
 Datum Vår referens Sida 

 2016-07-18  1(5) 

 Ert datum Er referens  

    

    

Nätsäkerhetsavdelningen 

Gudrun Thelander 

08-678 57 85  

gudrun.thelander@pts.se 

 

 

 

Post- och telestyrelsen 

 

Postadress:  Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 
Box 5398 Valhallavägen 117 Telefax: 08-678 55 05 
102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se 

Minnesanteckningar Nummerforum, onsdag 20 
april 2016 kl. 9.30–12.00  

 
1. Inledning. 
 
Bo Martinsson hälsade alla välkomna och en kort presentationsrunda av 
deltagarna följde. 
 

 
2. Minnesanteckningarna från föregående möte. 
 
Synpunkter framfördes att formuleringen om eCall vad gäller nya 
bilar/bilmodeller inte var korrekt. Dessa har beaktats och 
minnesanteckningarna från föregående möte har korrigerats.  
 
3. Mobilnummerstrategi – för att säkra tillgång av mobilnummer. 
 Susanne Chennell, PTS  
 
Vid förra nummerforum i oktober 2015 informerade PTS om det förslag till 
mobilnummerstrategi som man avsåg att skicka på remiss. Det första steget 
skulle vara att återanvända nummerserier med utporterade nummer och 
därefter att utrymma NDC 78, 74 och 75/77 genom att flytta tjänsterna till 
andra NDC:er och slutligen att öppna NDC 6XX för  mobiltelefonitjänster. 
Några av de synpunkter som kom in på remissen var att behovet av nummer 
inte ökar i samma takt som tidigare, att utrymningen av nämnda NDC:er skulle 
få stora konsekvenser för vissa operatörer, att det var bra att återanvända 
nummer, att tidplanen såg bra ut och att nummerlängden skulle behållas. 
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Efter remissen gjorde PTS en hel del förändringar i strategin innan den 
publicerades. Vi kommer att göra ordentliga utredningar innan de olika stegen 
genomförs.  Se bifogad presentation för detaljer kring våra tankar i nuläget.  
 
Några frågor som ställdes på mötet: 
 

 Skulle tillsynen kunna sluta med att man skulle behöva byta nummer? 
- Svar på detta kommer i nästa agendapunkt.  

 Kommer rutinen för tilldelning av nummer att förändras eller kommer 
det löpa på som tidigare? 
- Susanne svarade att man inte talat om det ännu.  

 
a. Tillsyn om användning av mobilnummer.  Fredrik Blomström, PTS 

 
Första steget är att göra en tillsyn över de redan tilldelade numren för att se om 
det föreligger behov av fler nummer för mobila telefonitjänster. PTS kommer 
att i tillsynen titta på beläggningsgrad, användningsområden och prognosticerat 
behov för att kunna kasta lite ljus på skillnaden mellan de abonnemang som 
finns idag och de tilldelade numren då det finns en del diskrepans. Se diagram i 
bifogad presentation. 
  
En motsvarande tillsyn gjordes 2011 men den här tillsynen kan tas ett steg till. 
Då tittade vi inte på om vi skulle kunna återkalla ej använda nummer.  Vi ser att 
vi kan behöva belysa numren även för övriga bredbandstjänster och 
telematiktjänster för att få en så tydlig bild som möjligt vad numren används till. 
Tillsynen ska påbörjas med utskick av frågeformulär snarast möjligt och vi 
hoppas hinna få in svaren innan sommaren.   
 

4. Arbetet med åtgärderna på kort sikt enligt strategin för 
telefoninummerplanen – användning av geografiska 
telefonnummer mer flexibelt. Bo Martinsson, PTS 

PTS har tagit fram en strategi för telefoninummerplanen med åtgärder på kort 
och på lång sikt. Strategin fastställdes i april 2014 och vi har börjat arbeta med 
det som gäller på kort sikt. 

Idag är det separata nummerserier för mobil och fast telefoni men tanken är att 
på lång sikt gå mot ett scenario där vi inte har några riktnummer utan 
geografiska nummer får användas hur som helst och vi ska ha en sluten 
nummerplan. PTS kommer att årligen följa utvecklingen på marknaden bl.a. med 
hjälp av två indikatorer om samtalspriser och kommer att göra en översyn för att 
se när vi kan ta de olika stegen. Första översynen beräknas bli runt 2020 men 
kan bli tidigare om indikatorerna faller ut.  
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Det finns redan tjänster där man kan ha sitt mobila nummer knutet till ett 
geografiskt och PTS vill anpassa nr-planen till verkligheten. Arbetet med att ta 
fram en rapport som handlar om förändringarna på kort sikt pågår och vi räknar 
med att den ska gå på remiss i maj någon gång. 

Ett konsultföretag har hjälpt PTS att utreda vilka konsekvenser en förändring av 
nummerplanen skulle kunna få för t.ex. nödsamtal, nummerkrockar, 
nummerportabilitet, tilläggstjänster och termineringsavgifter. Vår bedömning av 
hur det skulle kunna gå till beskrivs mer utförligt i rapporten.   

Se bifogad presentation för mer detaljer kring nuläget, framtiden, tidplaner och 
PTS preliminära bedömningar av konsekvenser för ovan nämnda områden. 

I presentationens näst sista bild finns den text kring nummerplanen som fanns 
när PTS tog över nummertilldelningen från Telia. Den föreslås kompletteras 
med texten i gult.   

Nummertillstånden då? Hur ska PTS hantera dem? I samband med att 
nummerplanen ändras avser vi att för gamla nummertillstånd utfärda ett särskilt 
beslut som anger vilka tillståndsvillkor som upphör att gälla. Nya 
nummertillstånd kommer att ha villkor som är anpassade till ändringen i 
nummerplanen.  

Så här har PTS resonerat hittills och vi håller fortfarande på att fundera på 
formuleringar till rapporten. Vi uppskattar om ni tittar på och ger synpunkter på 
rapporten när den kommer på remiss.   

5. Information från internationellt arbete inom CEPT/ECC/NaN 
och ITU-T/SG2.  

CEPT - Ann-Charlotte Bejerskog, PTS  

I CEPT behandlas mest spektrumfrågor. Man har plenarmöte 2 ggr/år 
och däremellan sammanträder de olika undergrupperna.  som finns 
listade i bifogade presentation. PTS bevakar olika frågor inom området 
och har möjlighet att bidra genom att lyfta/presentera en specifik 
fråga/problem. 

På kommande plenarmöte 27-28 april för undergruppen CEPT ECC 
WG NaN finns det rapporter och rekommendationer som ska upp för 
godkännande. Rekommendationer från CEPT är inte juridiskt bindande 
så om vi tycker de är dåliga kan vi välja att inte använda dem men vi 
försöker få det att bli bra innan rekommendationen är helt klar.  
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Andra saker som diskuteras i denna grupp är bl.a. nummer- och 
adressering för M2M/IoT, nummerbehov för eCall och arbetet med 
harmoniserade tilldelningsprinciper för Europa. 

Se bifogade presentation för mer detaljer.  

Vad gäller extraterritoriell användning (användning i andra länder) av 
E.164 nummer finns det två olika skolor – användandet av nationella 
eller globala nummer. Remissinstanser i Sverige är inte så mycket för 
globala nummer utan tycker att svenska nummer ska användas i Sverige.  

Gällande nummer för eCall håller Kommissionen på att färdigställa en 
rapport kring hur eCall-numret ”föds, lever och dör”. När rapporten är 
klar är det tänkt att ECC ska göra en recommendation vad man ska 
kunna ha för typ av nummer.    

ITU-T SG2 - Joakim Strålmark, PTS 

ITUs primära syfte är hantering av spektrum och fungerande elektronisk 
kommunikation mellan länder, inklusive nummerfrågor. På mötena 
brukar det vara cirka 100 deltagare från hela världen som främst 
representerar operatörer och regulatoriska myndigheter samt några få 
från tillverkare.  

PTS närvarar och bevakar olika frågor inom området, kan leda eller delta 
i arbetsgrupper som tar fram nya och utvecklar befintliga 
rekommendationer inom E-serien. Allt arbete i SG2 är baserat på att 
man lämnar in bidrag (contribution driven). 

Arbetet med en ny version av E.212, MNC-koder, har varit den största 
frågan och pågått under en lång tid. I bifogade presentation finns en 
tillbakablick på E.212 och beskrivning av arbetet med och innehållet i 
den kommande versionen.  

Övriga SG2 frågor är CLI, misuse, nummerportabilitet, carrier ENUM 
och IoT som är en stor hajp för tillfället. Det är många som håller på 
med IoT just nu och man har bildat en ny grupp för dessa frågor.   

6. Övrigt  
 
Under pausen anmälde Nils Weidstam att han ville berätta lite kring det 
nödsamtalsforum som ägde rum för en tid sedan.   
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Mötet behandlade frågor av allmän karaktär och SOS, som har en önskan om 
att kunna bilda arbetsgrupper för fortsatt arbete, kommer nu att kalla till ett mer 
konkret möte på förmiddagen den 17 maj. Man kommer att diskutera kring 
status i mobilpositionering, vidareutveckling av wifi-roaming och ip-telefoni 
samt sip specifikation i gränssnittet mot SOS. Alla operatörer kommer kallas 
men man hoppas att framför allt de stora kommer delta.  
 
7. Nästa möte. 
 
Torsdag 13 oktober kl. 9.30 – 12.  


