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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
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ITU-T SG2
• T – standardisering

• SG ansvarig för nummerrekommendationen E.164 och världens alla landskoder (typ CC 46 

för Sverige och globala koder som t.ex. CC 883 för globala tjänster)

• SG2 ansvarig för andra rekommendationer för nummer och adresser – t.ex. E.212 för IMSI 

som finns på SIM-korten

• Ca 100 deltagare från hela världen

• Möts 1-2 ggr om året i Geneve

• Deltagarna är främst operatörer och regulatoriska myndigheter, och några få tillverkare

• Senaste mötet var i november/december 2017

• Nästa möte juli 2018



Vad gör PTS på SG2

• Bevakar olika frågor inom 

området – kan lyfta en specifik 

fråga/problem

• Delta i eller leda arbetsgrupper 

som tar fram nya/reviderar 

rekommendationer

• Kan vara editor (PTS är det för 

E.101 och E.212)

• Allt arbete ”contribution driven”



Aktuella SG2-frågor – E.212

• SG2 undersöker mot 3GPP och GSMA vilka 

nya behov som kan uppstå för 5G-nät som 

kan påverka E.212

• Input som givits är att endast minimal 

strukturförändring av E.212 får ske – utökat 

behov av E.212 får ske med fler MCC och 

MNC i nationella resp. globala E.212-

planer. 
• 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 



Aktuella SG2-frågor – IoT/M2M

• Arbete inom M2M/IoT-området för sådana 

applikationer/tjänster som är i behov av 

globala E.164-nummer

• Landskod (CC) 878 avses omallokeras för 

M2M/IoT (tidigare använd för UPT - 1993)

• Nummer under CC 878 kan t.ex. kunna 

användas i bilar för eCall

• Ny rekommendation (E.IoT-NNAI) och revision 

av E.164.1 för tilldelningar under CC 878



Aktuella SG2-frågor - CLI

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

• Rekommendationen håller på att ses över att 

göras med 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



Aktuella SG2-frågor – IIN/EID

• E.118 – telefonkortsnummer på SIM-kort.

• 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

• Dagens IIN, enligt E.118, tilldelas operatörer 

av PTS

• Oklarheter mellan IIN och EID – GSMA 

(skapat EID) och ISO (ansvarig för all 

kortbaserad numrering) har tillfrågats



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



Leverabler från ITU-T

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

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

