEA11) avspeglas i
dessa modeller: d.v.s. beprövade och tillgängliga tekniker med den lägsta förväntade
kostnaden under deras livslängder.
Mobilnät har karakteriserats av åtföljande teknikgenerationer och de mest betydande stegen är
övergången från analog NMT (1G), till digital teknik med GSM (2G), till mobilt bredband
genom UMTS (3G) och än högre kapacitet genom LTE (4G).
Arkitekturen för mobilnät delas upp i tre huvudsakliga delar: ett radionät, ett logiskt växlat
(switchat) nät och ett transmissionsnät. Dessutom kräver näten tillgång till radiospektrum för
användning av radiogränssnitten. I nedanstående avsnitt belyses var och en av dessa aspekter.
2.1.1

Radionät

Det finns fyra generationer av radioteknikstandarder som kan användas, antingen var för sig
eller i kombination med varandra. Dessa är analog NMT (1G) och digitala GSM (2G), UMTS
(3G) och LTE (4G). Det sista analoga nätet i Sverige stängdes ned 2007, varför analog teknik
inte kan anses vara en modern likvärdig tillgång i dagens Sverige. Alla operatörer har tillgång
till mogna GSM-nät (antingen egna, delade/samägda eller via roaming), till mogna UMTS-nät
(antingen egna eller delade/samägda) och mogna LTE-nät (antingen egna eller
delade/samägda).
Alla teknologierna bär redan (GSM & UMTS), eller förväntas under den kommande
regleringsperioden bära en signifikant andel (LTE), av hela efterfrågan på mobila röstsamtal i
Sverige. UMTS-/HSPA- och framförallt LTE-nät bär också huvuddelen av mobil datatrafik
idag. LTE är brett utbyggt i Sverige av flera operatörer på flera spektrumband. Dessa nät som
ursprungligen etablerades för mobil datatrafik förväntas under 2016 börja användas även för
röstrafik. Baserat på operatörsuppgifter förväntas rösttrafik genom LTE-nät bära merparten
av den totala rösttrafiken 2020.
GSM-, UMTS- och LTE-teknik används i modellen för leverans av mobila tjänster, inklusive
grossistterminering, under kommande år. Detta följer EU-kommissionens rekommendation,
som anger att ”bottom-up-modellen för mobilnät bör vara baserad på en kombination av
GSM och UMTS som används i nätet […] som avspeglar den förväntade situationen.”, även
om rekommendationen, som publicerades 2009, inte förutsåg användningen av LTE för
rösttrafik så är det PTS bedömning att LTE är en modern likvärdig tillgång på den svenska
marknaden idag.
Modellspecifikation 2.1.1: Modellen använder både GSM-, UMTS- och LTE-radioteknik på
lång sikt, med GSM som byggts ut i 900 MHz- och 1800 MHz-banden, UMTS som byggts ut
i 900 MHz- och 2100 MHz-banden samt LTE som utnyttjar 800 MHz- och 2600 MHz-banden
samt från 2015 även 900 MHz- och 1800 MHz-banden efter omfördelning från andra tekniker.
Modellen återspeglar att radiotekniken LTE delar viss utrustning med GSM och UMTS.

11

Modern Equivalent Asset
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2.1.2

Radiospektruminnehav

De fem huvudblocken av spektrum som för tillfället ägs av svenska operatörer är i 450 MHz-,
800 MHz-, 900 MHz-, 1800 MHz-, 2100 MHz- och 2600 MHz-banden.
Spektrumfördelningen per band och operatör i Sverige visas nedan i Bild 2.1.
Bild 2.1: Spektrumfördelning per band och nätägare [Källa: PTS, Analysys Mason]

2xMHz
Telenor
N4M
Tele2
SUNAB
TeliaSonera
Hi3G
3GIS
Net1

450

800
10

900
5
6
9

1800

10
5

35

2100
20

2600

35

40
20

10
10

20
(40)*

20
10+50**

5

*Samma MHz som särredovisas för Telenor och Hi3G
**10 FDD+50 TDD

Baserat på information från operatörerna och antaganden gjorda av Analysys Mason och
PTS, har spektrumfördelningen delats upp för olika teknologier som kan använda samma
spektrumband, vilket visas nedan i Bild 2.2.
Bild 2.2: Spektrumfördelning per band, teknologi och nätägare [Källa: PTS och Analysys Mason]

2xMHz

2G
3G
4G

Telenor
N4M
Tele2
SUNAB
TeliaSonera
Hi3G
3GIS
Net1

450
4G

800
4G

2G
5

900
3G

10

4G
6
9

1800
2G 4G
10

2100
3G
20

25

2600
4G
40

20
10
10

5

5
5

10

25
20
(40)*

20
(50)**

5

*Samma MHz som särredovisas för Telenor och Hi3G
**10 FDD + Antagande om 80% nedlänk av 2x50MHz TDD

Varje spektrumband har allokerats i modellen från 2015 och framåt i enlighet med Bild 2.3.
Bild 2.3: Spektrumfördelning per band och teknologi i modellen från 2015 [Källa: PTS och Analysys Mason]

Täckning
Kapacitet

2xMHz
2G
3G Tätort
3G Landsbygd
4G
Summa spektrum:
Totalt spektum:

Antal nät
2
3
2
3
-

800

10
10

900
5
3.3
(5)*
5
13,3

1800
10

2100

2600

20
(30)*
16.7
26,7
107

20

36,7
36,7

*Används ej i summeringen, (annars dubbelräkning).
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Nedan visas detaljerat hur respektive spektrum härleds baserat på antalet nät i Bild 2.4.
Bild 2.4: Beskrivning spektrumfördelning per band och teknologi i modellen från 2015 [Källa: PTS och Analysys Mason]

2xMHz

Antal nät
2G
2
3G Tätort
3
3G Landsbygd
2
4G
3
Summa spektrum:
Totalt spektum:
-

800

900

1800

(5+5)/2

(10+10)/2

2100

(5+5)/3

(20+20+20)/3

(5+5)/2

(20+40)/2

(10+10+10)/3

(6+9)/3

(25+25)/3

10

5+3,3+5

10+16,7

2600

(40+20+50)/3

20

36,7

10+13,3+26,7+20+36,7

Modellspecifikation 2.1.2: Vid revideringen 2016 har spektrumtilldelningen enligt Bild 2.3 ovan
antagits i näten från 2015 och framåt.
2x10 MHz av 800 MHz-spektrum
2x13,3 MHz av 900 MHz-spektrum i tätortsområden
2x15 MHz av 900 MHz-spektrum i landsbygdsområden
2x26,7 MHz av 1800 MHz-spektrum
2x20 MHz av 2100 MHz-spektrum i tätortsområden
2x30 MHz av 2100 MHz-spektrum i landsbygdsområden
2x36,7 MHz av 2600 MHz-spektrum
Net 1 täcker två procent av marknaden höghastighetsnät för data (HSPA och LTE) med sin
spektrumtilldelning i 450 MHz-bandet
2.1.3

Switchade nät

Det logiska nätet är ett kombinerat GSM- och UMTS-nät med ett transmissionsnät baserat på nästa
generations nät (IP-baserat) som länkar ihop MGW-par (Media Gateway) med en eller flera MSS, routrar
och PoI, uppdelade i kretskopplade (CS) och paketförmedlande (PS) lager. Det illustreras i Bild 2.5.
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Bild 2.5: Nätarkitekturlösning för modellen [Källa: Analysys Mason]

Enligt kommissionens rekommendation kan det logiska nätet ”antas vara NGN-baserat”.
Eftersom näten antas börja tillhandahålla tjänster under 2010 är ovanstående arkitektur
lämplig eftersom den är tillgänglig idag och även används av många operatörer i Västeuropa.
Denna infrastruktur kan också överföra trafik från LTE-nätet, trots att bara mobil
bredbandsdatatrafik och liknande trafik växlas av RNC för LTE till IP-datanätet. Därför kan
en del av kostnaderna läggas på LTE-trafiken.
Modellspecifikation 2.1.3: En kärnarkitektur i modellen innehåller MSS- och MGW-lager
som kommer att bära GSM-, UMTS- och LTE-trafik. Dagens moderna aspekter av de logiskt
växlade näten i Sverige för GSM, UMTS och LTE implementeras i modellen.
Samägande av BSC- och RNC-utrustning utformas, både inom ramen för och utöver
samägande av radionät, för att återspegla ett planerat effektivt nät med två BSC-lager, i enlighet
med två GSM-nät, b) tre RNC-lager, i enlighet med tre UMTS-nät, c) tre LTE-RNC-lager, i
enlighet med tre LTE-nät.
I det switchade nätet är det fyra MSS- och MGW-lager i enlighet med fyra separata
nätoperatörer (förutom två procent av marknaden för höghastighetsnät för data (HSPA och
LTE) som täcks av Net 1).
2.1.4

Transmissionsnät

I radionätet placeras RNC och MGW allt mer i huvudväxelnoderna och fjärranslutna BSC
eller RNC att ersättas av transmissionshubbar. Backhaul-nätet består av:
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Storstadsfiberringar i tätort som ansluter de större radiosajterna till närmaste
storstadsbaserade växelplats, kombinerat med några hyrda förbindelser för anslutning av
andra sajter till fiberringar eller till växelsajten.



Fiber, radiolänk och/eller hyrda förbindelser i ring eller trädstruktur för anslutning av sajter
på landsbygden i södra Sverige, längs ostkusten och till de nordliga delarna av Sverige.

För nätet i Bild 2.4 innebär det ett fiberstamnät för trafik via växelplatserna som skulle placeras
i de större städerna i södra Sverige. Moderna MSS/MGW-switchar skulle typiskt baseras på
Gbit/s IP-gränssnitt.
Modellspecifikation 2.1.4: Modellen har en uppsättning storstadsfiberringar/hyrda ringar och
länkar, specifika geografiska ringar/träd för landsbygdsplatser och ett fiberstamnät. Stamnätet
använder IP-transmission för röst- och datatrafik, baserad på Gbit/s-länkar. Blandningen av
olika bygg- eller köpalternativ för transmission återspeglas inte i modellen p.g.a. den stora
komplexiteten som det innebär.
Istället antas en effektiv modern lösning med svartfibertransmission, hyrda svartfiberpar för
stamnätet och hyrd svartfiber i storstadsringar för backhaul. Detta kombineras med hyrda
länkar för återstående platser i tätort och egna utbyggda radiolänkar för särskilt avlägsna platser.
2.2 Nätnoder

Mobilnät kan anses vara en uppsättning noder (med olika funktioner) som är sammanlänkade.
Vid utveckling av nätdesignalgoritmer för modellen är det nödvändigt att beakta om
algoritmen korrekt avspeglar den faktiska nodutbyggnaden i Sverige. Förutom att utforma en
modell av de faktiska näten i sig finns det tre metoder att spegla nodutbyggnad:
Scorched-node

Här antas att de historiska platserna för de faktiska
nätnoderna/byggnaderna är orörliga och att den bästa tekniken kan
väljas i modellen för att konfigurera nätet på och mellan dessa noder
för att möta den optimerade efterfrågan på ett effektivt nät. Detta
kan t.ex. betyda att äldre utrustning ersätts med den effektivaste
utrustningen.
Scorched-node ger därför den effektiva kostnaden för ett nät som
levererar samma tjänster som det befintliga nätet, givet den nuvarande
placeringen och funktionen för de befintliga noderna.

Modifierad
scorched- node

Principen med scorched-node kan modifieras i viss utsträckning för
att replikera en mer effektiv nättopologi än den gällande. Den här
metoden tar därför den befintliga topologin och eliminerar
ineffektiviteter med avseende på modern standard. Användning av
den här principen kan betyda:
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Scorched-earth

Scorched-earth bestämmer den effektiva kostnaden för ett nät som
ger samma tjänster som ett faktiskt nät, utan att begränsa nätets
konfiguration, t.ex. placeringen av nätnoder. Denna metod utformar i
modellen vad en ny aktör skulle bygga upp om inget nät fanns,
baserat på en känd plats för kunder och prognoser om efterfrågan på
tjänster. Denna metod skulle ge den lägsta uppskattningen av
kostnaden, eftersom den tar bort alla ineffektiviteter som kommer av
den historiska utvecklingen av nätet, och antar att nätet kan omformas
perfekt för att uppfylla relevanta erforderliga villkor.

Modifierad scorched-node är en mer exakt metod för modellen, där funktionalitet i noderna kan
modifieras för att komma fram till ett mer rimligt effektivt resultat från och med 2010.
Modellspecifikation 2.2: Modellen tillämpar en modifierad scorched-node-metod. Detta
betyder att det faktiska antalet noder i verkliga operatörers nät (beroende på skillnader i
täckning, marknadsandel, kapacitet o.s.v.) avspeglas, men nodens funktion kan vara
”modifierad” om den faktiska utbyggnaden inte motsvarar rimligt effektiva villkor för 2010 och
framåt och det visar sig att operatörer modifierar sina nätnoder.

Post- och telestyrelsen

20

3 Modellfrågor som gäller tjänster
3.1 Uppsättning tjänster

Tillhandahållande av både samtals- och datatjänster i ett nät ger skalfördelar och därför lägre
enhetskostnader för båda typer av tjänster. Detta gäller särskilt för nät som byggs på nästa
generations arkitekturer, där samtals- och datatjänster kan levereras via en enda plattform.
Eftersom en andel av de totala nätkostnaderna måste allokeras till dessa tjänster, behöver en
fullständig lista med tjänster inkluderas i modellen. Detta innebär även att samtalstjänster
behöver utformas i modellen, både på slutanvändar- och grossistnivå, så att
samtalsplattformen är korrekt dimensionerad och kostnaderna till fullo täcks av de aktuella
trafikvolymerna.
Bild 3.1 Lista med tjänster i modellen [Källa: Analysys Mason]

Abonnenter
Samtalsabonnenter i nätet
Abonnenter mobilt bredband i nätet
Samtalsminuter
Inkommande minuter till GSM-abonnent, från annan operatör
Inkommande minuter till UMTS-abonnent, från annan operatör
Inkommande minuter till VoLTE-abonnent, från annan operatör
GSM-minuter i eget nät
UMTS-minuter i eget nät
VoLTE-minuter i eget nät
Utgående minuter från GSM-abonnent, till annan operatör
Utgående minuter från UMTS-abonnent, till annan operatör
Utgående minuter från VoLTE -abonnent, till annan operatör
SMS
GSM SMS
UMTS SMS
Datatrafik
GPRS, megabyte data
EDGE, megabyte data
R99, megabyte data
HSPA, megabyte data
LTE, megabyte data
LTE-data tas med i modellen som en del av en prognos för totalt antal megabyte mobildata.
Andelar av volym mobildata kommer i modellen att överföras av GSM-nät (som
GPRS/EDGE-trafik), UMTS-nät (som R99/HSPA-trafik) och LTE-nät.
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Modellspecifikation 3.1: Modellen tar hänsyn till abonnenter, samtal, SMS och olika
datatjänster i näten. En prognos för den totala volymen mobildata implementeras i modellen.
Delar av denna trafik kommer då att antas överföras som GPRS/EDGE via GSM, som R99
via UMTS och som LTE, och återstoden antas överföras som HSPA via UMTS. En liten andel
mobil bredbandstrafik kommer att bäras på ett 4G-datanät i Net 1:s nät i 450 MHz-bandet i
modellen. En prognos (till 2020) för uppräknade tjänster kommer att tas med i modellen.
Maskin till maskin-marknaden (M2M) kommer att tas med i prognosen, även om dessa bara
kommer att vara datatjänster.
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4 Modellfrågor som gäller implementeringen
4.1 Inkrement

Den långsiktiga inkrementella kostnaden (LRIC, Long-Run Incremental Cost) för ett
”inkrement” av efterfrågan är skillnaden i den totala långsiktiga kostnaden för ett nät som
tillhandahåller alla tjänster som efterfrågas inklusive inkrementet, och ett nät som tillhandahåller
alla tjänster som efterfrågas utan efterfrågan på det angivna inkrementet. Nedan beskrivs de två
huvudmetoderna för inkrement i LRIC-modellen samt anger ställningstagandet. Till sist beskrivs
hur båda metoderna kan implementeras i en enda LRIC-modell.
Metoder för inkrement

Historiskt sett har ett stort genomsnittligt inkrement med påslag för all trafik använts för
kostnadsberäkning av mobila termineringstjänster. Kommissionens rekommendation anser
att ett renodlat inkrement är den metod som föredras. Båda dessa kostnadsmetoder illustreras
i Bild 4.1 nedan. Mörkt färgade rutor anger kostnader som är inkluderade i kostnaden per
minut.
Bild 4.1: Illustration av metoderna LRAIC+ och renodlad LRIC [Källa: Analysys Mason]

Långsiktig genomsnittlig inkrementell kostnadsberäkning (LRAIC eller LRAIC+) kan beskrivas
som en metod med ett stort inkrement – alla tjänster som bidrar till trafikens skalfördelar i nätet
läggs ihop i ett stort inkrement och bearbetas tillsammans. Ett andra inkrement som omfattar
abonnemangs-/anslutningskänsliga kostnader kan också tillämpas på modellen. Beräkning av
den inkrementella kostnaden (som kan undvikas) för all trafik, och separat beräkning av den
inkrementella kostnaden för alla abonnemang, betyder att vissa icke-inkrementella kostnader
kan finnas kvar (en bedömning av delar av det gemensamma nätet för täckning och
rörelseomkostnader), vilket skulle läggas på som ”+” i LRAIC+. Kostnader för individuella
tjänster identifieras genom fördelning av den stora genomsnittliga (trafik-) inkrementella
kostnaden enligt genomsnittliga konverteringstal för resursförbrukning. Valet av ett stort
inkrement i form av aggregerad ”trafik” betyder att alla trafiktjänster som tillhandahålls
behandlas tillsammans och likvärdigt. I fall en av dessa tjänster råkar regleras drar den reglerade
tjänsten nytta av de genomsnittliga skalfördelarna snarare än av större eller mindre skalfördelar.
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Renodlad LRIC (renodlad långsiktig inkrementell kostnadsberäkning) är förenlig med
kommissionens rekommendation, som anser att inkrementet är all trafik som är associerad
med en enstaka tjänst, i det här fallet grossistterminering av samtalstrafik. Baserat på
principen om kostnad som kan undvikas definieras inkrementella kostnader som de kostnader
som undviks när tjänsten inte tillhandahålls. Genom att bygga upp en bottom-upkostnadsmodell med algoritmer för nätdesign är det möjligt att använda modellen för
beräkning av denna inkrementella kostnad genom att köra modellen med och utan
inkrementet, och därigenom bestämma kostnadsinkrementet. Enhetskostnaderna för
samtalsterminering beräknas sedan genom att dividera kostnadsinkrementet med tjänstens
volym. Detta sammanfattas nedan i Bild 4.2.
Bild 4.2: Beräkning av termineringskostnader med en renodlad LRIC-metod12 [Källa: Analysys Mason]

Kommissionen anser att gemensamma kostnader inte ska ha ett påslag på LRIC för
samtalsterminering, d.v.s. det resultat som skulle vara relevant i det här fallet är den renodlade
inkrementella kostnaden.
Tillämpade metoder

Den renodlade LRIC-metoden är förenlig med kommissionens rekommendation, som anger
följande metod för beräkning av inkrementella kostnader för mobil terminering:


Det relevanta inkrementet är grossisttermineringstjänsten, som bara inkluderar kostnader
som kan undvikas.13 Dess kostnader bestäms genom beräkning av skillnaden mellan totala
långsiktiga kostnader för en operatör som tillhandahåller alla tjänster och totala långsiktiga
kostnader för en operatör som tillhandahåller alla tjänster utom samtalsterminering.



Icke trafikrelaterade kostnader, som abonnentrelaterade kostnader, ska inte tas med.



Kostnader som är gemensamma, som nätgemensamma kostnader och rörelseomkostnader,
ska inte fördelas på inkrementet för grossistterminering.

12

Noteringen (tillgång, tid) anger att den numeriska beräkningen har gjorts för varje tillgång över all
tid.
13 ENG: Avoidable costs
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Det är också nödvändigt att ange abonnentinkrementet för att omfatta kostnader som
varierar med abonnentvolymen – d.v.s. utan någon förändring av trafikvolymen. Detta
inkrement innehåller det SIM-kort som tillhandahålls till abonnenter och det HLR/VLR som
registrerar abonnentidentiteter och platser oavsett samtalsbeteende. Dessa plattformar gör att
abonnenter kan skicka/ta emot trafik i det luftburna gränssnittet, med LU-registreringar
(Location Update, platsuppdatering) för användarna när de förflyttar sig i Sverige. Detta
inkrement utesluter alla former av terminaler och användarutrustning.
Kommissionens rekommendation kräver att en renodlad LRIC-metod väljs. PTS föreslår
emellertid också att implementera en LRAIC+-metod som tidigare använts i PTS tidigare
modeller, för jämförelse av resultat mellan de två inkrement-metoderna.
Modellspecifikation 4.1: För att förstå kostnadskonsekvenserna för metoderna LRAIC+ och
renodlad LRIC kommer båda att implementeras i modellen. LRIC-metoden rekommenderas
av kommissionen som grund för reglering av mobil terminering. Separata kostnader identifieras
för tätort och landsbygd (t ex för sajter och transmission) för att återspegla den på marginalen
större känsligheten i nätet för inkommande samtalstrafik i tätort.
Det bör betonas att två inkrementmetoder inte innebär två LRIC-modeller. LRIC-modellen
är en nätkostnadsmodell, som bestämmer tillgångarna, kostnadskraven på kapital/drift och
underhåll (capex/opex) för dimensionerad nättrafik och designreglerna. Två olika LRICberäkningar kommer sedan att utföras i denna modell, en för varje föreslaget inkrement.
Detta illustreras i Bild 4.3.
Bild 4.3: Relation mellan nätdesignberäkningar och LRIC-beräkningar i modellen [Källa: Analysys Mason]

Output från modellen när den körs med all trafik kommer att användas för både LRAICberäkning och renodlad LRIC-beräkning. Modellen måste också köras utan terminerad trafik för
att få all nödvändig information som är tillgänglig för renodlad LRIC-beräkning, vilket
innebär att en differens mellan två totala kostnadsresultat beräknas.
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4.2 Tidsram

Det antal år över vilket efterfråge- och tillgångsvolymer beräknas i modellen är en nödvändig
(uttrycklig eller underförstådd) input för beräkningen. En lång tidsserie:




ger möjlighet att beakta alla kostnader över tiden, vilket ger störst tydlighet i modellen vad
gäller konsekvenserna av att välja ekonomisk avskrivning.
Ger större tydlighet när det gäller att täcka kostnader som uppkommit på grund av
tjänsterna.
Ger bättre underlag för att förstå hur nätkostnaderna i modellen varierar över tiden och till
följd av förändringar i efterfrågan eller nätutveckling.

Tidsserien bör vara likvärdig med livslängden för operatören, vilket ger fullständig
kostnadstäckning över verksamhetens hela livslängd. Det är dock opraktiskt att identifiera
livslängden för en operatör. Tidsserien bör vara minst lika lång som den längsta livslängden
för ett tillgångsslag som används i modellen (dvs. minst 25 år baserat på radiosajternas
ekonomiska livslängd).
Nätet tas i bruk från 2010 och tidsramen för beräkning är därför 2010–2034. Denna metod
säkerställer att det inte finns något behov av att beakta restvärden i de resulterande
kostnaderna eftersom det återstående restvärden är litet, vilket inte skulle vara fallet om en
kortare livslängd antogs.
Modellspecifikation 4.2: Tidsramen för modellkostnadsberäkningen är 2010–2034. En lång
period med ett stabilt tillstånd förväntas inträda efter 2020 för att minska behovet av en
restvärdesberäkning av kostnaderna.
4.3 Avskrivningsmetod

Modellen producerar nättjänster utifrån den relevanta planen för nätinvesteringen och
driftskostnaderna. Dessa kostnader måste täckas efter hand, så att operatören också kan få
avkastning på sin investering.
Den tillämpning av ekonomisk avskrivning som används i modellen är baserad på principen
att alla effektiva kostnader som uppkommit helt ska täckas, på ett ekonomiskt rationellt sätt. Fullständig
täckning av alla effektiva kostnader som uppkommit säkerställs genom kontroll av att
nuvärdet för faktiska kostnader som uppkommit är lika med nuvärdet för ekonomiska
kostnader som täckts, eller alternativt att nettonuvärdet för kostnadstäckning minus utgifter är
noll. En reservation görs för att kapitalavkastning över tid, som anges av WACC, även ingår i
de resulterande kostnaderna.
Modellspecifikation 4.3: Modellen inkluderar en ekonomisk avskrivningsberäkning för
utgifter, enligt metoden som anges i Bilaga A.
4.4 WACC (Weighted Average Cost of Capital)

Mobila kostnadsberäkningsprojekt i Sverige har historiskt använt CAPM (Capital Asset Price
Model) för att ta fram den nominella, viktade, genomsnittliga kapitalkostnaden (WACC) före
skatt. Då modellen hanterar alla kostnader realt, uttryckta i 2010 år penningvärde, används en
real WACC före skatt, d.v.s. en nominell WACC rensad för inflationsförväntningar som
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medelfristig till lång sikt här antas uppgå till Riksbankens penningpolitiska mål om 2 procent
årlig inflationstakt mätt som konsumentprisindex KPI.
(1 + 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑊𝐴𝐶𝐶) = (1 + 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙 𝑊𝐴𝐶𝐶)/(1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)
Modellspecifikation 4.4: CAPM används för att bestämma den nominella kalkylräntan före
skatt (WACC). Den nominell WACC som härleds justeras sedan med 2 procent inflation till en
real WACC som används i modellens beräkningar.
4.5 Mekanism för påslag

Icke-inkrementella kostnader inkluderas i den slutgiltiga kostnaden för terminering, enligt de
olika inkrement-definitionerna som diskuteras i avsnitt 4.1. Dessa kan omfatta
trafikgemensamma kostnader, d.v.s. delar av nätet som är gemensamma för alla nättjänster
(t.ex. mobillicensavgiften). Dessutom finns också kostnader som inte är nätgemensamma,
eller ”rörelseomkostnader”, gemensamma för alla funktioner i verksamheten (t.ex. VD).
Kommissionens rekommendation utesluter uttryckligen täckning av gemensamma kostnader
för samtalsterminering. Dock har (delar av) de gemensamma kostnaderna tidigare vanligtvis
inkluderats i kostnadsberäkningen (d.v.s. i metoden för LRAIC+). Modellen kommer därför
att inkludera alternativet för täckning av gemensamma kostnader som LRAIC+ för
mobiltermineringstjänsten.
EPMU (Equi-Proportional Mark-Up) har tillämpats i tidigare modeller som tagits fram för
PTS. En procentsats på 6% tillämpas som påslag för gemensamma rörelseomkostnader,
(overhead-kostnader), i kostnadsberäkningen av LRAIC+. EPMU stöds av
regleringsmyndigheter och utövare eftersom det är objektivt och enkelt att implementera. Det
är också i enlighet med regleringstillämpning på andra håll. För kostnadsberäkning av
renodlad LRIC för grossistspecifik terminering tillämpas inte något påslag för gemensamma
rörelseomkostnader.
PTS avgiftsföreskrift14 omfattar avgift för operatörsanmälan och avgift för finansiering av
åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation
(beredskapsavgift). PTS anser att dessa avgifter ska betraktas som kostnader som ska
inkluderas i kostnadsinkrementet för grossistspecifik terminering. Påslaget uppgår i nu
gällande avgiftsföreskrift till 0,169%+0,161%=0,33% av operatörens omsättning. Detta
påslag tillämpas i kostnadsberäkningen av både LRAIC+ och renodlad LRIC.
Modellspecifikation 4.5: För all fördelning av gemensamma kostnader kommer en EPMUmekanism på 6% att användas. För kostnadsberäkning av renodlad LRIC för grossistspecifik
terminering tillämpas inte något påslag för gemensamma rörelseomkostnader.
PTS-specifika avgifter enligt gällande avgiftsföreskrift15 ingår i inkrementet för grossistspecifik
terminering och tillämpas därför i kostnadsberäkningen för både på LRAIC+ och renodlad
LRIC.

14
15

http://www.pts.se/upload/Foreskrifter/PTSFS-2015-5-avgifter.pdf
http://www.pts.se/upload/Foreskrifter/PTSFS-2015-5-avgifter.pdf
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4.6 Inkludering av icke-nätrelaterade kostnader

Eftersom den renodlade LRIC-metoden per definition utesluter alla icke-inkrementella
kostnader för terminering av trafik behöver detaljistkostnader inte tas med i modellen.
Modellspecifikation 4.6 Detaljistkostnader ingår inte i modellen. Kostnader för samtrafik i
form av personal och utrustning tas med i modellen.
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Bilaga A.

Ekonomisk avskrivning

En ekonomisk avskrivningsalgoritm täcker alla effektivt uppkomna kostnader på ett ekonomiskt
rationellt sätt genom att säkerställa att summan av intäkterna16 som uppkommit under rörelsens
livslängd är lika med de effektivt uppkomna kostnaderna, inklusive kapitalkostnaden, ur
nuvärdesynpunkt. Den här beräkningen genomförs för varje individuellt tillgångsslag snarare än
på aggregerad nivå. Pristrender och elementoutput som är utmärkande för tillgångsslagen
avspeglas därför i delar av totalkostnaderna.
Nuvärdesberäkning

Beräkningen av kostnaden som täckts av intäkter, skapade ett behov av att avspegla värdet som
har samband med alternativkostnaden för att kunna skjuta upp kostnader eller intäkter till en
senare period. Detta redovisas genom att en diskonteringsfaktor tillämpas på framtida kassaflöde,
vilket är WACC för operatören i modellen.
Verksamheten antas vara varaktig och investeringsbeslut fattas på denna grund. Detta innebär att
det inte är nödvändigt att täcka särskilda investeringar inom en viss tidshorisont (till exempel en
specifik komponents livslängd), utan snarare inom rörelsens livslängd. Denna situation
approximeras i modellen genom att uttryckligen utforma en period på 50 år i modellen. Vid
tillämpning av den gällande diskonteringsräntan är nuvärdet i SEK för det sista året i modellen
obetydligt och ett eventuellt bestående värde efter 50 år kan anses vara utan betydelse för
slutresultatet.
Kostnadstäckningsprofil

Begränsningen för kostnadstäckning, att nettonuvärdet (NPV)=noll, kan tillgodoses med ett
(oändligt) antal möjliga kostnadstäckningstrender. Det skulle dock vara opraktiskt och olämpligt
ur ett regulatoriskt prissättningsperspektiv att välja en godtycklig eller mycket rörlig
täckningsprofil.17 Därför täcks kostnaderna som uppkommit under nätets livslängd med en
kostnadstäckningsmetod som är i linje med intäkterna som rörelsen genererat. På en
konkurrensutsatt marknad är intäkten som kan genereras förknippad med den lägsta
förekommande kostnaden för att leverera den efterfrågade enheten. Följaktligen kommer priset
att ändras i enlighet med kostnaderna för den moderna likvärdiga tillgången (MEA) för att
tillhandahålla tjänsten.18 Formen av intäktslinje (eller kostnadstäckningsprofil) för varje
tillgångsslag utformas därför i modellen som en produkt av efterfrågan som stöds (eller output)
av tillgången och MEA-pristrenden för det tillgångsslaget.
Kapitalkostnader (capex) och kostnader för drift och underhåll (opex)

Operatörens effektiva utgifter består av operatörens effektiva kassautflöde under rörelsens livslängd,
vilket innebär att capex och opex inte särskiljs i kostnadstäckningssyfte. Som tidigare nämnts beaktar
modellen utgifter som uppkommit under rörelsens livslängd för att täckas av inkomster för
motsvarande livslängd. Att tillämpa denna princip på behandlingen av capex och opex leder till
slutsatsen att båda bör behandlas på samma sätt eftersom båda bidrar till att stödja inkomsterna som
genereras under operatörens livslängd.

16

Renodlat kostnadsorienterade intäkter istället för verkligt erhållna intäkter.
Det skulle till exempel vara svårt att sända effektiva prissättningssignaler till samtrafikerande operatörer och deras
kunder med en irrationell täckningsprofil, även om NPV=0.
18 Om de etablerade operatörerna tar ut ett pris, på en konkurrenspräglad och utmaningsbar marknad, som är högre än det
som avspeglar det moderna likvärdiga tillgångspriset för att tillhandahålla samma tjänst, då skulle en konkurrenssituation
uppstå och efterfrågan migrera till den nya aktören som erbjudit det kostnadsorienterade priset.
17
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Uppgifter om implementering

Nuvärdet (PV) av de sammanlagda utgifterna är det belopp som
måste täckas genom inkomstsflödet. Diskontering av inkomsterna
för varje kommande år avspeglar det faktum att genom att skjuta upp
kostnadstäckning från ett år till nästa ackumuleras ännu ett år med
kostnader för totalt kapital. Detta leder fram till det som är
grundläggande för ekonomisk avskrivningsberäkning, nämligen:
PV (utgifter) = PV (inkomster)
Inkomsterna som operatören får från tjänsten för att kunna täcka
sina utgifter plus kostnader för totalt kapital utformas i modellen
som en funktion av Output  MEA-pristrend. Output diskonteras
eftersom den avspeglar den (kommande) inkomstströmmen från
nätelementet. Inkomster som täcks under åren efter det att
nätelementet införskaffades måste diskonteras med ett belopp som
är lika med WACC så att mobiloperatören också kompenseras för
kostnaden för totalt kapital i nätelementet.



output är trafikvolymen som bärs av nätelementet
MEA-pristrend är input-pristrenden för nätelementet som därmed
proportionellt bestämmer trenden för “inkomsten” som täcker
utgifterna (effektivt – den procentuella ändringen av inkomststariffen
som skulle tas ut från varje outputenhet över tid).

Detta resulterar i följande allmänna ekvationer:
Inkomster = α (output  MEA-pristrend)
Inkomster = konstant  output  MEA-pristrend

Med tillämpning av förhållandet i föregående avsnitt:
PV (utgifter) = PV (konstant  output  MEA-pristrend)

Mer detaljerat, om:
PV (utgifter) = PV (konstant  output  MEA-pristrend)

då är konstant bara en skalär som kan tas bort från PV enligt följande:
PV (utgifter) = konstant  PV (output  MEA-pristrend)

Omformulerat:
Konstant = PV (utgifter) / PV (output  MEA-prisindex)

Post- och telestyrelsen

30

Denna konstant är således enhetspriset under det första året och
accesspriset per år över tid är helt enkelt:
årligt accesspris över tid = konstant  MEA-prisindex

Det årliga accesspriset över tid beräknas separat för kapitalet och de
verksamma komponenterna i ett steg i modellen.
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Bilaga B.
2G
3G
4G
ATM
AUC
BH
BHCA
BHE
BSC
BTS
Capex
CAPM
CCH
CE
CK
CPU
CS
DCS
E1
EC
ED
EDGE
EIR
eNodeB
EPMU
FAC
FDD
FDD
GGSN
GPRS
GSM
GSN
HCA
HLR
HSDPA
HSPA
HSUPA
IN
IP
IRU
KPI

Ordlista

Andra generationens mobiltelefoni
Tredje generationens mobiltelefoni
Fjärde generationens mobiltelefoni
Asynchronous transfer mode
Authentication centre
Busy-hour
Busy-hour call attempts
Busy-hour Erlangs
Base station controller
Base transmitter station eller base station
Capital expenditure (Kapitalinvesteringar)
Capital asset pricing model
Control channel
Channel element
Channel kit
Central processing unit
Circuit switch (kretskopplad)
Digital cellular system
2Mbit/s kapacitet
Europeiska kommissionen
Ekonomisk avskrivning
Enhanced data for global evolution
Equipment identity register
Denotes the LTE equivalent of a BTS
Equi-proportionate mark-up
Fully-allocated cost
Frequency division duplex
Frequency division duplex
Gateway GPRS serving node
General packet radio system
Global system for mobile communications
GPRS serving node
Historical cost accounting
Home location register
High speed downlink packet access
High speed packet access
High speed uplink packet access
Intelligent network
Internet Protocol
Indefeasible right to use
Konsumtentprisindex
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LMA

Last-mile access
Long-run average incremental cost (långsiktig genomsnittlig
LRAIC
inkrementell kostnad)
LRIC
Long-run incremental cost (långsiktig inkrementell kostnad)
LTE
Long-term evolution
LU
Location update
M2M
Machine-to-machine
MEA
Modern equivalent asset (modern likvärdig tillgång)
MGW
Media gateway
MME
Mobility management entity
MMS
Multimedia message service
MMSC MMS centre
MNO
Mobile Network Operator (mobilnätsoperatör)
MNP
Mobilnummerportabilitet
MSC
Mobile switching centre
MSS
Mobile switching centre server
MT
Terminering i mobilnät
MTR
Mobil termineringsavgift
MVNO Mobile virtual network operator (virtuell mobilnätsoperatör)
NDA
Non-disclosure agreement
NMS
Network management system
NMT
Nordic mobile telephone system
NodeB Denotes the UMTS equivalent of a BTS
NPV
Net present value (Nettonuvärde)
NR
Nationell roaming
OLO
Other licensed operator
Opex
Operational expenditure (Driftskostnader)
PCU
Packet control unit
PDH
Plesiochronous digital hierarchy
PDP
Packet data protocol
POI
Point of interconnect (anslutningspunkt för samtrafik)
PS
Packet switch (paketförmedlad)
PTS
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PV
Present Value (Nuvärde)
QAM
Quadrature amplitude modulation
R99
Release-99
RNC
Radio network controller
SAU
Simultaneously attached users
SCB
Statistiska centralbyrån
SDCCH Stand-alone dedicated control channel
SDH
Synchronous digital hierarchy
SEK
Svenska kronor
SGSN
Subscriber GPRS serving node
SGW
Serving gateway
SIM
Subscriber identity module
SMS
Short message service
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SMSC
SP
STM
TCH
TDD
TN
TRX
UMTS
WACC
VAS
VLR
VMS
VoLTE

SMS centre
Service provider
Synchronous transport module
Traffic channel
Time division duplex
Telenor
Transceiver unit
Universal mobile telecommunications systems
Weighted average cost of capital (viktad genomsnittlig
kapitalkostnad)
Value-added systems
Visitor location register
Voicemail system
Voice over LTE
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