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ITU

• Bildades 1865 i Paris –

Sverige medlem sedan 

1866

• Ligger i Geneve sedan 

1948 och en del av FN 

sedan 1949

• Tre sektorer – T, R och D

• Primära syfte – hantering 

av spektrum och 

fungerande elektronisk 

kommunikation mellan 

länder, inkl. nummerfrågor



ITU-T SG2
• T – standardisering

• SG ansvarig för nummerrekommendationen E.164 och världens alla landskoder (typ 46 för 

Sverige)

• SG ansvarig för andra rekommendationer för nummer och adresser – t.ex. E.212 för IMSI som 

finns på SIM-korten

• Ca 100 deltagare från hela världen

• Möts 1-2 ggr om året i Geneve (normalt 8 dagars möte – nu prov med 5 dagars för 

nummergruppen (Q1/2))

• Deltagarna är främst operatörer och regulatoriska myndigheter

• Senaste mötet var i september 2016

• Nästa möte februari och april 2017 – WTSA nu i okt./nov.



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

• Kan vara editor för en specifik rekommendation (är det 
för E.101 och co-editor för E.212)

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

• Allt arbete är ”contribution driven”



SG2-frågor
• MNC (E.212)

• PTS och Telecom Italia är co-editors för E.212

• Mycket arbete har lagts ned på att göra E.212 mer anpassad till 

dagens situation med flera olika typer av aktörer i 

mobilvärdekedjan – CEPT:s ECC Report 212 har bl.a. legat som en 

input till detta arbete

• ITU-T Rekommendation E.212 – ny version upp för beslut vid senaste 

mötet. Uppdateringen av E.212 har i princip tagit 5 år

• Ändå begärde Saudiarabien 4 veckors extra lästid vid Plenary sista 

mötesdagen…



Ny kommande version av E.212
• E.212 – beskriver generellt nummerplanen och tilldelningar av mobila landskoder (MCC) 

och mobila nätkoder (MNC) – MNC:er kan vara 2- eller 3-siffriga

• I praktiken har mobilbranschen byggt fast sig för användning av 2-siffriga MNC:er eftersom ett val gjordes när 

GSM introducerades för 25 år sedan att använda 2-siffriga MNC:er

• Annex A – beskriver tilldelningar av globala MNC:er under MCC 901 (som är den första 

MCC som allokerats av ITU för detta ändamål)

• Annex A görs mer generiskt för tilldelning av globala MNC:er till både nät och tjänster och där krav inte finns på 

eget nät i minst två länder utan även avtalslösningar/hyrda nät blir möjliga 

• Annex B – beskriver hur geografiska MNC:er ska tilldelas under geografiska MCC:er –

dessa MNC:er tilldelas av administrationer (typ PTS)

• Annex B anger numera tydligt att det är den nationella administrationen (typ PTS) som förvaltar och tar fram 

tilldelningskriterier för geografiska MNC:er

• Annex C – beskriver hur ett land kan tilldelas en ytterligare MCC av ITU om det bara finns 

20 % kvar av lediga MNC:er

• Annex D – beskriver hur MSIN, som är siffrorna efter en MNC, kan användas av den aktör 

som tilldelats en MNC

• Annex E – beskriver hur två administrationer kan komma överens om att en tilldelad MNC 

kan användas i det andra landet

• Annex F – beskriver exempel över olika MNC-tillämpningar för fasta, mobila och satellitnät



SG2-frågor
• IoT Identification – lite konfliktfyllt mellan SG2 (nummer) och SG20 (IoT-

arkitektur) i början, men har arbetet har nu kommit igång. SG2 avser göra 

om användningen av landskod (CC) 878 till IoT/M2M-applikationer –

tilldelningskriterier läggs in i E.164.1 och ny generell rekommendation tas 

fram

• CC 878 tidigare allokerat för UPT – som i princip helt blivit omkört av mobiltelefoner…

• ”Carrier ENUM” – behövs bl.a. för internationell VoLTE/ViLTE/IMS-

interoperabilitet – SG2 har tidigare arbetat med ”User-ENUM” – SG2 ser 

dock ”Carrier-ENUM” som ett affärsval för operatörer att ta om man vill 

ansluta sig eller inte - GSMA (bl.a. IR.67) har aktiviteter inom detta 

område



SG2-frågor
• E.157 (CLI)

• Vill få till ökad trovärdighet för CLI (A-nummeröverföring mellan int. nät) 

som lättare kan manipuleras/anonymiseras i IP-baserade nät

• CLI-hantering för applikationsleverantörer (typ Skype) i E.157

• E.156 (misuse)

• Översyn av E.156 – ursprungligen skriven för modemkappningsproblem

• Nummerportabilitet

• Se över Supplement 2 till E.164 för ”ENUM-lösningar” för NP – ska 

genomföra en kartläggning hur det ser ut olika länder


