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Prognos över tillgång på 

nummer för mobiltelefoni

• Från början 50 miljoner mobilnummer

• Idag återstår cirka 10 miljoner nummer

• Årligen tilldelas 1 miljon nummer

• 41 100 nummer i status Vilande som kan tilldelas inom ett 

halvår

• 333 600 nummer i status Återlämnad. Dessa tilldelas inte för 

närvarande (Hur många av dessa är utporterade?)



Uppdraget

1. Frågor till sju svenska operatörer

• Vad är inställningen?

• Skulle sådan tilldelning skapa merarbete?

2. Frågor till SNPAC

• Skulle SNPAC påverkas och i så fall hur?

3. Frågor till fem regulatörer i andra europeiska länder

• Förekommer det idag i dessa länder att nummerserier med utporterade nummer tilldelas?

• Hur tydliggörs det i beslutet om nummertillstånd att det gäller en nummerserie med utporterade
nummer?



Beskrivningar:

All Call Query

En uppringande abonnent hos operatör A ska ringa till ett

abonnentnummer som är utporterat från operatör B till

operatör C.

1. Den uppringande abonnenten slår abonnentnumret 

som är utporterad från operatör B till operatör C.

2. En porteringskontroll utförs i databasen hos operatör A

3. Numret är visar sig vara porterat till operatör C

4. Anropet kopplas direkt mot operatör C



Beskrivningar:

Onward Routing

En uppringande abonnent hos operatör A ska ringa till ett

abonnentnummer som är utporterat från operatör B till operatör C.

1. Den uppringande abonnenten slår numret till B-abonnenten

2. Anropet kopplas mot operatör B som har tilldelats nummerserien 

som det uppringda numret tillhör

3. Hos operatör B konstateras att numret är utporterat till operatör 

C

4. Anropet kopplas vidare till operatör C



Operatörernas bedömningar

Inställning

Positiva konsekvenser

Det råder en samsyn över att tilldelning av nummerserier med utporterade nummer

skulle vara positivt och även en reell möjlighet att förhindra eller försena nummerbrist.

Denna samsyn gäller oberoende av inställningen till den hanteringsmässiga aspekten.

Negativa konsekvenser

De operatörer som angivit negativa konsekvenser har samtliga utgått ifrån att 
tilldelningen sker med hela serien inklusive utporterade nummer dvs. de får ta ansvar 
för hanteringen av den uppdelade nummerserien och säkerställa att det inte uppstår en 
felaktig allokering till abonnent. En eventuell administrativ porteringsprocess har inte 
beaktats. 

Merarbete

Två operatörer ser inget merarbete, medan de övriga fem ser olika grader av 

anpassning av systemen för nummerhantering och i vissa fall manuella eller 
automatiserade tilläggsrutiner, dvs. ny hantering som inte finns idag.



Operatör Inställning Kommentar Merjobb

Operatör 1 Negativ Komplex hantering Ja, administrativt 

merjobb

Operatör 2 Positiv Inga uppenbara 

negativa 

konsekvenser

Nej, inte något utöver 

dagens hantering av 

porterade nummer

Operatör 3 Positiv Problemet finns 

redan idag med 

”herrelösa” 

nummerserier

Mindre anpassning 

av interna system

Operatör 4 Negativ i närtid Risk för fel Manuell hantering för 

uppdatering av 

databasen

Operatör 5 Positiv Rekommenderar 

administrativ 

porteringsprocedur

Inget särskilt merjobb

Operatör 6 Positiv Tilldelning av små 

serier, ”rena” delar av 

serier, inte att 

rekommendera

Inget särskilt merjobb 

då kontroll av 

nummerserier redan 

görs idag

Operatör 7 Negativ i närtid Problemet är tillgång 

till längre lediga 

serier. Återtilldelning 

löser inte detta

Inget särskilt merjobb



SNPAC

SNPACs hantering av portering. Ett nummer porteras från operatör A till operatör B. Den centrala
referensdatabasen uppdateras från de berörda operatörerna. Därefter uppdateras alla övriga operatörers
operativa databaser om porteringen.

SNPAC påverkas inte om gällande tilldelningsprocedur tillämpas av PTS.



Administrativ porteringsprocedur

1. Lediga nummer i återlämnad serie markeras som porterade till 

operatör B vid tilldelningen

2. De redan utporterade numren får ingen statusändring

Detta blir alltså en administrativ portering (från PTS till operatör B)



Europeiska regulatörer

Danmark, Holland, Norge, Schweiz, Storbritannien

Länder med endast Onward Routing kan inte ha återlämnade 

serier med utporterade nummer

• Annan operatör tar över serien eller tvångsbyte av aktiva 

utporterade abonnenters nummer

• Schweiz och Storbritannien tillämpar detta.



Europeiska regulatörer

Länder med All Call Query kan låta återlämnade serier ligga

• Danmark tilldelar vid frivilligt återlämnad serie. Vid konkurs 

samma metod som Storbritannien

• Holland låter serierna ligga – planerar att införa tilldelning

• Norge tilldelar oberoende av orsak till återlämnandet



Handlingsalternativ

1. Inte tillåta tilldelning (dagens situation)

2. Tilldelning där operatören tar ansvar för hanteringen

a. Operatören väljer serien

b. PTS tilldelar serien

3. Tilldelning stödd av administrativ portering

4. Tvångstilldelning av nummerserien där operatören tar ansvar för 

hanteringen

5. Tvångsbyte av de utporterade abonnenternas nummer så att 

serien blir ”ren”.



Rekommendation

PTS rekommenderas att möjliggöra tilldelning av återlämnade nummerserier

med utporterade nummer. Initialt kan detta ske med ett tilldelningsbeslut som

tydliggör att ansvaret för hanteringen av de utporterade numren ligger hos

mottagande operatör.

I ett längre perspektiv bör PTS rekommendera NP-forum att införa en

administrativ porteringsprocedur som hanterar denna typ av tilldelning.

Onward Routing bör tas bort som metod från regelverket för nummerportabilitet.

Även denna förändring måste initieras av branschen genom NP-Forum.



Frågor?


