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1. Inledning. 
 

Alla hälsades välkomna och en kort presentation av deltagarna följde. 
 

2. Minnesanteckningarna från föregående möte 
 

Inga kommentarer 
 

3. Läget i det vidare arbetet med åtgärderna på kort sikt enligt strategin 
för telefoninummerplanen – bl.a. användning av geografiska och icke-
geografiska telefonnummer i mobilnät (PTS) 

 

I PTS strategi för telefoninummerplanen1 som togs fram 2014 finns en 
långsiktig strategi samt förslag på kortsiktiga lösningar. Den långsiktiga 
strategin handlar om att sluta telefoninummerplanen, ta bort 
riktnummerområdena samt ta bort skillnaden mellan fasta nummer och 
mobilnummer. Detta förväntas ske framåt 2025 men är beroende av 
utvecklingen på marknaden.  
 
På mötet informerades mötesdeltagarna om de kortsiktiga åtgärderna. Det  
handlar om möjligheten att använda geografiska nummer i andra  
riktnummerområden, använda geografiska nummer i mobilnäten och att  
använda andra icke-geografiska nummer än mobilnummer i mobilnäten. Med  
utgångspunkt av rapporten ”Införande av åtgärder på kort sikt enligt PTS  

                                                 

1 Strategi för telefoninummerplanen, PTS-ER-2014:19, 
http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2014/Strategi-for-telefoninummerplanen---PTS-ER-
201419/  

http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2014/Strategi-for-telefoninummerplanen---PTS-ER-201419/
http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2014/Strategi-for-telefoninummerplanen---PTS-ER-201419/
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strategi för telefoninummerplanen”2 kommer ett förslag till beslut tas fram  
där de kortsiktiga åtgärderna införlivas i telefoninummerplanen. De  
överväganden som har gjorts gällande icke-geografiska nummer som får  
användas i en mobil nätanslutningspunkt har lett till att enbart 010  
(geografiskt oberoende tjänster) och 075 (personliga nummertjänster) är  
lämpliga vilket framförallt är baserat på SMP-beslut om skyldigheter på  
marknaden för fast samtalsterminering. Beslutet som ger operatörerna  
möjlighet att erbjuda en mer flexibel användning av nummer innebär inte att  
det blir en skyldighet för dem. Beslutet kommer att skickas på  
remiss, troligtvis i början av maj, och synpunkter kan då lämnas till PTS. 
 
I samband med att beslutet om denna ändring fattas kommer PTS att utfärda  
ett särskilt beslut per nummertillståndshavare där det framgår vilka  

       tillståndsvillkor som upphör att gälla. 
 
Frågor om hur det framgår om det går att skicka SMS eller inte till ett 
nummer framfördes. PTS bedömning är att användning av geografiska 
nummer i mobilnät inte medför ökade problem med sms och mms jämfört 
med situationen idag men önskar att eventuella synpunkter framförs i 
remissvaren. 
 
Se presentationen för mer information. 
 

4. Arbetet med att säkra tillgång till mobilnummer enligt 
mobilnummerstrategin3 

 
a. De olika stegen i mobilnummerstrategin (PTS) 
 

Av nummerplanens totalt 50 miljoner nummer finns idag ca. 9,5 miljoner 
nummer tillgängliga för tilldelning. Det finns också drygt 300 000 nummer 
med status Återlämnad. Status Återlämnad innebär att nummerserien som 
lämnats tillbaks till PTS har utporterade nummer. I dagsläget tilldelas inte 
dessa nummer och de blir därför oanvändbara. Antal nummerserier med 
status Återlämnad förväntas öka då operatörer av olika anledningar lämnar 
tillbaka nummerserier med utporterade nummer till PTS.  
 
För att vara säkra på att PTS kan tillgodose marknadens behov av 
mobilnummer framöver har en strategi, som beskriver hur detta ska gå till, 
tagits fram - mobilnummerstrategin. PTS mobilnummerstrategi består av 
följande fem steg: 
 
Steg 1 - Tillsyn över operatörernas tilldelade mobilnummer 

                                                 

2 Införande av åtgärder på kort sikt enligt PTS strategi för telefoninummerplanen, PTS-ER-2016:20, 
http://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2016/atgarder-pa-kort-sikt-enligt-nummerplanstrategin-pts-er-
2016_20.pdf  
3 Mobilnummerstrategi, PTS-ER-2016:15, 
http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2016/Mobilnummerstrategi/  

http://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2016/atgarder-pa-kort-sikt-enligt-nummerplanstrategin-pts-er-2016_20.pdf
http://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2016/atgarder-pa-kort-sikt-enligt-nummerplanstrategin-pts-er-2016_20.pdf
http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2016/Mobilnummerstrategi/
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Steg 2 - Återanvändning av serier med utporterade nummer 
Steg 3 - NDC 74 1-5, 7-8 öppnas för mobiltelefonitjänster 
Steg 4 – Utrym NDC 75 (flytt till t.ex. NDC 575) som sedan öppnas för 
mobiltelefonitjänster 
Steg 5 - Öppna NDC 6XX för mobiltelefonitjänster 
 
När det gäller steg 1 så har PTS för närvarande en pågående tillsyn gällande 
operatörers användning av mobilnummer för att se om reglerna kring dessa 
följs. Gällande steg 2 har PTS anlitat ett konsultbolag för att utreda 
möjligheten att tilldela nummerserier med utporterade nummer och hur detta 
i så fall skulle kunna gå till, se punkten 4.b. 
 
Se presentationen för mer information. 

 
b. Presentation av konsultrapporten ”Utredning om möjligheten för 

PTS att tilldela nummerserier med utporterade nummer”4 (NW 
Consulting AB) 

 
Punkten inleddes med redogörelse för resultatet i utredningen samt de 
slutsatser och rekommendationer som utredningen ger till PTS. I utredningen 
har sju operatörer samt SNPAC tillfrågats om hur de ser på att PTS tilldelar 
nummerserier med utporterade nummer. Därtill har en internationell utblick 
gjorts där regulatörer i Danmark, Nederländerna, Norge, Schweiz och 
Storbritannien tillfrågats om tilldelning av nummerserier med utporterade 
nummer sker.  
 
Operatörerna ser att tilldelning av nummerserier med porterade nummer 
skulle kunna förhindra eller försena nummerbrist däremot anser några att det 
finns risk att nummer kan dubbelallokeras dvs. ett nummer ges till två 
abonnenter av misstag. Dessutom anser några att det ger en del merjobb då 
nummer som är utporterade måste kontrolleras så att detta inte sker. Andra 
operatörer ser inte att detta skulle vara något problem. I rapporten diskuteras 
också en alternativ administrativ hantering som innebär att lediga nummer i 
återlämnade serier markeras som porterade till den operatör som tilldelas 
serien. Det skulle innebära att merjobbet minskar och risken för 
dubbelallokering elimineras.  
 
Rekommendationen till PTS är att möjliggöra tilldelning av återlämnade 
nummerserier med utporterade nummer. Detta kan initialt ske med ett 
tilldelningsbeslut som tydliggör ansvaret för hanteringen av de utporterade 
numren. I ett längre perspektiv bör PTS rekommendera NP-forum att införa 
en administrativ porteringsprocedur som hanterar detta. PTS bör också 

                                                 

4 Utredning om möjligheten för PTS att tilldela nummerserier med utporterade nummer, 
http://pts.se/upload/Rapporter/Tele/2016/Mobilnummerstrategi-20170206-Rapport-
%c3%85terl%c3%a4mnade-serier.pdf  

http://pts.se/upload/Rapporter/Tele/2016/Mobilnummerstrategi-20170206-Rapport-%c3%85terl%c3%a4mnade-serier.pdf
http://pts.se/upload/Rapporter/Tele/2016/Mobilnummerstrategi-20170206-Rapport-%c3%85terl%c3%a4mnade-serier.pdf
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utreda om Onward Routing används i Sverige och om inte, ta bort den 
möjligheten ut regelverket. 
 
Ingen av de deltagande operatörerna på Nummerforum använder sig av 
Onward Routing men någon operatör nämnde att de har en analys som 
klarar av att hantera detta. 
 
Frågan togs upp om det är nödvändigt att redan nu börja tilldela  
nummerserier med utporterade nummer eftersom det fortfarande är en sådan  
liten post i nummerplanen. PTS svarade att posten med återlämnade nummer  
förmodas öka då operatörer av olika anledningar återlämnar sådana  
nummerserier och att vi därför måste ha en plan för hur detta ska hanteras.  
PTS kommer diskutera vidare om när det blir aktuellt att tilldela dessa  
nummerserier.  
 
Se presentationen för mer information.  
 

5. Oönskade inkommande samtal med manipulerade (spoofade) A-
nummer – diskussion om vad kan göras för att åtgärda problem som 
uppstår för konsumenter pga. detta? (PTS) 

 
PTS berättade om problemet med spoofade a-nummer dvs.  
nummer som manipuleras och visas för den som tar emot ett samtal. Från  
början användes framförallt utländska nummer och nummer som inte finns i  
den svenska nummerplanen men nu används svenska nummer mer och mer  
både nummer med och utan abonnenter. Detta kan orsaka stora problem för  
de abonnenter som drabbas och många gånger handlar det om att någon på  
olika sätt vill komma åt en persons kontouppgifter.  
 
Frågan har varit uppe tidigare på Nummerforum då frågor kring hantering av  
a-nummer (CLI) diskuterades.  
Deltagarna är väl medvetna om problemet men har svårt att se vad som kan  
göras åt det speciellt då detta ofta uppkommer från utlandet. Däremot ansågs  
det viktigt att frågan finns på agendan och att utvecklingen följs inom  
Sverige och i diskussioner internationellt i olika arbetsgrupper och forum.  
Någon påpekade att det är originerande eller terminerande operatör som är  
ansvarig och operatören Colt menade att de har viss möjlighet att spåra i  
näten eftersom de har utrustning på olika platser i Europa. Även om det går  
att stoppa ett spoofat nummer är det lätt att byta till ett annat nummer vilket  
gör att spårningar i längden är ganska verkningslösa. 

 

Se presentationen för mer information. 
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6. Information från internationellt arbete inom CEPT/ECC/NaN5 och 
ITU-T/SG26 (PTS)  
 

Inom CEPT/ECC/NaN hanteras nummer-, nödsamtals- och nätfrågor och 
man tar fram Decisions, Recommendations och Reports (även ett Green 
Paper). PTS bevakar olika frågor inom området och kan lyfta en specifik 
fråga eller ett problem om det finns behov. PTS deltar också i undergrupper 
som tar fram nya och reviderar rapporter, beslut eller rekommendationer. 
 
Exempel på några saker NaN tittar på nu: 
 

 ECC Recommendation – för europeiska harmoniserade principer för 
tilldelning och administration av geografiska MNC:er 

 Utvidgad och harmoniserad användning av MNC:er i Europa – något 
EU också vill i draft EECC-direktivet 

 ECC Recommendation – om nummeraspekter för eCall 
 
Även inom ITU-T SG2 bevakar PTS olika frågor som berör vårt 
arbetsområde och kan ta upp specifika frågor eller problem. När 
rekommendationer tas fram eller revideras kan PTS delta i arbetsgrupperna 
som gör detta.  
 
Exempel på några saker SG2 tittar på nu: 
 

 Arbete inom M2M/IoT-området för sådana applikationer/tjänster 
som är i behov av globala E.164-nummer 

 E.118 – telefonkortsnummer på SIM-kort. 

 3GPP MBMS-tjänster (multimedia broadcast multicast serivce) 

 E.157 – CLI (A-nummer) mellan länder 

 ENUM 
 

 

Se presentationerna för mer information.  
 
 
7. Betalsamtalsreglering – information från Unicorn Telecom (Unicorn 

Telecom) 
 

Information om betaltelemarknaden och de utmaningar som  
Unicorn menade uppstår då PTS förändrar SMP regleringen för fast  
samtalsterminering. 
 
Se presentationen för mer information. 

                                                 

5 Information om gruppen finns här http://www.cept.org/ecc/groups/ecc/wg-nan/client/introduction/.  
6 Information om gruppen finns här http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-
2020/02/Pages/default.aspx.  

http://www.cept.org/ecc/groups/ecc/wg-nan/client/introduction/
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/02/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/02/Pages/default.aspx
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8. Övrigt. 

 
Nytt IP-SIP gränssnitt mot SOS Alarm (NW Consulting AB) 

 

Information om arbetet med ett nytt IP-SIP gränssnitt mot  
SOS Alarm och vikten av att det är väl specificerat. Arbetet har inletts inom  
ITS och det är viktigt att de operatörer som har gränssnitt mot SOS Alarm är  
med i arbetet. Mötet inom ITS kommer att hållas den 18 maj. 
 

9. Nästa möte. 
 

Nästa möte bestämdes till den 18 oktober 2017 kl. 0930 till 12:00.  


