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1. Inledning. 
 
 Bo Martinsson hälsade alla välkomna och en kort presentationsrunda av 
deltagarna följde. 
Arjan Scherpenhuijzen, Telenor, anmälde en övrig fråga som han gärna tar i 
samband med punkt 3 i agendan. En övrig fråga om ENUM anmäldes av Anna 
Öström, TeliaSonera.   

 
2. Minnesanteckningarna från föregående möte. 
 
Inga synpunkter framfördes 
 
3. Mobilnummerstrategi – för att säkra tillgång av mobilnummer. 
 Susanne Chennell, PTS (pres) 
 
Olika arbeten är igång på PTS när det gäller mobila elektroniska 
kommunikationer där mobilnummerstrategin är en del. I det pågående arbetet 
gällande framtagning av en mobilnummerstrategi för att säkra tillgången på 
mobilnummer informerades deltagarna om statusen i arbetet. Totalt finns 50 
miljoner mobilnummer av dessa finns ca 10 miljon nummer tillgängliga för 
tilldelning till operatörer.. Statistik visar dock att nummertilldelningen för 
mobilnummer är nedåtgående.   
Första delen i PTS förslag till strategi är att titta på hur man skulle kunna 
återanvända nummerserier där det finns utporterade nummer. Vidare föreslås 
nästa steg bli att tömma NDC 78 och om vi sen behöver ytterligare nummer är 
förslaget att tömma NDC 74 sedan NDC 77 och NDC 75. PTS vill hålla ihop 
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NDC 7XX för mobiltelefoni. Allra sista alternativet är att öppna NDC 6XX. 
Den viktigaste frågan är hur stort behovet av nummer är, räcker de som finns? 
Hur lång tid krävs för utrymning av NDC:er? Vilka mätpunkter ska vi ha när vi 
tar nästa steg?  
  
Det är svårt att sätta en tidpunkt för de olika stegen då det beror på hur lång tid 
det tar att tömma NDC:er och det är många frågor att reda ut först. Förslag på 
mobilnummerstrategi med ett antal frågor kommer att skickas på remiss under 
hösten säger Susanne.   
 
Mobilt bredband  
Andreas Häll, PTS besvarar den fråga Arjan Scherpenhuijzen ställt. 
 
PTS avser att tydliggöra hur 071 0-serien ska användas. Hela tanken är att 
avlasta de andra serierna som används. Vår tanke är att 071 0-serien för mobila 
bredbandstjänster, inte ska avgränsas beträffande innehåll. Man får ha både 
MMS och SMS. Se mer detaljer i bifogad presentation.  
 
Vad gäller frågan om nummerportabilitet har PTS inte sett att det förekommer. 
Är det meningsfullt att tillhandahålla nummerportabilitet för mobila 
bredbandstjänster?   
 
Kommentarer/frågor:  
(Kring portabilitet) 

- Definierar man att man använder till dongel så finns inget behov. 
- Finns ingen anledning att förbjuda.  
- Tester av portabilitet är gjorda och det fungerar. 
- Skyldighet att portera ut men inte att ta emot. 
- Det fungerar med Viber och så många siffror. 
- Med Viber kan du öppna en rösttjänst även om operatören inte tillåter i 

sitt nät. 
- Inga problem hos SNPAC numera. 

(Övrigt) 
- PTS utövar inte tillsyn och det finns flera som inte följer reglerna. 
- När nu röst tillåts är det viktigt att informera att det går att ringa 112. 
- Problem att bäraren för röst är samma som används för M2M. 

 
Det beslut som fattades för ca 1,5 år sedan gäller. Tanken är att allt mobilt 
bredband ska ligga i de 14-siffriga nummerserierna.  På frågan när det nya ska 
börja gälla och alla ska följa svarade Andreas att PTS avser att formulera ett 
beslut som sedan går på remiss, förhoppningsvis under hösten. Om operatörer 
har ställt om system för att det inte ska vara möjligt att portera så får PTS ta 
hänsyn till detta vad gäller datum när det ska börja gälla.  
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4. Uppföljning av indikatorerna i strategin för telefoninummerplanen. 

Bo Martinsson, PTS 
 
För 1,5 år sedan (23 april 2014) tog PTS beslut om en strategi för 
telefoninummerplanen. I strategin bestämdes att vi skulle följa marknaden via 
indikatorer för att se när vi skulle börja en översyn om att genomföra de större 
förändringarna. Den första genomgången av indikatorerna har skett efter 
sommaren och en kort resumé av resultatet finns i bifogad presentation.  
 
Frågor/kommentarer: 
 
- Vet man varför folk behåller sitt fasta abonnemang? 
 En anledning kan vara att larm är kopplade till fast telefoni. Det finns också 
många ointresserade kunder dvs. folk byter inte 
 
- För slutkonsumenten blir det inte så stor skillnad för de höjer nätavgiften om 
man säger upp.   
- Är det fortfarande så att elen till fastnätstelefon funkar även vid strömavbrott? 
Ja, om man har PSTN men inte vid ip-telefoni.  
 
- Det finns många ip-telefoniabonnemang som inte används, i de fall då man 
får det på köpet vid paketlösning.   

 
5. Nummerrelaterade frågor kring M2M/IoT och eCall, samt vad som 

händer internationellt. Joakim Strålmark, PTS 
 
M2M/IoT 
Området är hett nu och det skrivs mycket om M2M/IoT och ett flertal olika 
begrepp har funnits över tiden. I bifogad presentation visas dessa olika begrepp, 
vilka nät och identiteter som kan användas och vilka aktörer som finns i 
värdekedjan för M2M (taget från en Berec-rapport om IoT som just nu är på 
remiss till den 6/11).  
 
Berec-rapporten berör bl.a. tillgång till identiteter, MNC tilldelning till M2M-
slutkund, inlåsning av kunder/byte av aktör och extra-territoriell använding av 
E.164-nummer. Joakim rekommenderar mötesdeltagarna att läsa rapporten och 
lämna kommentarer direkt till Berec. 
 
Inom EU har man nyligen lanserat idén om en europeisk nummerplan för 
M2M/IoT vilket diskuteras inom COCOM. Vad gäller tillgång till nummer så 
är den svenska inställningen på COCOM att en europeisk lösning borde 
undvikas och att Sverige föredrar en global lösning parallellt med de svenska 
nummer som redan finns allokerade för M2M. Arbete pågår inom många 
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internationella organisationer, t.ex. så har ITU-T nyligen startat en ny SG 
(SG20) för IoT-standardisering.   
 
Frågan om extra-territoriell användning av E.164-nummer för M2M finns lite 
olika åsikter om i Europa. CEPT håller på att ta fram en ECC 
Rekommendation med högnivå principer om extra-territoriell användning där 
sådan användning för M2M-nummer skulle kunna vara möjlig om CEPT 
administrationerna (typ PTS) notifierar varandra.  
 
I presentationen finn också en bild över de olika vägvalen när det gäller M2M-
identiteter samt info om svensk nummerkapacitet för M2M.   
 
Kommentarer till frågorna i presentationen: 

- Ingen brist på nummer. 
- PTS gör inget aktivt utan det fungerar med de resurser (E.164-nummer) 

som finns. 
- Positivt att PTS driver att det inte är någon idé att ha en Europeisk nivå 

och bra om ni driver frågan om extra-territoriell användning.   
 

eCall  
Nya bilmodeller ska ha det installerat från april 2018 och mobilnäten ska vara klara 
att hantera eCall redan i slutet av 2014 enligt en rekommendation från EU. Sista 
mars 2016 avser EU följa upp statusen av införandet av eCall i mobilnäten (dvs. 
möjligheten att föra över speciell information till PSAP från bilarna). eCall var 
ursprungligen ett frivilligt initiativ från EU:s sida, men under resan gång har det 
blivit en skyldighet att införa eCall. I en arbetsgrupp inom EU arbetas med hur 
man i framtiden ska kunna skrota bilar utan att ett eCall-samtal då löses ut. I 
bifogad presentation finns info om varianter av eCall, bl.a. de tredjepartsvarianter 
som bilindustrin har fått igenom samt de olika tidpunkter som gäller för 
genomförandet av eCall.  
 
PTS kommer se över befintliga nödsamtalsföreskrifter och se om de behöver 

anpassa inför ett eCall-införande. 

 
6. Arbetet med mobila nätkoder (MNC), samt vad som händer 

internationellt. Joakim Strålmark, PTS 
 
MNC identifierar främst hemmanätet för en aktör. PTS tilldelar 2-siffriga 
MNC-koder till allmänna kommunikationsnät. Tilldelningen styrs bl.a. av 
Annex B i E.212. I bifogad presentaton finns en förteckning över de olika 
MNC:erna i Sverige och deras användning.  
 
CEPT har tidigare tagit fram en rapport om hur de ser behoven av framtida 
användning av MNC:er för olika typer av nya applikationer. CEPT arbetar 
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vidare med en Europeiskt harmoniserad rekommendation (ECC 
Rekommendation), men innan den kan vara klar måste visa knäckfrågor lösas 
upp i ITU-T:s rekommendation E.212. Så fokus för CEPT:s vidare arbete om 
MNC:er är nu primärt inriktat på att få tillstånd ändringar i E.212 hos ITU-T 
SG2.  
 
ITU-T SG2 har ”öppnat” E.212 och behandlar därmed de önskemål om 
ändringar som bl.a. CEPT fört fram. Den viktigaste ändringen ses som den att 
Annex B ska tydliggöra att det är den nationella NRA:en (typ PTS) som 
ansvarar för och sätter upp kriterier för nationell tilldelning av MNC:er. I 
bifogad presentation finns en lista över olika Annex och vad de beskriver. PTS 
och Telecom Italia är editor för E.212 och ska därmed försöka jämka in alla 
bidrasg som finns mot E.212. Den 6-9 oktober hölls ett möte där E.212 
diskuterades i 4 dagar. CEPT tycker att E.212 behöver ändras för att bli mer 
flexibelt men andra (främst traditionella mobiloperatörer) tycker det är bra som 
det är. CEPTs tidigare idé om att använda 3-siffriga MNC:er, vilket skulle ge en 
större kapacitet MNC under varje MCC, driver man inte längre då 
mobilbranschen har byggt fast sig i 2-siffriga användning av MNC:er.  Se 
bifogad presentation för mer detaljer. 
 
7. Kommun-ID-planen – ITS specifikation ITS ApG 21. Nils Weidstam, 

NW Consulting 
a. Information om pågående revidering av ITS ApG 21. 
b. Diskussion/information om när kommunkoder för eCall behöver 

införas.  
 

Planen används för att dirigera nödsamtal mot SOS Alarm och visar område 
och access man ringt från. Men vissa problem finns - man vet inte varifrån man 
ringer för ip-baserade samtal. IP-trafiken har ökat så man måste revidera planen 
och skapa nya områden så inte alla hamnar på samma ställe.  Edition tre som 
avses publiceras i november är på remiss just nu. 

  
De ändringar som behöver införas för att kunna hantera eCall kommer att 
införas i nästa utgåva av ITS ApG 21. Det arbetet är planerat att påbörjas i 
december 2015. Ändringarena beröra bl.a. att automatisk och manuell eCall 
måste dirigeras till olika platser. Editon fyra kommer nästa år om vi håller 
tidsschemat.  

 
8. Kort om EU-översynen (DSM) och beröringar som finns till 

nummerområdet. Joakim Strålmark, PTS 
Joakim gjorde en kort historisk tillbakablick på de EU-regelverk som funnits 
över tiden för telekom. DSM (Digital Singel Market) är ett nytt omfattande 
initiativ från Kommissionen med många s.k. fokusområden. E-privacy-
direktivet ingår inte i DSM utan sker parallellt. Fokusområden och tidplan för 
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DSM finns angivna i bifogade presentation. DSM handlar mycket om e-handel 
och man vill få till EU-cross-border e-handel. DSM-paket är nu på remiss från 
EU och svar ska vara inne till början av december 2015 och Joakim uppmanade 
delegaterna att läsa remissen och ev. inlämna egna remissvar. Remissen finns 
som en webbversion på Kommissionens webbsida.   
 
På PTS är det Enheten för internationell samordning som håller i arbetet kring 
DSM och kansliet har planer på att bjuda in till någon form av infomöte under 
november.  
 
9. Information om planer på ett Nödsamtalsforum. Helena Åkerlund, PTS 
 
PTS har fört diskussioner med SOS Alarm om att starta ett forum för att 
diskutera nödsamtalsfrågor. Planen har väckts då det finns större behov av att 
gå djupare i vissa frågor som har både juridiska och tekniska aspekter t.ex. hur 
man lokaliserar ip-samtal och om det finns andra tekniker än de som används 
idag. PTS vill ha med operatörer, då vi tror att ni eventuellt kan ha lösningar. Vi 
har också talat med MSB och Näringsdepartementet. 
 
Helena frågade mötesdeltagarna om det kan finnas ett intresse för ett sådant 
forum men förstår att man behöver landa i frågeställningen och ber alla fundera 
på saken och mejla sina synpunkter till helena.akerlund@pts.se eller 
bo.martinsson@pts.se .  
 
En mötesdeltagare kommenterar att det låter som ganska tekniska frågor så 
frågan är vem som ska bemanna ett sådant möte. 
 
Helena nämner förslag på ett första möte den 7/12 kl. 9-12 . Bo Martinsson 
föreslår att PTS formulerar ett mejl som sedan skickas ut på 
nummerforumslistan.  

 
10. Övrigt.  
 
Frågan om mobila bredbandstjänster är redan tagen. 
 
TeliaSonera (Anna Öström) tog upp en fråga angående ENUM, de ser att 
VoLTE kommer mer och mer och därför kan ENUM vara intressant igen. 
Joakim Strålmark, PTS, tolkar att den ENUM-variant som är intressant torde 
vara Infrastructure-ENUM och att det mer ses som något som branschens 
aktörer måste komma överens om hur det bör fungera i Sverige. User-ENUM1, 
som PTS genomförde en tjänstekoncession för tidigare har nu Götalandsnätet 

                                                 

1 http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2004/ENUM---slutrapport---PTS-ER-200439/.  

mailto:helena.akerlund@pts.se
mailto:bo.martinsson@pts.se
http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2004/ENUM---slutrapport---PTS-ER-200439/
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tecknat avtal om, men User-ENUM i .arpa-domänen bör nog inte 
sammanblandas med Infrastructure-ENUM – viss begreppsförvirring råder nog 
fortfarande runt ”ENUM”. I en förstudie2, om framtida nummerportabilitet, 
som PTS och branschen gjorde tillsammans 2009 behandlas vissa frågor runt 
ENUM och flera moment identifierades att ligga på branschen driva vidare när 
det gällde ENUM och lämplig databasarkitektur. 
 
11. Nästa möte. 
 
Föreslogs bli onsdag 20 april 2016, kl. 9.30–12. 

                                                 

2 http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2009/Nummerportabilitet-for-framtida-nat---
PTS-ER-20097/.  

http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2009/Nummerportabilitet-for-framtida-nat---PTS-ER-20097/
http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2009/Nummerportabilitet-for-framtida-nat---PTS-ER-20097/

