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eCall - Nummerrelaterade frågor 

• Lite bakgrund/förutsättningar: 

• EU-kommissionen har inte angett någon inriktning för vilken typ av 
nummerresurser som ska användas för eCall.  

• Standarder anger att SIM-kort ska finnas i bilarna – kräver 
E.212-resurser (mobila nätkoder, MNC) 

• Det anses som viktigt att PSAP kan ringa tillbaks till den krockade 
bilen om det ursprungliga eCall-anropet kopplats ned – kräver 

E.164-resurser (telefonnummer) 

• PTS uppfattar att biltillverkarna troligen kommer att bestycka 

nytillverkade bilar med ett SIM-kort – för både eCall och andra 
kommersiella tjänster – bestyckas idag med nationella nummer, 
nummer från andra länder eller med ITU:s globala nummer 

 



eCall - Nummerrelaterade frågor 
• Vad händer inom PTS sfär: 

• Deltog i MSB rapport om eCall 

• Följer arbete inom CEPT NaN för en ny ECC Recommendation för 
nummer och eCall 

• ITS ser över ITS ApG 21 om kommun-ID-koder för bl.a. eCall 

 

• Förutsättningslös diskussion med branschen 

• PTS önskar ha ett arbetsgruppsmöte för att få in er syn på 
nummerfrågor och eCall och hur detta lämpligtvis kan hanteras i Sverige 

• Arbetsgruppsmöte på PTS 12 maj – meddela intresse till 
joakim.stralmark@pts.se senast 1 maj 

mailto:joakim.stralmark@pts.se


M2M – nummerrelaterade frågor 
• Lite bakgrund/förutsättningar: 

• M2M/IoT/IoE/Telematik - sker nu och kommer troligtvis att öka i 
framtiden 

• PTS har allokerat två nummerserier för telematiktjänster 2005 (0378 
och 071 9), samt under 2014 för mobila bredbandstjänster (071 0 – 

som skulle kunna ses som en typ av telematik/M2M-tillämpning) 

• CEPT NaN har en ECC Recommendation ECC/REC/(11)03 om nummer 

och M2M 

• För M2M dyker frågan upp om extra-territoriell användning av 

nationella E.164-nummer för vissa M2M-tillämpningar vilket CEPT 
NaN noterat i en rapport (ECC Report 194) och vid en workshop i 
januari 2015 

• Det blir mer vanligt att aktörer ansöker om ITU:s globala nummer 
(t.ex. CC 882/883 och MCC 901) för M2M/IoT-tillämpningar 



M2M – nummerrelaterade frågor 
• Vad händer inom PTS sfär: 

• Har haft sammanträffande med aktörer som kontaktat PTS i dessa 
frågor 

• Följer arbete inom CEPT NaN för en ny ECC Recommendation om vilka 
principer som bör gälla vid extra-territoriell användning av E.164-

nummer och ev. revision av ECC Report 194  

• Följer arbetet inom Berec för en ny rapport om M2M 

• Förutsättningslös diskussion med branschen 

• PTS önskar ha ett arbetsgruppsmöte för att få in er syn på 
nummerfrågor och M2M/IoT/IoE och hur detta lämpligtvis kan hanteras 

i Sverige 

• Arbetsgruppsmöte på PTS 26 maj – meddela intresse till 

joakim.stralmark@pts.se senast 1 maj 
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