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1. Sammanfattning och rekommendation 

Nummerserier med utporterade nummer som återlämnas till PTS tilldelas inte idag. Detta 

medför att många nummer ligger outnyttjade. Antalet återlämnade serier med utporterade 

nummer förväntas öka, vilket gör att antalet otillgängliga nummer i serierna för mobiltelefoni 

där det redan råder brist ökar. 

För att göra dessa nummer tillgängliga har PTS givit i uppdrag åt Kirei att utreda möjligheten 

att tilldela nummerserier med utporterade nummer samt hur detta i så fall ska gå till. 

Operatörer i Sverige ser positivt på möjligheten till sådan tilldelning. Dock uttrycks oro för att 

hanteringen kan bli administrativt betungande beroende på omfattande manuell hantering 

samt att det kan medföra risk för felaktigheter genom att redan belagda nummer allokeras till 

en annan abonnent. 

Det skulle dock gå att hos SNPAC1 införa en ny administrativ porteringsprocedur2 som innebär 

att de lediga numren porteras in till den operatör som tilldelats den återlämnade 

nummerserien. På så sätt skulle problemet med en betungande administrativ hantering hos 

operatörerna och även risken för att ett belagt nummer ges till en annan abonnent elimineras. 

I tillfrågade europeiska länder3 som tillämpar All Call Query4 förekommer tilldelning av 

återlämnade nummerserier med utporterade nummer. Ansvaret för hanteringen av de redan 

porterade numren läggs på den operatör som tilldelas nummerserien med utporterade 

nummer. Detta kommuniceras från regulatorn till operatören på olika sätt, antingen i 

tilldelningsbeslutet eller mer informellt, t.ex. information per e-post. 

Rekommendation 
PTS rekommenderas att möjliggöra tilldelning av återlämnade nummerserier med 

utporterade nummer. Initialt kan detta ske med ett tilldelningsbeslut som tydliggör att 

ansvaret för hanteringen av de utporterade numren ligger hos den operatör som tilldelats 

nummerserien med utporterade nummer. 

Då det i ett längre perspektiv kan anses problematiskt med den ovan nämnda 

operatörsindividuella hanteringen av sådana tilldelningar bör PTS rekommendera NP-forum5 

att införa en ny administrativ porteringsprocedur som hanterar denna typ av tilldelning. 

Tilldelning av återlämnade nummerserier med operatörsindividuell hantering kan införas 

omgående då det inte kräver några systemförändringar hos operatörerna. Denna kan ersättas 

med den nya administrativa porteringsproceduren så snart den är överenskommen och införd 

hos SNPAC. Detta arbete bör initieras av NP-forum. 

Slutligen bör Onward Routing6 tas bort som metod från regelverket för nummerportabilitet7. 

Även denna förändring måste initieras av branschen genom NP-Forum. 

                                                           
1 Swedish Number Portability Center, se även beskrivningar. 
2 Ny administrativ porteringsprocedur, se kapitel 8 
3 Danmark, Holland, Norge, Schweiz, Storbritannien 
4 Se kapitel 4, beskrivningar 
5 Se kapitel 3, definitioner 
6 Se kapitel 4, beskrivningar 
7 Svenska Standarderna 636390 och 636392 som refereras till från PTSFS 2011:5 
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Sammanfattning av rekommendationer 

 PTS bör tillåta tilldelning av nummerserier med utporterade nummer 

 Tilldelningsbeslutet bör kompletteras med att ansvaret för hantering av redan 

utporterade nummer ligger hos tilldelad operatör 

 NP-Forum bör utreda om Onward Routing behövs i det svenska elektroniska 

kommunikationsnätet 

 PTS bör ta bort kravet på stöd för Onward Routing i PTSFS 2011:5 

 NP-Forum bör utreda behovet av en ny administrativ porteringsprocedur. 
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2. Frågeställning och metod 

Utredningen ska klargöra möjligheten för PTS att tilldela nummerserier med utporterade 

nummer. Följande ska besvaras, 

Frågor till operatörer: 
a. Vad anser utvalda operatörer i Sverige om att nummerserier med utporterade 

nummer tilldelas? Är man positiv eller negativ? 

b. Vilka negativa konsekvenser kan det få enligt operatörerna? 

c. Vilka positiva konsekvenser kan det få enligt operatörerna? 

d. Skulle tilldelning av nummerserier med utporterade nummer innebära ett merjobb 

för operatören? Ge exempel på vilken typ av merjobb i så fall. 

Frågor till administratörer i andra europeiska länder 
a. Förekommer det idag i andra länder att nummerserier med utporterade nummer 

tilldelas? I så fall, vilka för- och nackdelar har man sett? 

b. Hur ser rutinerna (proceduren) ut vid tilldelning av nummerserier med utporterade 

nummer? 

c. Har nummerserier med utporterade nummer tilldelats sedan nummerportabilitet 

infördes i landet eller är det något som införts i efterhand? 

d. Om möjligheten att tilldela nummerserier med utporterade nummer införts i 

efterhand vilka utmaningar fanns vid införandet? 

e. Hur tydliggörs det i beslutet om nummertillstånd att det gäller en nummerserie med 

utporterade nummer? 

Frågor till SNPAC: 
a. Påverkas SNPAC av att nummerserier med utporterade nummer tilldelas operatörer? 

b. På vilket sätt påverkas i så fall SNPAC? 

c. Vilka konsekvenser kan det få? 

Rekommendationer till PTS 
Rekommendationer till PTS för det vidare arbetet med att tilldela nummerserier med 

utporterade nummer. 

Metod för genomförande av utredningen 
Undersökningen har genomförts genom intervjuer med sju svenska operatörer och SNPAC 

samt intervjuer med fem europeiska administratörer i Danmark, Holland, Norge, Schweiz och 

Storbritannien. 
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3. Definitioner 

Ledig nummerserie 
En nummerserie som inte är tilldelad någon operatör. Detta är en status i nummerplanen. 

NP-Forum 
Nummerportabilitetsforum. Arbetsforum under SNPAC där operatörer hanterar frågor kring 

proceduren för nummerportabilitet och dess vidareutveckling. NP-Forum sammansätts av 

representanter för operatörer av elektroniska kommunikationsnät. 

SNPAC 
Swedish Number Portability Administrative Center hanterar porteringsproceduren och ger 

stöd för dirigering mot porterade nummer. SNPAC driver den centrala referensdatabasen. 

Ägare till SNPAC är TDC Sverige, Tele2 Sverige, Telenor Sverige samt Telia Company. 

Tilldelad nummerserie 
En nummerserie tilldelad av PTS till en viss operatör får status Tilldelad i nummerplanen. Detta 

är en status i nummerplanen. 

Porterat 
Ett nummer som genom nummerportabilitet flyttats till annan operatör. 

Porteringsdomän 
De delar av den nationella nummerplanen som tillåter portering för en viss typ av tjänst. I det 

svenska elektroniska kommunikationsnätet är mobila nummer en domän och fasta nummer 

inom riktnummerområden en annan domän. Se även ETSI TR 184 003. 

Ren nummerserie 
En sammanhängande nummerserie utan utporterade nummer 

Vilande nummerserie 
Nummerserien har återlämnats till PTS men kommer att vara vilande under en viss 

karensperiod varefter den kan tilldelas på nytt. Detta är en status i nummerplanen. 

Återlämnad nummerserie 
Nummerserien har återlämnats/återkallats till PTS men enskilda telefonnummer i serien har 

genom nummerportering överlämnats till annan operatör. PTS tilldelar för närvarande inte 

dessa nummerserier. Detta är en status i nummerplanen. 
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4. Beskrivningar 

All Call Query 
All Call Query är en metod för dirigering av samtal i ett elektroniskt kommunikationsnät med 

nummerportabilitet. Metoden innebär att den operatör som originerar ett anrop måste 

genomföra en kontroll av det uppringda numret mot en databas för att fastställa om numret 

är porterat. Vid användning av All Call Query dirigeras alla anrop mot rätt nät vilket leder till 

effektivare dirigering. 

För inkommande internationella anrop ska den första nationella operatören genomföra 

porteringskontroll. 

All Call Query förutsätter en central referensdatabas som har information om vilka operatörer 

som olika porterade nummer ligger hos. 

 

Figur 1: All Call Query 

Beskrivning 

En uppringande abonnent hos operatör A ska ringa till ett abonnentnummer som är 

utporterat från operatör B till operatör C. 

1. Den uppringande abonnenten slår numret som är utporterad från operatör B till 

operatör C. 

2. En porteringskontroll utförs i databasen hos operatör A 

3. Numret visar sig vara porterat till operatör C 

4. Anropet kopplas direkt mot operatör C 

Onward Routing 
Onward Routing är en alternativ metod för dirigering av samtal i ett elektroniskt 

kommunikationsnät med nummerportabilitet. Metoden innebär att operatörer dirigerar 

anrop mot den operatör som har tilldelats nummerserien i vilken det aktuella numret ligger 

och att samtliga operatörer måste veta om egna nummer är utporterade och i så fall till vilken 

operatör. Användning av Onward Routing ger mindre effektiv dirigering eftersom anrop mot 

porterade nummer kan transitera genom flera nät. 
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Onward Routing kräver ingen central referensdatabas. 

 

 

Figur 2: Onward Routing 

Beskrivning 

En uppringande abonnent hos operatör A ska ringa till ett abonnentnummer som är 

utporterat från operatör B till operatör C. 

1. Den uppringande abonnenten slår numret till B-abonnenten 

2. Anropet kopplas mot operatör B som har tilldelats nummerserien som det 

uppringda numret tillhör 

3. Hos operatör B konstateras att numret är utporterat till operatör C 

4. Anropet kopplas vidare till operatör C 

Nummerportabilitet i det svenska elektroniska kommunikationsnätet 
I det svenska elektroniska kommunikationsnätet tillämpas operatörsportabilitet dvs. det är 

tillåtet att inom porteringsdomänen byta operatör och behålla telefonnumret. I det svenska 

elektroniska kommunikationsnätet är det en skyldighet att tillhandahålla 

operatörsportabilitet. För att stödja införandet av nummerportabilitet i det svenska 

elektroniska kommunikationsnätet bestämdes att både All Call Query och Onward Routing 

skulle vara tillåtet. Eftersom All Call Query kräver en central referensdatabas bildades SNPAC 

av ett antal operatörer. SNPAC driver den centrala referensdatabasen som ger stöd för 

dirigering av telefonsamtal. 

Den centrala referensdatabasen hanterar inte dirigeringen i det elektroniska 

kommunikationsnätet. Det gör operatörernas operationella databaser för dirigering av 

samtal. Dessa uppdateras regelbundet från den centrala referensdatabasen.  

Idag använder enligt en enkät från SNPAC ingen operatör Onward Routing. NP-forum bör 

utreda frågan om Onward Routing behöver finnas kvar som dirigeringsmetod i det svenska 

elektroniska kommunikationsnätet. 
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5. Bakgrund 

PTS tilldelar operatörer nummerserier genom beslut om tillstånd. Nummerserier som 

operatörerna inte längre har behov av ska återlämnas till PTS. Dessa nummerserier kan PTS 

efter en viss karenstid återigen tilldela operatörer. Det finns dock ett undantag och det gäller 

nummerserier med nummer som genom nummerportabilitet har flyttats (porterats) till en 

annan operatör. Dessa nummerserier får status Återlämnad i telefoninummerplanen och 

tilldelas i dagsläget inte någon operatör utan dessa finns kvar hos PTS. Antal nummerserier 

med status Återlämnad kan antas öka då PTS återfår nummerserier från operatörer som 

upphör med sin verksamhet eller av annan anledning inte längre har behov av 

nummerserierna. 

För att undvika att få en nummerplan som i stora delar innehåller nummerserier som inte kan 

användas har PTS initierat uppdraget att utreda om återanvändning av nummerserier med 

utporterade nummer är möjligt, dvs. om PTS kan tilldela dessa nummerserier igen samt hur 

detta bör gå till. 
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6. Operatörernas bedömning 

Det kommer troligtvis att bli brist på nummer för mobiltelefoni inom de kända 

nummerserierna för mobiltelefoni som börjar på 07. Det är också inom mobiltelefoni som den 

dominerande andelen porteringar sker. Att ett stigande antal nummer inom dessa serier då 

ligger outnyttjade är ett problem och ett resursslöseri.  

Enligt PTS mobilnummerstrategi (PTS-ER-2016:15) framgår att av de från början 50 miljoner 

mobilnummer finns det idag drygt 10 miljoner lediga för tilldelning till operatörer. För 

närvarande har 41.100 status Vilande vilket innebär att nummerserierna efter en 

vilandeperiod på ett halvår blir tillgängliga för tilldelning igen. I dagsläget tilldelar PTS ca 1 

miljon nummer per år vilket innebär att befintlig nummerkapacitet skulle räcka 10 år framöver 

De nummerserier med 333.600 nummer som har status Återlämnad innehåller nummer som 

överlämnats till annan operatör (porterats). I dagsläget tilldelar inte PTS dessa nummerserier. 

Inställningen till möjligheten för PTS att tilldela nummerserier med utporterade nummer 

skiljer sig hos operatörerna. Av sju tillfrågade operatörer ser fyra positivt på möjligheten 

medan tre har negativ inställning. 

De som ser positivt på det anser inte att det skulle leda till administrativa problem utan 

fokuserar på möjligheten till användning av nummer i serier där det råder brist. 

De som ser negativt på möjligheten kopplar det till en viss administrativ hantering som skulle 

vara betungande och innebära risk för fel. 

Positiva konsekvenser 
Samtliga tillfrågade operatörer framhåller att det är positivt med möjligheten till 

återanvändning av nummer, speciellt eftersom det kan uppstå brist i serierna som används 

för mobiltelefoni idag.  

Flera av de operatörer som är positiva har framfört att det vore bättre att införa en ny 

administrativ porteringsprocedur för tilldelning av återlämnade nummerserier. En sådan 

procedur skulle ta bort problemet med manuell hantering och eliminera risken för felaktig 

allokering av nummer till abonnent. 

Operatörer som är positiva har påpekat att systemen för nummerhantering kan behöva 

anpassas vilket inte är ett stort problem men tar viss tid. 

Sammanfattning över positiva konsekvenser 
Det råder en samsyn över att tilldelning av nummerserier med utporterade nummer skulle 

vara positivt och även en reell möjlighet att förhindra eller försena nummerbrist. Denna 

samsyn gäller oberoende av inställningen till den hanteringsmässiga aspekten. 

Negativa konsekvenser 
De negativa konsekvenser som framförts utgår ifrån att tilldelningen skulle ske med en hel 

serie som innehåller utporterade nummer. Detta gör att det blir den mottagande operatören 

som måste säkerställa att de redan utporterade numren inte ges till en annan abonnent. 

Denna hantering måste ske manuellt vilket kan vara ett omfattande arbete som dessutom 

innebär risk för fel. Det fel som framför allt oroar operatörerna är att ett nummer redan 

allokerat till en abonnent skulle allokeras till annan abonnent. 

En annan negativ synpunkt avser att en uppdelad nummerserie inte är lika attraktiv eftersom 

det är svårare att hitta sammanhängande serier attraktiva t.ex. för företag. 
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De operatörer som har en negativ syn anser att hanteringsaspekten i det kortare perspektivet 

inte motsvarar vad som skulle vinnas, speciellt med tanke på de serier som tilldelas är 

fragmenterade vilket gör dem mindre användbara. 

Sammanfattning över negativa konsekvenser 
De operatörer som angivit negativa konsekvenser har samtliga utgått ifrån att tilldelningen 

sker med hela serien inklusive utporterade nummer dvs. de får ta ansvar för hanteringen av 

den uppdelade nummerserien och säkerställa att det inte uppstår en felaktig allokering till 

abonnent. En eventuell ny administrativ porteringsprocedur har inte beaktats.  

En operatör anger att problemet avseende tilldelning inte är att få tillgång till enstaka 

nummer. Detta skulle enligt operatören innebära att den nya tilldelningsmöjligheten inte 

löser det övergripande problemet med brist på längre sammanhängande nummerserier. 

Skulle tilldelning av nummerserier med utporterade nummer innebära 

merarbete 
Det ska vid bedömningen av svaren på denna fråga beaktas att de flesta operatörer antagit 

att tilldelning sker som idag dvs.  hela nummerserier men med utporterade nummer. I denna 

tilldelning ingår ingen särskild ny administrativ porteringsprocedur för att hantera de redan 

utporterade numren. 

Samtliga operatörer utom en anger att det kommer att krävas någon form av merarbete men 

det skiljer sig mellan operatörerna hur omfattande detta arbete är. 

Merarbetet som anges är av olika karaktär. Dels anges anpassning av operatörens system för 

nummertilldelning och dirigering och dels anges själva arbetet med att lägga in den uppdelade 

nummerserien. Det sistnämnda arbetet kan vara både manuellt eller automatiserat. 

Sammanfattning avseende merarbete 
Två operatörer ser inget merarbete, medan de övriga fem ser olika grader av anpassning av 

systemen för nummerhantering och i vissa fall manuella eller automatiserade tilläggsrutiner, 

dvs. ny hantering som inte finns idag. 

Sammanställning av operatörernas svar 
Samtliga operatörer anser att det skulle vara positivt att kunna få tillgång till nummer i serier 

med utporterade nummer. Dock anser två operatörer att merarbetet med en tilldelning enligt 

nuvarande rutin gör att de har en negativ inställning till hanteringen och därmed möjligheten 

till tilldelning av återlämnade nummerserier. Denna inställning anger två operatörer avse det 

kortare tidsperspektivet innan de anpassat interna procedurer till möjligheten. 

En operatör är negativ utifrån att tilldelning av nummerserier med utporterade nummer inte 

löser problemet med tillgången till längre sammanhängande serier. 

En överblick över operatörernas svar återfinns i tabell 1.  
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Operatör Inställning Kommentar Merjobb 

Operatör 1 Negativ Komplex hantering Ja, administrativt 

merjobb 

Operatör 2 Positiv Inga uppenbara 

negativa 

konsekvenser 

Nej, inte något 

utöver dagens 

hantering av 

porterade nummer 

Operatör 3 Positiv Problemet finns 

redan idag med 

”herrelösa” 

nummerserier8 

Mindre anpassning 

av interna system 

Operatör 4 Negativ i närtid Risk för fel Manuell hantering 

för uppdatering av 

databasen 

Operatör 5 Positiv Rekommenderar ny 

administrativ 

porteringsprocedur 

Inget särskilt 

merjobb 

Operatör 6 Positiv Tilldelning av små 

serier, ”rena” delar 

av serier, inte att 

rekommendera9 

Inget särskilt 

merjobb då kontroll 

av nummerserier 

redan görs idag 

Operatör 7 Negativ i närtid Problemet är 

tillgång till längre 

lediga serier. 

Tilldelning av 

nummerserier i 

status Återlämnad 

löser inte detta 

Inget särskilt 

merjobb 

Tabell 1: Operatörernas svar 

 

                                                           
8 En ”herrelös” nummerserie är en där den tilldelade operatören upphört men serien inte har 
återlämnats till PTS. 
9 En ”ren” del av en återlämnad nummerserie är en del utan utporterade nummer. 
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7. Bedömning och kommentarer från SNPAC 

SNPAC sköter den centrala referensdatabasen10. Denna innehåller information om samtliga 

porterade nummer samt de nummer PTS tilldelat operatörer11. Den centrala 

referensdatabasen hanterar inte dirigering av samtal. Detta görs av de operativa databaserna 

som operatörerna har i sina system. Dessa uppdateras regelbundet från den centrala 

referensdatabasen. 

 

Figur 3: SNPACs hantering av portering. Ett nummer porteras från operatör A till operatör B. Den centrala 
referensdatabasen uppdateras från de berörda operatörerna. Därefter uppdateras alla övriga operatörers 
operativa databaser om porteringen.  

SNPAC har ingen information om status för enskilda tilldelade nummer dvs. om ett tilldelat 

nummer har en abonnent. En effekt av detta är att den centrala referensdatabasen inte kan 

informera om utporterade nummer i en återlämnad nummerserie faktiskt har aktiva 

abonnenter. Däremot har den centrala referensdatabasen information om vilka nummer i en 

återlämnad nummerserie som är porterade. 

Det faktum att den centrala referensdatabasen har information om vilka nummerserier som 

PTS tilldelat operatörer samt vilka nummer som är porterade innebär att det inte krävs någon 

förändring hos SNPAC för att åter tilldela nummerserier med utporterade nummer. Det blir 

alltså ordinarie hantering vid tilldelning av en nummerserie från PTS till en operatör sett ur 

SNPACs synvinkel.  

Vid en tilldelning förs en fil med de tilldelade numren över från PTS till SNPAC. Om det skulle 

finnas utporterade nummer i den tilldelade serien så är det redan känt i SNPACs databas. 

                                                           
10 Se SS636391 Nummerportabilitet i Sverige – Administrativa rutiner för nummerportabilitet 

inkluderande administrativa gränssnitt och central referensdatabas 
 
11 Vissa icke porteringsbara nätinterna nummer kan SNPAC sakna i databasen. 
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SNPAC påverkas inte om gällande tilldelningsprocedur tillämpas av PTS eftersom det i den 

centrala referensdatanasen redan är känt vilka nummer som är porterade i den aktuella 

serien. Det är alltså samma situation som vid en överlåtelse av en nummerserie12. 

 

PTS behöver inte förändra hanteringen vid filöverföring. Information om att serien 

innehåller utporterade nummer bifogas tilldelningsbeslutet och ska inte påverka 

filöverföringen. 

 

                                                           
12 Se kapitel 8: Överlåtelse av nummerserier samt administrativ portering. 
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8. Ny administrativ porteringsprocedur  

Om tilldelning av nummerserier med utporterade nummer ska ske enligt proceduren där en 

operatör tilldelas hela serien trots att den innehåller utporterade nummer kommer det att 

kräva att den operatör som tilldelats serien säkerställer att de utporterade numren inte 

allokeras till en annan abonnent. Det har påpekats att denna hantering både kan vara 

administrativt betungande samt medföra risker för felaktigheter avseende allokering till 

abonnent av redan belagt nummer. 

Eftersom den centrala referensdatabasen i detta fall faktiskt har information om de 

utporterade numren skulle det gå att skapa en ny administrativ porteringsprocedur, som 

innebär att den tilldelade operatören inte behöver skapa nya procedurer eller hantering för 

att hantera tilldelningen. 

Beskrivning av ny administrativ porteringsprocedur 
Denna procedur baseras på att samtliga lediga nummer i den återlämnade serien med 

utporterade nummer markeras som porterade till den operatör som tilldelas serien. Dessa 

porteringar blir administrativa och bör inte innebära någon porteringsavgift. De nummer i 

serien som redan är porterade får ingen statusändring i den centrala referensdatabasen. 

 

 

Figur 4: Ny administrativ porteringsprocedur 

Påverkan av ny administrativ porteringsprocedur 
För att införa detta krävs en ny administrativ procedur hos SNPAC. Denna kräver dock inga 

systemförändringar hos SNPAC och skulle uppskattningsvis kunna genomföras inom sex 

månader13.  

Eventuellt kan viss modifiering krävas i operatörernas databaser för nummerhantering. 

Behovet och omfattningen är operatörsunikt (systemberoende) men bedömt som hanterbart 

                                                           
13 Proceduren vid förändring är vanligtvis följande: SNPAC lägger ett lösningsförslag i  

NP-Forum som operatörerna tar ställning till. (NP-Forum har möte varannan månad.) 
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inom de sex månader SNPAC uppskattat eftersom det hanteringsmässigt är som en ordinarie 

portering. 

Införandet av den nya administrativa porteringsproceduren kräver ingen särskild åtgärd från 

PTS utöver eventuell information vid tilldelningsbeslutet att serien innehåller utporterade 

nummer 

Det bör inte utgå någon porteringskostnad eftersom detta är en tilldelning. Detta är dock 

något som NP-forum får bestämma. 

Kompletterande alternativ till administrativ portering 
En återlämnad serie behöver inte tilldelas i samma storlek som den ursprungligen var tilldelad. 

Den skulle gå att tilldela i mindre serier eller ned till enstaka nummer. Detta skulle kunna vara 

attraktivt om den nya administrativa porteringsproceduren ovan inte tillämpas eller om 

behovet är mindre än hela den ursprungliga serien. Operatören som begärt tilldelning skulle 

på så sätt kunna undvika de delar av serien där det är mycket fragmenterat av utporteringar. 

Överlåtelse av nummerserie samt administrativ portering 
Överlåtelser av nummerserier förekommer t.ex. vid företagsnedläggningar när en ny 

operatör övertar nummerserier. Oftast är den nya som tagit över nummerserien bara 

intresserad av att överta delar med abonnenter i. Resterande nummerserier brukar 

återlämnas till PTS och kan tilldelas en ny operatör efter viloperioden. Överlåtelsen innebär 

alltså ingen portering utan bara att ändring av tilldelad operatör sker. 

Då en operatör överlåter en mindre del av en egen nummerserie till en annan operatör så 

görs det vanligtvis i en ordinarie portering. Det kan t.ex. röra sig om 10.000 nummer i en 

100.000-serie. 

Administrativ portering används oftast för portering från en operatör till en annan men även 

inom samma operatör om den har flera nät. Den administrativa porteringen syftar till att 

operatören av en eller annan orsak vill flytta abonnenter genom att portera dem, för att t.ex. 

optimera abonnenthanteringen. Det kan även finnas obelagda nummer som följer med i den 

administrativa porteringen. 

I en administrativ portering blir hanteringen snarlik tilldelning av nummerserier med 

utporterade nummer eftersom hänsyn måste tas till varje enskilt nummer i en serie. 
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9. All Call Query och Onward Routing i Sverige 

I det svenska elektroniska kommunikationsnätet är både Onward Routing och All Call Query 

tillåtna dirigeringsmetoder för stöd av nummerportabilitet. Detta föreskrivs i PTSFS 2011:5 

med hänvisning till den Svenska Standarderna SS636390 och SS636392.  

Om någon operatör använder Onward Routing så skulle det inte gå att ringa till de utporterade 

numren på återlämnade serier. Skälet till detta är att dirigering mot dessa nummer från 

operatören som använder Onward Routing inte skulle riktas mot någon operatör då serien är 

återlämnad till PTS. 

 

Figur 5: Onward Routing mot återlämnad nummerserie med utporterade nummer 

Idag använder ingen operatör i det svenska elektroniska kommunikationsnätet Onward 

Routing enligt SNPAC. 

Hantering av problemet 
För att eliminera risken för att det inte går att nå nummer som är utporterade i återlämnade 

serier finns två lösningar.  

1. Tvångsbyte av de porterade numren till nummer i en serie tilldelad aktiv operatör.14 

2. Borttagande av Onward Routing som dirigeringsmetod ur regelverket för 

nummerportabilitet. 

Tvångsbyte får betraktas som en onödigt ingripande metod för abonnenten. Det får betänkas 

att abonnenten t.ex. kan vara ett företag med väl inarbetade nummer. 

Onward Routing används enligt SNPAC inte i det svenska elektroniska kommunikationsnätet 

längre och kan därför betraktas som en dirigeringsmetod som inte behövs. Dessutom kan den 

ses som avsedd för ett elektroniskt kommunikationsnät utan en central referensdatabas.  

                                                           
14 Den metod som tillämpas i t.ex. Danmark 
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Rekommendation 
PTS rekommenderas att uppmana NP-forum att verifiera att Onward Routing inte används 

och därefter ta bort kravet på stöd för Onward Routing ur PTSFS 2011:5. 

Om det skulle visa sig att det finns operatörer som fortfarande använder Onward Routing 

måste de gå över till All Call Query. 
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10. Administratörer i andra länder 

De länder som endast har infört Onward Routing som stöd för dirigering vid 

nummerportabilitet kan inte ha återlämnade serier med utporterade nummer eftersom 

dirigeringen mot de utporterade numren inte fungerar.  

De länder som infört och endast använder All Call Query kan låta återlämnade serier med 

utporterade nummer ligga outnyttjade eftersom dirigeringen till de utporterade numren 

fungerar. 

Tre av de tillfrågade länderna tillämpar All Call Query medan Schweiz och Storbritannien 

tillämpar Onward Routing.  

Tre av de länder i studien som använder All Call Query har ändå lösningar för att möjliggöra 

tilldelning av återlämnade serier med utporterade nummer. Drivkraften till detta i länderna 

är inte explicit sagt vara brist eller kommande brist på nummer. 

Avseende hantering av tilldelning av serier med utporterade nummer skiljer det sig i Danmark 

beroende på orsaken till återlämnandet, frivilligt återlämnande eller orsakat av konkurs. I 

Danmark kan abonnenter på de utporterade numren tvingas byta nummer om ingen operatör 

vill ta över nummerserien. På det sättet åstadkoms att serien blir ren om ingen vill ta över den 

innehållande utporterade nummer. 

I Storbritannien som endast har Onward Routing måste antingen den återlämnade serien med 

utporterade nummer tas över av annan operatör eller abonnenterna på de utporterade 

numren byta nummer. Det är alltså samma hantering som vid konkurs i Danmark. 

Det skiljer sig avseende hur länge tilldelning av serier med utporterade nummer skett. I 

Danmark och Norge har det varit möjligt länge medan det troligtvis kommer att införas i 

Holland. I Schweiz och Storbritannien är det en tvångsbaserad procedur som alltså har funnits 

så länge nummerportabilitet existerat. 

Danmark (All Call Query) 
Danmark har liksom Sverige en myndighet som reglerar kraven på nummerportabilitet. Den 

centrala referensdatabasen och den praktiska hanteringen sköts av operatörerna. I Danmark 

tillämpas dirigeringsmetoden All Call Query. 

I Danmark kan nummerserier med utporterade nummer tilldelas. Tilldelning sker enligt 

ordinarie procedur. Det förtydligas i tilldelningsbeslutet att serien innehåller utporterade 

nummer men inte vilka nummer det är.  

I händelse av att skälet till återlämnandet av serien är konkurs kontaktar myndigheten de 

operatörer som tagit emot de utporterade numren och frågar om de är villiga att ta över hela 

nummerserien. Om ingen operator är villig att ta över serien förblir serien återlämnad till 

regulatorn. I det fallet kontaktar myndigheten operatörerna som tagit emot de utporterade 

numren och ber dem att förse abonnenterna med nya nummer. Skälet till detta är att serien 

ska bli komplett och utan utporterade nummer. 

Fördelar 

Även om nummerserien med utporterade nummer är mindre attraktiva för operatörerna är 

det bra att de blir använda. 
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Nackdelar 

Nackdelarna hamnar framför allt hos de operatörer som tagit emot nummerserier med 

utporterade nummer och de operatörer som har tagit emot de utporterade numren då dessa 

får hantera avräkningen för den årliga avgiften för nummer sinsemellan. Detta är inget som 

myndigheten är inblandad i. 

Proceduren 
Tilldelningen sker genom ordinarie procedur men med påpekande att serien innehåller 

utporterade nummer. Denna information kan ges till operatören t.ex. per e-post men utanför 

det formella nummertillståndet. 

Myndigheten tilldelar mycket sällan nummerserier med utporterade nummer. Det har aldrig 

funnits några legala hinder mot att göra det. 

Det klargörs inte specifikt i beslutet om tilldelning att serien innehåller utporterade nummer.  

Holland (All Call Query) 
I Holland tilldelas inte nummerserier som innehåller utporterade nummer och förblir alltså 

oanvända. Detta liknar således situationen i Sverige. Det finns dock ett undantag när en 

operatör önskar bli tilldelad en nummerserie med utporterade nummer. Då informeras 

operatören om detta och om denne accepterar att den innehåller utporterade nummer så 

tilldelas operatören serien. I det formella tilldelningsbeslutet för serien med utporterade 

nummer tydliggörs detta. 

Regulatorn I Holland har planer på att möjliggöra tilldelning av nummerserier med 

utporterade nummer. Ett scenario är att tilldela serien till den operatör som har flest 

utporterade nummer i serien. Detta kan dock endast ske med den mottagande operatörens 

samtycke. Denna möjlighet är ännu inte presenterad för operatörerna. 

Norge (All Call Query) 
I Norge tilldelas nummerserier med utporterade nummer. Positivt med detta är att det 

minskar risken för nummerbrist medan negativt är att det finns risk för allokering av 

utporterade nummer där det kan finnas abonnenter. 

Regulatorn anger vilka de utporterade numren är i tilldelningsbeslutet. Det är den 

mottagande operatörens ansvar att kontrollera detta mot den centrala referensdatabasen. 

Regulatorn började tilldela nummerserier med utporterade nummer omkring 2008. 

Regulatorn har inte sett några speciella problem vid införandet av möjligheten till tilldelning 

av nummerserier med utporterade nummer. Regulatorn anser det vara mycket viktigt att 

tydligt klargöra för operatören som får tilldelningen att de inte använder nummer som är 

utporterade. 

Schweiz (Onward Routing och All Call Query) 
I Schweiz tilldelas nummer för fast och mobil telefoni alltid i serier om 10 000 nummer. I 

Schweiz tillämpas liksom i Sverige dirigeringsmetoderna Onward Routing och All Call Query. 

Därför måste återlämnade serier med utporterade nummer tilldelas ny operatör om den inte 

kan göras ren, dvs. befrias från utporterade nummer helt och hållet.  

Om ett abonnemang på ett porterat nummer upphör måste mottagande operator återlämna 

numret till ägaren av nummerserien. 
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Över åren har det endast hänt ett fåtal gånger att nummerserier med utporterade nummer 

blivit återlämnade av en operator som upphört med sin verksamhet beroende på konkurs. 

Regulatorn har då försökt förhandla med någon av de mottagande operatörerna om att 

frivilligt ta över nummerserien från den konkursdrabbade operatören. Om dessa 

förhandlingar misslyckas har alla mottagande operatörer blivit tvungna att informera sina 

abonnenter på de porterade numren att numren ska återlämnas till innehavaren av 

nummerserien15 inom 6 – 9 månader. 

Sedan 1 januari 2015 finns en ny föreskrift som reglerar hanteringen av återlämnade 

nummerserier som innehåller utporterade nummer. Denna finns publicerad på länken nedan. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19970410/index.html#a23a 

Nedan en sammanfattning av myndighetens föreskrifter 

Paragraf 1 

En nummerserieinnehavare får endast återlämna en serie som innehåller utporterade 

nummer om: 

a) Nummerserien begärs för omedelbar tilldelning av en annan operatör, eller 

b) Innehavaren av nummerserien erbjuder inte längre den typ av tjänst som 

nummerserien var avsett för. 

Paragraf 2 

Om en nummerserie som innehåller utporterade nummer återlämnas enligt Paragraf 1 kan 

nummerserien åter tilldelas omedelbart. Denna tilldelning kan ske utan samtycke från den 

framtida mottagaren. Ett kriterium för att välja den framtida mottagaren av nummerserien 

kan vara antalet till operatören utporterade nummer. 

Trots att regulatorn har den legala rätten att påtvinga tilldelning av återlämnade 

nummerserier som innehåller utporterade nummer föredrar regulatorn att försöka förhandla 

fram en frivillig lösning med berörda operatörer. Tvångstilldelning används endast som en 

sista utväg. 

Storbritannien (Onward Routing) 
I Storbritannien hanteras nummerportabilitet genom dirigeringsmetoden Onward Routing. 

Det finns alltså ingen central referensdatabas. Regulatorn framför att det inte råder eller antas 

uppstå brist på nummer för mobiltelefoni. 

Det har inträffat vid ytterst få tillfällen att nummerserier innehållande utporterade nummer 

lämnats tillbaka. Då det inträffat måste abonnenter på de utporterade numren byta nummer 

eftersom trafik inte längre kan kopplas fram. Det kan dock inträffa att någon annan operatör 

tar över nummerserien. I det fallet kan abonnenterna på de utporterade numren behålla sina 

nummer. 

I och med att abonnenterna på återlämnade nummerserier måste byta nummer för att ha en 

tjänst så är situationen inte jämförbar med den svenska. Det kan alltså inte förekomma 

tilldelning av nummerserier innehållande utporterade nummer. 

 

 

                                                           
15 Konkursbo eller myndighet 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19970410/index.html#a23a
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Sammanställning över studerade länder 
 

Land Metod för 

nummer-

portabilitet 

Vid frivilligt 

återlämnande: 

Tilldelas serien med 

utporterade 

nummer? 

Vid konkurs: 

Hantering av 

nummerserien 

Tilldelningsbeslut 

Danmark All Call 

Query 

Ja 

 

Om ingen 

operatör vill ta 

över serien 

begärs 

tvångsflytt av 

de utporterade 

numren – 

serien blir 

”ren” 

Med informell 

information om 

att den innehåller 

utporterade 

nummer, t.ex. 

per e-post. 

Holland All Call 

Query 

Förekommer endast 

om en operatör 

begär tilldelning 

Ingen angiven 

åtgärd. 

Dirigeringen 

fungerar ändå. 

Med information 

om att den 

innehåller 

utporterade 

nummer 

Norge All Call 

Query 

Ja Ja 

Ingen skillnad 

mot frivilligt 

återlämnande 

Med information 

om att den 

innehåller 

utporterade 

nummer 

Schweiz Onward 

Routing & 

All Call 

Query 

Tilldelning av serier 

med utporterade 

nummer kan sedan 

1 januari 2015 ske 

med tvång som en 

sista utväg om 

ingen operatör vill 

ta över serien 

Om ingen 

operatör vill ta 

över serien 

begärs 

tvångsflytt av 

de utporterade 

numrens 

abonnenter – 

serien blir 

”rent” 

Tvångstilldelning 

kan förekomma 

vid konkurs. 

Detta är ett 

särskilt beslut 
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Storbritannien Onward 

Routing 

Tilldelning av serier 

med utporterade 

nummer kan ej 

förekomma 

Om ingen 

operatör vill ta 

över serien 

begärs 

tvångsflytt av 

de utporterade 

numren – 

serien blir 

”ren” 

I och med att 

sådan tilldelning 

inte kan 

förekomma så 

finns inget 

särskilt 

tilldelningsbeslut 

Tabell 2: Hantering i tillfrågade länder 
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11. Analys och rekommendationer 

Drivkrafter 
Nummerserier med utporterade nummer som återlämnas till PTS tilldelas inte idag. Detta 

medför att många nummer ligger outnyttjade. Antalet återlämnade serier med utporterade 

nummer förväntas öka, vilket gör att antalet outnyttjade nummer i serierna för mobiltelefoni 

där det redan råder brist ökar. 

Visserligen skulle andra serier för mobiltelefoni kunna öppnas för tilldelning men dessa 

nummer kan eventuellt vara mindre attraktiva eftersom de inte associeras till mobiltelefoni, i 

alla fall inte i det kortare tidsperspektivet. 

Det tycks råda en samsyn bland operatörerna om att det vore bra med möjligheten till 

återanvändning av nummerserier med utporterade nummer Vissa operatörer har dock 

framfört oro över att hanteringen vid tilldelningen skulle vara administrativt betungande och 

innebära risk för felaktigheter, framför allt att samma nummer allokeras två olika abonnenter. 

De operatörer som framfört dessa synpunkter har besvarat frågorna utgående från en 

ordinarie tilldelningsprocedur dvs. som för en ren nummerserie. 

Det är operatören som begär tilldelning av en nummerserie. Det får därför antas att om en 

operatör anser hanteringen vid tilldelning av en serie med utporterade nummer överstiga 

nyttan så avstår operatören från att ansöka om tilldelning av en sådan serie eller överklaga 

tilldelningsbeslutet. 

Handlingsalternativ 
Ett antal alternativ till hantering har identifierats. 

1. Inte tillåta tilldelning (dagens situation) 

2. Tilldelning där operatören tar ansvar för hanteringen av de utporterade numren 

a. Operatören väljer serien 

b. PTS tilldelar serien 

3. Tilldelning stödd av ny administrativ porteringsprocedur 

4. Tvångstilldelning av nummerserien där operatören tar ansvar för hanteringen 

5. Tvångsbyte av de utporterade abonnenternas nummer så att serien blir ”ren”. 

Nedan analyseras de olika handlingsalternativen. 

Inte tillåta tilldelning 
Detta alternativ skulle kunna vara aktuellt om det skapas nya nummerserier som möter den 

förväntade framtida efterfrågan på nummer. Det hanterar dock inte problemet med bristen 

på nummer inom 07-serien. Samtliga operatörer har dessutom framfört att det är viktigt att 

kunna få tillgång till dessa nummer. 

Detta handlingsalternativ avråds ifrån. 

Tilldelning där operatören väljer serien 
En operatör ansöker om tilldelning av en serie med utporterade nummer. Operatören får själv 

hantera att inte de nummer som redan är allokerade till abonnent (utporterade) ges till annan 

abonnent.  

Tilldelningsbeslutet bör tydliggöra att det finns utporterade nummer och att det är 

operatörens ansvar att säkerställa att utporterade nummer inte ges till annan abonnent. 



 

 25 

Detta alternativ rekommenderas eftersom det går att införa snabbt samt att det är frivilligt. 

En operatör som anser hanteringen vara för betungande kan avstå från att ansöka om 

tilldelning eller ansöka om en mindre del av serien som inte innehåller utporterade nummer. 

Tilldelning där operatören av PTS anvisas serien. 
En operatör ansöker om en serie och blir av PTS tilldelad en serie med utporterade nummer. 

Operatören får själv hantera att inte de nummer som är utporterade allokeras till annan 

abonnent.  

Tilldelningsbeslutet bör tydliggöra att det finns utporterade nummer och att det är 

operatörens ansvar att säkerställa att utporterade nummer inte allokeras till annan abonnent. 

Detta alternativ rekommenderas som ett komplement till tilldelningen där operatören väljer 

serie själv eftersom nummerserierna får anses attraktiva och det extra besväret är värt nyttan 

att få serien. En operatör som anser att administrationen av redan använda nummer skulle 

utgöra ett så avsevärt problem och kan påvisa detta bör dock erbjudas en ren serie utan 

utporterade nummer, kanske mindre, som ett alternativ. 

Tilldelning genom ny administrativ porteringsprocedur 
Detta alternativ baseras på att samtliga lediga nummer i den återlämnade serien markeras 

som porterade till operatören som tilldelas nummerserien. i samband med tilldelningen. 

Dessa porteringar blir administrativa och bör inte innebära någon porteringsavgift. De 

nummer i serien som redan är porterade får ingen statusändring. 

Detta blir en ny procedur för SNPAC och måste beslutas av NP-forum. Om NP-forum inte kan 

enas om införande måste operatörerna hantera ordinarie tilldelningsprocedur. 

Då denna lösning blir långsiktig, enhetlig samt tar bort risken att samma nummer allokeras till 

två abonnenter rekommenderas PTS att uppmana NP-forum att införa den nya administrativa 

porteringsproceduren för nummerserier med utporterade nummer. 

I väntan på detta bör tilldelning där operatören väljer serie eller PTS anvisar serie enligt ovan 

vara möjligt. 

Tvångstilldelning av nummerserien 
En sådan hantering går ut på att en operatör som har många inporterade nummer i den 

aktuella återlämnade serien tilldelas serien med tvång. Det kan också vara andra kriterier för 

valet av operatör, t.ex. storlek på marknaden. Denna metod finns som möjlighet i Schweiz. 

Denna metod är svår att införa i Sverige bland annat beroende på att operatören skulle få en 

oönskad serie och påtvingas en kostnad för den. 

Metoden rekommenderas inte då tilldelning där operatören väljer serien och den eventuellt 

nya administrativa porteringsproceduren löser problemet. 

Tvångsbyte av abonnentnummer 
Denna metod innebär att abonnenter på de utporterade numren i den återlämnade serien 

tvingas byta nummer till annat hos den operatör abonnenten har dvs. i någon till operatören 

tilldelad nummerserie. Denna metod används i Danmark, Schweiz och Storbritannien och gör 

de återlämnade nummerserierna rena. 

Denna metod rekommenderas inte i Sverige eftersom dirigeringen till de utporterade numren 

fungerar i Sverige till skillnad från Schweiz och Storbritannien samt att det skulle innebära ett 

stort ingrepp för abonnenter att tvingas byta nummer.  


