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Namn, nummer and adresser - Global översikt
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numbering

WTSA Res. 20

SG13 lead SG in FN/IMT-

2020/ICN/CCN/Cloud

NTECH and Smart M2M

Future network naming

and addressing schemes

EU Regulations

Fora (not SDO)

Mobile networks

Corporate networks

Domain names

IP-/SIP-addresses

Mobile networks SA/CT

Future task accordning

to EECC directive?

ECC WG NaN

Other regions…

SG20 lead SG in IoT 

identification



CEPT 

• Grundat 1959 i Montreux av ”PTT-aktörerna” i 

Europa

• PTT – för Sveriges räkning var Televerket (ej Posten) 

med bland de 19 grundarna

• CEPT bildade ETSI 1988 och övergick att bli en 

regulatörsgrupp 1992

• Initiativtagare till GSM som ett pan-europeiskt 

mobilsystemsystem 1982



CEPT WG NaN

• NaN – hanterat nummer-, nödsamtals- och nätfrågor

• Tar fram Decisions, Recommendations och Reports (även ett Green Paper)

• Ca 40-50 deltagare från de 48 europeiska medlemsländerna

• Plenarmöten 2 ggr om året på olika platser – plus ett antal 

undergruppsmöten

• Kommande plenarmöte är den 30/6-1/6 i Helsingfors



NaN struktur

TF Strategy
Strategigrupp för NaN och 

förvaltar Green Paper

NUMSEC
Ev. en ny grupp för 

Security aspect och 

Numbering



Vad gör PTS på NaN

• Bevakar olika frågor inom 

området – kan lyfta en specifik 

fråga/problem

• Delta i undergrupper som tar fram 

nya/reviderar rapporter, beslut 

eller rekommendationer

• Plenar-möten är beslutsfattande 

när ett dokument är klart för 

vidare beredning



Aktuella NaN-frågor
• ECC Recommendation – för europeiska 

harmoniserade principer för tilldelning och 

administration av geografiska MNC:er

• Tar vid där Annex B i ITU-T rekommendation 

E.212 sluter

• Utvidgad och harmoniserad användning av 

MNC:er i Europa – något EU också vill i draft 

EECC-direktivet

• Varit på remiss – svar från AT&T och ETNO
• Vänta på nytt EECC, försiktig tilldelning till non-

ECN/ECS-providers och globala MNC krångliga att 

få tilldelade och öppnade för trafik



Aktuella NaN-frågor

• Aktörstyper som bör kunna tilldelas 

MNC:er, t.ex.
• Mobile Network Operators (MNO);

• Full or light Mobile Virtual Network

Operators/Enablers/Aggregators 

(MVNO/MVNE/MVNA);

• Private Virtual Network Operators (PVNO) as entities

with identification or authentication requirements in 

public networks, comprising providers of services with a 

public interest (e.g. Government Networks, GSM-R, 

eCall, smart metering) and providers of M2M/IoT 

services (e.g. connected cars);

• Public electronic communication service providers with

interoperability requirements;

• Entities for testing purposes



Aktuella NaN-frågor

• ECC Recommendation – om nummeraspekter 

för eCall

• EU har inte väglett i denna fråga

• CEPT WG NaN höll en välbesökt öppen WS 

om eCall och nummeraspekter den 31/1

• Ganska flexibelt synsätt vid val av 

nummertyp; nationella M2M-nummer, 

nationella nummer från andra EU-länder och 

globala ITU-nummer



Aktuella NaN-frågor

• ECC Decision – harmonisering av short codes

(typ 112) and prefix (typ 00)

• Uppdatering av T/SF 1 som funnits sedan 

1972

• Nummer 115 för int. telefonist har tagits bort

• Godkännas på ECC-mötet i juni



Aktuella NaN-frågor

• ECC Report – ECO-driftad DB med E.164-

nummer för direktkontakt mellan olika 

länders PSAP:ar

• Tidigare har detta funnits på en lista som 

EENA administrerat

• Godkännas på ECC-mötet i juni


