
Post- och telestyrelsen 

Internationellt arbete – ITU-T SG2 

Nummerforum – 2015-04-16 



ITU-T SG2 

• International Telecommunication Union 

• T – standardisering 

• Ca 100 deltagare från hela världen 

• Möts 1-2 ggr om året i Genève 

• Deltagarna är främst operatörer och regulatoriska 
myndigheter 

• Senaste mötet var i mars 2015 

• Nästa möten är i oktober 2015 (E.212 specialmöte) och januari 
2016 



Vad gör PTS på SG2? 

• Bevakar olika frågor inom området 

• Kan delta i eller leda arbetsgrupper för att ta fram 
nya och utveckla befintliga rekommendationer inom E-
serien 

• Har möjlighet att bidra inom området genom att 
lyfta/presentera en specifik fråga/problem 



Några händelser på senaste mötet 

• E.212 – mobila nätkoder (MNC) – nya krav diskuteras, 
speciellt för Annex B för att lätta upp texterna för mer 
flexibilitet för NRA:er vid tilldelningar av MNC:er 

• CEPT bidrag till ITU-T SG2 om att förändra E.212 i juni 2014 

• E.212 öppnad baserad på CEPT:s bidrag 

• Motbidrag till CEPT:s bidrag till mars-mötet för ITU-T SG2 

• E.212 rensad från CEPT:s förslag i Annex B 

• Nytt SG2-möte i oktober – CEPT håller på att förbereda nytt bidrag mot 

Annex B i E.212 

 



Några händelser på senaste mötet 
• Globala nummer – ITU tilldelar sådana direkt till operatörer, 

t.ex. CC882/883 och MNC:er under MCC 901. Det 
meddelades att fler och fler ansökningar avser M2M/IoT-
applikationer. 

• Vid mötet presenterade Vodafone sitt M2M-koncept, med globala 
ITU-nummer, för personbilsindustrin – används också för eCall 

• Vodafone ser dock att det tar längre tid och mer energi att öppna 
trafik till dessa nummer för länder/operatörer, samt att PSAP behöver 

mer info om ett eCall kan genereras från sådana global nummer 

• Detta ledde till att ITU kommer att meddela vikten av att trafik 

öppnas till dessa nummer – kommer att ske i ITU OB, samt påbörja 
arbete med ett Supplement om vikten av att öppna trafik till globala 
nummer 

 



Några händelser på senaste mötet (forts) 
• E.156 – misuse/fraud – ursprungligen skriven för 

modemkapningsfrågor – håller på att ses över och ITU 
funderar över en mer automatiserad incidentrapportering och 
införa kontaktpunkter för varje land 

 

• Avgifter för globala nummerresurser har diskuteras inom ITU 
i olika grupperingar (SG2, TSB Director, PP-14 och nu 
slutligen i Council senare i vår) och det finns ett motstånd mot 
att ITU skulle börja debitera för nummer som tilldelas 
nationellt av NRA:er – ITU:s syfte är att öka ITU:s intäkter för 
att täcka budgetunderskott 



Annually fee suggested in ITU CWG-FHR 4/9  

Telephone number (E.164)  

 

INR assigned to  MS/Administrations  by ITU 

MS level 

 
INR assigned direct  

to operators by ITU 
Other resources  

assigned by ITU 

E.164 CC – 0 CHF E.212 MCC – 0 CHF 

Q.708 SANC – 0 CHF 

X.121 DCC – 0 CHF E.218 T(MCC) – 0 CHF 

 

National resources assigned by Administrations  

National level 

 

E.118 CC – 0 CHF 

MNC (E.212) – 100 CHF * 

T(MNC) (ETS 300 392)  

ISPC (Q.708) – 100 CHF * 

UIFN (E.169.1) – 200 CHF (ROA) *+ 20 CHF * 

UIPRN (E.169.2) – 200 CHF (ROA) * 

UISCN (E.169.3) – 200 CHF (ROA) * ICC (M.1400) – 100 CHF * 

IIN (E.118) – 80 CHF *+ 100 CHF 

IND AESA (E.191) – 100 CHF * 

Terminal (T.35) – 0 CHF 

DNIC (X.121) 

CUG IC (Q.763)  X.400 name (F.401)  

Telex number (F.69)  

Shared MNC (E.212) - 10 600/31 800 CHF 

INIC (X.125) 

IC (E.164.3) – Four Adm. 

UPT (E.168.1) - ROA 

Trials (E.164.2) – ROA/Adm. 

Bureaufax (F.170) -  0 CHF 

OID (X.660) – 0 CHF IC (E.164.1) – 10 600/31 800 CHF 

NSPC (Report ITS 20) Routing number NP (SS636390/92)  

* Registration fee  * For non-ITU members 



Några händelser på senaste mötet 

• E.157 – CLI (A-nummer) mellan länder – översyn pågår för 
att mer täcka upp den IP-baserade världen och för 
applikationsleverantörers (typ Skype) ev. överföring av A-
nummer – man vill få in mer förtroende i CLI-överföring och 
göra E.157 så teknikneutral som möjligt (t.ex. ISUP/SIP). 

 

• ITU – fyller 150 år i år och ITU-T (f.d. CCITT) fyller 60 år 
under 2016! 


