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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, 

fungerande elektronisk kommunikation mellan 

länder, samt vissa nummerfrågor

• SG2 ansvarig för nummerrekommendationen 

E.164 och världens alla landskoder (typ CC 

46 för SE och t.ex. CC 883 för globala 

tjänster), samt för andra rekommendationer 

för nummer och adresser – t.ex. E.212 för IMSI 

som finns på SIM-korten

• Deltagarna är främst operatörer och 

regulatoriska myndigheter, och några få 

tillverkare

• Allt arbete ”contribution driven”

http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/Pages/default.aspx
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Aktuella SG2-frågor – E.164 (telefonnummer)

• E.IoT-NNAI - Arbete pågår att göra om CC 878 

till en landskod för globala M2M/IoT-

applikationer (även för eCall) som behöver 

E.164-nummer
• Frågan om NP för dessa resurser diskuteras

• Olika idéer finns också om helt ny ITU-resurs för IoT som 

ska dokumenteras i en TR

• Arbete pågår med E.164.1 som anger 

tilldelningskriterier för landskoder (CC) och 

globala nummer, bl.a. för omallokerade 878

• All världens länders telefoninummerplaner finns 

publicerade på ITU:s webb enligt E.129

• https://www.itu.int/oth/T0202.aspx?parent=T0202

• Arbete påbörjat om denna publicering även kan 

tillhandahållas genom en DB hos ITU

https://www.itu.int/oth/T0202.aspx?parent=T0202


Aktuella SG2-frågor – eCall med globala nummer

• Vissa MNO (bl.a. Orange, Vodafone och 

AT&T) erbjuder globala nummer (CC 

882/883) för eCall i bilar

• Det föreligger ibland svårigheter att få 

trafik öppnade till dessa globala nummer 

vilket försvårar för PSAP att ringa tillbaks till 

bilen vid en olycka

• ITU publicerar info i OB (Operational

Bulletin) om öppning av trafik till dessa 

nummer som operatörer rekommenderas att 

följa
• OB - https://www.itu.int/pub/T-SP/e

• Se också CEPT Rec. 17(04) om eCall-numrering

https://www.itu.int/pub/T-SP/e


Aktuella SG2-frågor – E.212 MNC
• Man har undersökt E.212:s framtidssäkerhet mot 5G 

hos 3GPP och GSMA och rekommendationen just nu är 

inga ändringar i E.212
• Många andra identiteter i 5G är uppbyggda med dagens 

E.212 som bas i dessa identiteter som är ”Internet-resurser”, och 

då främst som domännamn under domänen 

.3gppnetwork.org 

• Arbete pågår med ett nytt Annex G för en ”WiFi-

liknande” access framtagen av MulteFire Alliance – ny 

global MCC

• Arbete pågår med ett nytt Annex för testverksamhet –

MCC 991 allokeras för detta ändamål

• Arbete pågår med ett Appendix om MCC 999 för 

privata nät – inga tilldelningar, utan bara intern 

användning i det privata nätet



Aktuella SG2-frågor – E.118 IIN på SIM o. eSIM (EID)
• E.118 – telefonkortsnummer på SIM-kort

• Dagens IIN, enligt E.118, tilldelas operatörer av PTS

• GSMA har specificerat nya 

”telefonkortsnummer” för embedded SIM 

(EID - eUICC) för M2M/IoT – dessa är längre 

(32 siffror) än dagens (19 siffror) och är 

tänkt att tilldelas tillverkare

• Arbete pågår att se över E.118 för att kunna 

täcka flera fall, fler aktörstyper och med 

olika nummerlängder
• Dock oklart vem som ska tilldela EID – NRA, ITU, 

GSMA…

• ISO har nu angett att ITU har fullt ansvar efter 

89CC XX…



E.118 IIN vs. GSMA EID

ITU-T E.118 IIN (2006)

GSMA EID

Oklart om EID är en global resurs?

Vem tilldelar och till vem – NRA eller ITU TSB eller GSMA?

Tilldelas idag av PTS och registreras hos ITU TSB



Aktuella SG2-frågor – E.218 TETRA

• Europaparlamentet hade ansökt om global 

TETRA landskod ((T)MCC), för användning i 

de 3 länder där parlamentet har sin 

verksamhet

• Sådana (T)MCC finns för närvarande inte

• Arbete pågår nu med ett Annex till E.218

• (T)MCC 944 allokeras som en ny global 

TETRA landskod



Aktuella SG2-frågor – E.157 CLI o. E.156 misuse

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

• Rekommendationen håller på att ses över att 

göras signaleringsoberoende (tidigare ISUP-

inriktad)

• CLI kan lättare manipuleras i IP-baserade nät och 

en revision av E.157 är ett försök att få ökad 

trovärdighet vid överföringen av CLI mellan 

länder
• Ytterst blir slutkunden lidande när CLI manipulerats – man 

kartlägger olika problem såsom t.ex. spoofing

• E.156 om rapportering av misuse till ITU TSB



Leverabler från ITU-T

https://www.itu.int/pub/T-REC

https://cept.org/ecc/deliverables/

