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1. Inledning 
 
Alla hälsades välkomna och en kort presentation av deltagarna följde. 

 
Diskussion om framtida dirigering ITS-21 anmäldes som en punkt att ta upp 
under övrigt.   

 
2. Minnesanteckningarna från föregående möte 

 
Inga kommentarer. 
 
3. Arbetet med att säkra tillgång av mobilnummer 

(PTS) 

 
Mobilnummerserier som börjar med NDC 7 börjar ta slut. Totalt finns det 50 
miljoner nummer varav ca 10 miljoner är lediga.  Frågan är om marknaden 
kommer ha så här stora behov i framtiden också. Vad som finns ledigt är en 
massa 3-siffriga NDC:er som var och en ger ca 1 miljon nummer. 
Abonnentnumret blir i så fall 6-siffrigt med nummerlängd 0+9 siffror så frågan 
är om man kanske kan öka nummerlängden till 0+10 siffror eller om några 
befintliga NDC:er kan lämna plats åt mobilnummer, t.ex. NDC 74 – 
personsökningstjänster eller NDC 78 – operatörsspecifika tjänster.  
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PTS kommer att starta en kartläggning av de NDC:er som används idag och 
vilket behov det finns av nya. Efter kartläggningen sätts eventuellt en 
arbetsgrupp med intresserade samman för att ta fram ett förslag som sedan går 
på remiss. I arbetet måste vi tänka på att både mobil och fast telefoni ska kunna 
använda samma nummer i framtiden.  
En kommentar från mötet är att de långa nummer som börjar användas för 
mobila bredband bör lösa en hel del av problemen.  

 
4. Användningsområdet för 118-nummer – arbetet med 

definition/beskrivning i telefoninummerplanen  
(PTS) 

 
Innan senaste Nummerforum hade PTS förelagt 3 aktörer att upphöra med att 
lämna andra upplysningar än om telefonabonnemang. En gemensam 
handlingsplan lämnades in i början av 2015 och PTS har efter att ha tittat på 
den kommit fram till att de utfört åtgärderna och PTS har avskrivit tillsynen.  
 
Ny tillsyn har inletts för 118 110 och 118 111. Bolaget har gått i konkurs och 
polisiär aktivitet pågår så PTS kommer förmodligen ta tillbaka numren istället.  
 
PTS för en diskussion kring vad som menas med nummerupplysningstjänster 
och har för avsikt att bjuda in till ett möte under våren. Utgångspunkten för 
diskussionerna kommer att vara det PTS avser med nummerupplysning enligt 
föreläggandet. Se bifogad presentation. De som tidigare annonserat att de vill 
delta kommer att kontaktas men om det finns någon ytterligare som är 
intresserad så ta kontakt med PTS. PTS återkommer med upplägget för 
arbetsgruppen/deltagandet i arbetet.  
 
 
5. Tillämpningen av den nya nummerserien för mobila 

bredbandstjänster. (PTS) 

 
För ca 1 år sedan fattade PTS beslutet att öppna den sista 07-serien som var 
ledig – 079. Samtidigt öppnades 0710 för att användas för mobila 
bredbandstjänster och för att undvika att 079 används för dongelabonnemang. 
Dongeltjänsterna skulle hanteras av 0+13 siffror. PTS var tyvärr inte särskilt 
tydliga i vad som skulle omfattas och det kom en hel del frågor kring 
tal/sms/mms via 0710-numren så då började vi fundera. På förra 
Nummerforum togs frågan upp och i december möttes en arbetsgrupp 
bestående av representanter från PTS, Hi3G, Leissner Data/Götalandsnätet, 
Telenor, Tele2, NW Consult. Man kom fram till att man borde kunna tillåta tal 
etc och att det även borde gå att portera numren. PTS lovade ta med sig detta 
och fundera vidare för att se om ett nytt beslut ska tas. Vi har funderat en del 
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men är inte ända framme ännu så det finns inget förslag att presentera så vi får 
återkomma så fort vi kan. Förmodligen blir det förändring i nummerplanen och 
vi tar fram ett nytt beslut. Det viktiga är att 079 används för vanliga 
abonnemang.  
 
6. Nummer i 11-serien för samhällsviktiga tjänster – arbete med policy 

för allokering av nya 11-nummer. (PTS) 

 
År 2003 tog PTS styrelse beslutet att öppna 11-serien för annat bruk än 112 då 
det fanns intresse för att kunna använda serien för andra typer av tjänster. 
Nummer för t.ex. sjukvårdsupplysning och för icke akuta polisärenden 
allokerades direkt. 
 
I bifogade presentation finns en förteckning över de olika 11-nummer som 
finns idag. 116-nummer är Europaharmoniserade - kommissionen har beslutat 
att det ska vara samma nummer i alla länder. Det enda nya nummer som 
allokerats av PTS sedan år 2003 är 113 13. Det finns mer och mer intresse för 
korta nummer i Sverige så frågan är vad det kan bli för några som blir aktuella i 
framtiden och om 11-serien behöver justeras.   
 
PTS utgår i dagsläget från de kriterier som finns i beslutet från 2003. Det är 
klurigt med förväntad efterfrågan och konsekvenser för användare. PTS 
kommer titta på om man behöver se över kriterierna för framtiden. Är reglerna 
tillräckligt stringenta eller behöver de tuffas till och tydligare definiera vad som 
är en samhällsviktig tjänst. Finns det någon metod att bedöma framtida 
förväntad efterfrågan etc. Se detaljer i bifogad presentation.  
  
Kommentarer från mötesdeltagare: 

- 24-timmars kriteriet begränsar  
- Strömavbrott skulle kunna vara av intresse  
- Används de som nätinterna nummer hos leverantörer skulle det kunna 

riskera att bli krockar 
- Finns det stor efterfrågan på 11-nummer eller är det bristen på korta nr 

som är problemet? På denna fråga svarade PTS att man tror att många 
är ute efter 11-nummer som indikerar att det är något viktigare än 90-
nummer. Han har hört sådana indikationer att det är bättre 
status/större tyngd med 11-nummer.  Det är kanske dags för PTS att 
göra en ny användarundersökning.  
 

7. Inledning till en förutsättningslös diskussion om nummerrelaterade 
frågor kring M2M och eCall. (PTS) 
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e-Call 
Kommissionen har inte angett vilka nummerresurser som ska användas. 
Standarder kräver MNC:er om sim-kort ska finnas i bilarna och även 
nummerresurser för att larmcentralerna ska kunna ringa tillbaka till den 
krockade bilen. PTS har deltagit i MSB:s arbetet med en rapport om e-Call och 
följer arbetet inom CEPT NaN. 2017 ska eCall vara infört enligt 
Kommissionen. Det blir någon form av lag/förordning mer än direktiv 
kommer i alla fall vara bindande.  
 
PTS har bestämt att hålla ett arbetsgruppsmöte den 12 maj för en 
förutsättningslös diskussion med branschen kring införandet av eCall. PTS 
kommer att gå ut med en mer detaljerad inbjudan till detta efter dagens möte.  
 
M2M 
Det har varit en explosion av telematiktjänster. Redan 2005 allokerades den 
första nummerserien och därefter en ny 2014. CEPT NaN har en ECC 
rekommendation om nummer och M2M. Det blir mer vanligt att aktörer 
ansöker om ITU:s globala nummer för M2M tillämpningar. PTS har haft möten 
med flera aktörer i dessa frågor och följer arbetet inom CEPT NaN och ECC.  
 
Den 26 maj kommer Joakim Strålmark att hålla i ett arbetsgruppsmöte för att få 
branschens syn på hur det här ska hanteras i Sverige. Inbjudan skickas ut efter 
detta möte.  
 
Se mer detaljer kring både eCall och M2M i bifogad presentation.    

 
8. Information från internationellt arbete inom CEPT/ECC/NaN och 

ITU-T/SG2. (PTS) 
 
Till att börja med presenterades strukturen över NaN och dess undergrupper 
samt vad gruppen behandlar och antal möten per år. PTS bevakar frågor inom 
området och i de olika undergrupperna och har möjlighet att ställa frågor och 
lyfta specifika frågor/problem.  
 
I bifogad presentation finns mer detaljer kring ovanstående samt information 
om både de aktiviteter som är planerade och de frågor som behandlats i de 
olika grupperna.  
 
Därefter berättades om ITU (som fyller 150 år i år) som startades för att man 
skulle kunna kommunicera mellan länder. Vidare berättade hon även om hur 
ITU-T (som fyller 60 år 2016) är uppbyggt och att PTS inom SG-2 bevakar 
frågor inom området och deltar i eller leder arbetsgrupper för att ta fram nya 
och utveckla befintliga rekommendationer inom E-serien.  
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I bifogade presentation finns några händelser/diskussioner från senaste mötet 
beskrivna bl.a. kring MNC:er, misuse/fraud och avgifter.    
 

 
9. Övrigt. 

ITS-21 i framtiden (NW Consulting) 
 
ITS-21 används för dirigering och anrop mot SOS-alarm. Nätet lägger till en 
kommunkod så anropet dirigeras till rätt central och SOS-operatören ser vilken 
kommun det kommer från på sin skärm. Det finns 1000 kommunkoder och ca 
700 av dem används. Det har fungerat bra för att identifiera typ av tjänst och 
om det är mobil eller fast telefoni. 
 
Med IP-anrop är problemet att man inte får dessa uppgifter och det behövs fler 
koder för att analysera vilket område anropet kommer från. När det gäller e-call 
vill man kunna skilja på om anropet är automatiskt eller manuellt.  Det måste 
finnas modem på SOS-centralen som kan ta emot och tappar man 
kommunikationen måste man kunna ringa tillbaka. Det har visat sig vara 
problem med ITS-21. Hos stora operatörer fungerar det men det finns mindre 
som inte är lika noggranna.  
 
Inför revolutionen som har att göra med e-call är frågan om dirigeringen ska se 
ut som idag eller om den ska göras på ett helt annat sätt. Diskussionen kring 
hur planen ska se ut inför framtiden måste starta redan idag i en arbetsgrupp 
med berörda operatörer, annars ramlar vi in i eCall med den lösning vi har idag. 
På PTS fråga om diskussionerna ska ske inom ITS eller utanför blev svaret att 
när man kommer till ITS är det mer slutgiltigt. NW Consulting tyckte det vore 
lämpligt att ha diskussioner efter sommaren och PTS undrade om man inte kan 
ta det i arbetsgruppen kring eCall istället för i en separat grupp. Frågan tas upp 
med ansvarig för arbetsgruppen på PTS.  
 
Några reflektioner från mötesdeltagare: 
 

- Hur ska man kunna skilja på ett vanligt 112-samtal och ett e-call? 
- Många andra länder differentierar polis, flygräddning och sjöräddning. 

Vi skulle kunna ha nummer som betyder olika saker.  
- Ska vi diskutera pull –push också?  Ja gärna tyckte NW consulting. 
- Kräver det synkronisering med införandet av e-call 2017? 
- Det finns mycket arbete att göra hos operatörer för att få det här att 

fungera.  
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En annan övrig fråga som ställdes var när det är tänkt att ta nästa steg kring 
Tillämpningen av den nya nummerserien för mobila bredbandstjänster (punkt 5 
i agendan).  PTS svarade att man är ganska nära att kunna ge förslag så innan 
sommaren är han övertygad om att det sker. Det är viktigt att vi snabbt 
kommer ut med det så operatörerna vet.  

 
10. Nästa möte. 
 
Torsdag 15 oktober kl. 9.30 – 12.00. 
 
Alla deltagare tackades och mötet avslutades. 


