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Innehållet i presentationen

Summering av strategin.

Arbetet med åtgärderna på kort sikt.



Idag Framtiden (ca 2025)

o Sverige är idag indelat i 264 riktnummerområden för 

de geografiska telefonnumren.

o Geografiska telefonnummer (t.ex. 08-678 55 00) får 

användas endast inom aktuellt riktnummerområde.

o Sverige tillämpar idag en öppen nummertagningsplan 

för geografiska telefonnummer (dvs. ringer man någon 

inom riktnummerområdet så behöver man bara slå 

abonnentnumret).

o Det är idag separata nummerserier för fastnätstelefoni

och mobiltelefoni.

o Sverige består av bara ett område för de 

geografiska telefonnumren.

o Det som idag är geografiska telefonnummer 

(t.ex. 08-678 55 00) får användas i hela 

Sverige.

o Sverige tillämpar en sluten nummertagningsplan 

för det som idag är geografiska telefonnummer 

(dvs. man måste slå hela numret).

o Det finns bara telefonnummer, och de kan 

användas både för fastnätstelefoni och 

mobiltelefoni.

Strategi för 

telefoninummerplanen



Översyn om förändringarna på lång sikt

• PTS kommer att årligen följa utvecklingen på marknaden, 
bl.a. med hjälp av två indikatorer om samtalspriser.

• En ny översyn om lämpligheten av att genomföra dessa 
förändringar kommer PTS att göra

• ca år 2020

eller

• tidigare, om utfallet av indikatorerna pekar på att en översyn bör 
göras.



Ta bort 

riktnummerområdena

Samma nummerserier för 

fast och mobilt

Sluta nummertagnings-

planen för geogr. nummer

Möjligt att använda 

geogr. nummer i andra 

riktnummerområden

Möjligt att använda 

geogr. nummer i 

mobilnät

Behålla öppen 

nummertagningsplan för 

geogr. nummer

Översyn år 2020
Utreda om det är lämpligt att ta upp 

frågan igen om förändringarna, om 

inte indikatorerna pekar på att det

bör göras tidigare.

Årlig uppföljning år 

2015 -2020
Uppföljning av indikatorerna i avsnitt 

5.5 i strategin



08-nummer

08-nummer

08-nummer

Det ska bli möjligt (men ingen skyldighet) att 

använda geografiska telefonnummer i andra 

riktnummerområden.

Det ska bli möjligt (men ingen skyldighet) att 

använda geografiska telefonnummer i 

mobilnät (t.ex. knyta ett fast 

hemtelefonnummer till ett mobilabonnemang 031-nummer

Förändringar på kort sikt
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Förändringarna på kort sikt

• Vi har låtit ett konsultbolag utreda vilka eventuella 
konsekvenser de aktuella förändringarna skulle få för 
lokalisering av nödsamtal, nummerkrockar, 
nummerportabilitet, termineringsavgifter och tilläggstjänster 
som sms/mms.

• Vi har med utgångspunkt från den utredningen gjort vår 
preliminära bedömning om konsekvenserna, samt analyserat 
vilka ändringar i nummerplanen och tillståndsvillkor som bör 
genomföras.



Förändringarna på kort sikt

• Förändringarna är avgränsade till en mer flexibel användning av geografiska 

telefonnummer, eftersom

• utvecklingen går mot att slutanvändare mer och mer använder mobilnäten för sin kommunikation, och 

därmed finns det ett större behov av en mer flexibel användning av geografiska telefonnummer i 

mobilnät än vice versa.

• Förändringarna omfattar därmed inte möjligheten att använda mobilnummer i 

fasta nät, eftersom

• termineringsavgifter baseras på B-nummer så skulle det kunna innebära att en operatör får betala 

en högre termineringsavgift än vad den normalt skulle vara om samtalet terminerade i ett fast nät, 

vilket skulle kunna utnyttjas på ett felaktigt sätt. 

• samtalsavgifter baseras på B-nummer så skulle det kunna innebära att en slutanvändare får betala 

en högre samtalsavgift än vad den normalt skulle vara om samtalet terminerade i ett fast nät. 



Vår preliminära bedömning av konsekvenserna för de fem områdena

Område Preliminära bedömningen Grunden för bedömningen

Lokalisering av 

nödsamtal    

Bedömningen är att användandet av geografiska nummer 

dels i andra riktnummerområden än vad de är avsedda 

för och dels i mobilnät inte påverkar möjligheten till 

lokalisering av nödsamtal i negativ mening jämfört med 

situationen idag. 

• Lokaliseringen inte knuten direkt till det 

uppringande numret.

• SOS-operatören går på adressen.

• Det underliggande mobilnumret används för 

positionering.

Nummerkrockar Bedömningen är att användandet av geografiska nummer 

i andra riktnummerområden än vad de är avsedda för och 

i mobilnät inte medför att risken för nummerkrockar ökar 

jämfört med situationen idag. 
Med nummerkrock menas i denna rapport att det att skulle bli 

otydligt vart samtalet ska dirigeras där det finns flera abonnenter 

med samma abonnentnummer inom samma riktnummerområde.

Operatörer använder alltid nationellt (signifikant) 

nummer (N(S)N) vid samtalsdirigering, dvs. om enbart 

abonnentnummer slagits läggs A-abonnentens 

riktnumret till i numret till B-abonnenten.

Nummerportabilitet Bedömningen är att användandet av geografiska nummer 

dels i andra riktnummerområden än vad de är avsedda 

för och dels i mobilnät inte medför några negativa 

konsekvenser för operatörer och slutanvändare jämfört 

med situationen idag.

Det finns inget skäl att tro att operatörer i högre grad 

än idag skulle neka utportering av geografiska 

nummer (pga. att numret ska användas på annat sätt) 

bara för att det blir tillåtet enligt nummerplanen med 

mer flexibel användning.

√

√

√



Vår preliminära bedömning av konsekvenserna för de fem områdena (forts.)

Område Preliminära bedömningen Grunden för bedömningen

Termineringsavgifter PTS bedömning är att användandet av 

geografiska nummer dels i andra 

riktnummerområden än vad de är avsedda för och 

dels i mobilnät inte medför sådana risker i 

samtrafikgränssnittet som föranleder att inte tillåta 

sådant användande.

Termineringsavgiften baseras på B-numret.

Tilläggstjänster som 

sms/mms

PTS bedömning är att användandet av 

geografiska nummer i mobilnät inte medför ökade 

problem med tilläggstjänster jämfört med 

situationen idag.

• Går att skicka sms/mms till det underliggande mobilnumret.

• Abonnentens bekantskapskrets känner normalt till det 

underliggande mobilnumret, och väljer det för sms/mms 

även om det finns ett geografiskt nummer knutet till 

mobilabonnemanget.

√

√



Förändringarna på kort sikt

PTS förslår att följande text förs in i telefoninummerplanen

”Sverige ska vara indelat i geografiska områden (riktnummerområden). 

Riktnummerområdenas geografiska omfattning ska vara samma för alla operatörer. 

Tilldelning av nummerkapacitet skall ske inom respektive riktnummerområde. 

Användning av geografiska telefonnummer får ske i andra riktnummerområden samt i 

mobilnät, om operatören tillhandahåller en sådan möjlighet för sin fasta telefonitjänst 

respektive mobiltelefonitjänst. Någon skyldighet för operatörer att tillhandahålla en 

sådan möjlighet föreligger inte.” *

* Texten är på konceptuell nivå och kan få en delvis annan lydelse när den införlivas i ett formellt beslut

Nytt



Förändringarna på kort sikt
PTS avser att hantera tillstånden på följande sätt.

För gamla nummertillstånd:

I samband med ändringen av nummerplanen kommer PTS att 

utfärda ett särskilt beslut per nummerinnehavare. I det beslutet 

anges vilka tillståndsvillkor som upphör att gälla i och med 

ändringen av nummerplanen.

För nya nummertillstånd:

I nya tillstånd som utfärdas kommer tillståndsvillkoren att vara 

anpassade till ändringen i nummerplanen.


