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Förord 

Förstudiens syfte är att studera hur dagens nummerportabilitet ska säkerställas 
tekniskt när operatörerna förändrar sina befintliga TDM-baserade nät mot 
framtida IP-baserade nät. 

Underlag till förstudien har bl.a. tagits fram av en operatörsarbetsgrupp som 
PTS har varit sammankallande för. 

Förstudien identifierar fortsatt arbete som ITS, operatörskollektivet och PTS 
bör driva vidare. 

 

Katarina Kämpe 
Stf. Generaldirektör 
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Sammanfattning 

Nummerportabilitet (NP) har funnits sedan 1999 i Sverige och möjliggör för 
slutkunden att behålla sitt telefonnummer när denne byter operatör. 

Under 2008 har PTS haft en operatörsarbetsgrupp, initierad genom 
Nummerforum, som studerat hur dagens nummerportabilitet ska säkerställas 
tekniskt när de befintliga TDM-baserade näten övergår mot framtida IP-
baserade nät (t.ex. NGN). Detta eftersom IP-baserade nät i grunden inte är 
konstruerade för att hantera telefonnummer vilket medför att dessa nät måste 
översätta telefonnummer (genom t.ex. ENUM) till andra identiteter (kallade 
URI:er) för att samtal ska kunna ställas upp mot telefonnummer som har 
porterats. 

Två områden har främst studerats:  

1. Vilken unik NP-information som ska överföras mellan de 
samtrafikerande operatörerna över det SIP-baserade nätgränssnittet 
som används mellan IP-baserade nät.  

2. Vilka databasfunktioner som beövs för nummerportabilitet för de IP-
baserade näten för att tillhandahålla korrekt dataunderlag för dirigering 
över dessa SIP-baserade nätgränssnitt. Med databasfunktioner avses 
dagens centrala referensdatabas (som drivs av SNPAC) men också nya 
ENUM-funktioner som kan användas för de IP-baserade näten. Dessa 
nationella ENUM-funktioner kommer troligen ingå i någon 
internationell ENUM-hierarki. 

 
Slutsatserna och identifierat fortsatt arbete framgår av denna förstudie. Till 
stora delar bygger förstudien på vad deltagarna i operatörsarbetsgruppen 
kommit fram till. Gruppen har bestått av representanter från TeliaSonera, 
Tele2, Telenor, TDC, Hi3G, Comhem, Inabler, SNPAC och 
IT&Telekomföretagen. PTS har varit sammankallande. 

Förstudien distribueras med ett informationsbrev till alla aktörer som har 
nummertillstånd, samt till andra såsom t.ex. .SE, IT&Telekomföretagen, ITS, 
ISOC-SE och SOF. Detta för att de ska kunna medverka i det fortsatta arbetet 
som föreslås i förstudiens avsnitt 7. Avsnittet utpekar fortsatta aktivteter bl.a. 
för ITS och hos operatörskollektivet, lämpligen inom IT&Telekomföretagen 
eller NP-Forum.  

Avsnitten 5.7 och 5.9 samt 6.4 till 6.6 och 6.8 sammanfattar utestående 
frågeställningar identifierade av operatörsarbetsgruppen. 

Vidare aktiviteter för PTS omfattar bl.a. översyn av föreskrifter och allmänna 
råd om nummerportabilitet (PTSFS 2007:7) och ett beslut (Dnr. 00-18205) 

 



 

avseende uppgiftsskyldighet om referensdata för överlämnande operatörer, 
samt utreda hur den tekniska koden dirigeringsprefix vid NP ska hanteras i 
framtiden och om PTS fortsättningsvis ska tilldela denna nummerkapacitet 
eller om annan neutral aktör ska ansvara för detta, samt hur ett regelverk (inte 
nödvändigtvis rättslig reglering) bör utformas runt en ev. nationell ENUM-
funktion för nummerportabilitet. 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Number portability (NP) has been used in Sweden since 1999 and enables end 
users to retain their telephone number when switching operators. 

In 2008, PTS had an operators’ working group, initiated through 
Nummerforum [Numbering forum], which studied how today’s number 
portability is to be assured when the existing TDM-based networks move 
towards the future IP-based networks (e.g. NGN). This is because IP-based 
networks were not originally designed to process telephone numbers, meaning 
that these networks must map telephone numbers (through ENUM, for 
instance) into other identifiers (called ‘URIs’) so that calls can be made to 
telephone numbers that have been ported. 

Two main areas were studied:  

1. The type of unique NP data to be transmitted between the 
interconnecting operators via the SIP-based network interface used 
between IP-based networks.  

2. The database functions needed for number portability for the IP-based 
networks to enable the provision of correct supporting data for routing 
via these SIP-based network interfaces. ‘Database functions’ mean 
both the current central reference database (managed by SNPAC) and 
the new ENUM functions which can be used for the IP-based 
networks. These national ENUM functions will probably become 
subject to an international ENUM hierarchy.  

 
This preliminary study presents conclusions and identifies work to be 
continued. The preliminary study is largely based on the results achieved by the 
participants in the operators’ working group. This group consisted of 
representatives from TeliaSonera, Tele2, Telenor, TDC, Hi3G, Comhem, 
Inabler, SNPAC and IT&Telekomföretagen. PTS convened the working 
group. 

The preliminary study is being distributed with an accompanying information 
letter to all stakeholders with numbering licences, as well as other parties, 
including the following: .SE, IT&Telekomföretagen, ITS, ISOC-SE and SOF. 
This is to enable their participation in the continuing work as proposed in 
section 7 of the preliminary study. This section points out further activities, for 
example activities to be carried out by ITS and the operators collectively, 
which it may be appropriate to conduct through the IT&Telekomföretagen 
association or the NP Forum.  

Sections 5.7 and 5.9 in addition to 6.4 to 6.6 and 6.8 summarise outstanding 
issues identified by the operators’ working group. 

 



 

Continued activities for PTS include: reviewing regulations and guidelines 
regarding number portability (PTSFS 2007:7); a decision (reference 00-18205) 
concerning the obligation of a donor operator to provide reference data; 
investigating how the technical code routing number for NP should be dealt 
with in the future and whether PTS should continue to assign such numbering 
capacity or if another neutral stakeholder should be responsible for this 
function; and how a framework (not necessarily legal regulation) should be 
designed to encompass a prospective national ENUM function for number 
portability. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund till förstudien och rättslig reglering av 
nummerportabilitet 

Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) finns 
skyldigheter för den som tillhandahåller allmänt tillgängliga telefonitjänster att 
se till att dess allmänna kommunikationsnät medger att en abonnent kan 
behålla sitt telefonnummer vid byte av operatör. Detta förfarande att 
överlämna ett telefonnummer, på abonnentens begäran, till en annan operatör 
kallas för nummerportabilitet (baserat på engelskans Number Portability). 

Den rättsliga regleringen av nummerportabilitet framgår av 5 kap. 9-11 §§ LEK 
och med stöd av lagen har PTS utfärdat föreskrifter och allmänna råd, PTSFS 
2007:71, om nummerportabilitet. Av PTS föreskrifter framgår detaljerad 
reglering om skyldighetens omfattning, hur dirigering ska gå till mot 
överlämnade telefonnummer, vad som gäller vid avslutade abonnemang, 
telefonitjänstens och tilläggstjänsternas funktion, viktiga samhällsfunktioner 
och hur information om överlämnade telefonnummer, s.k. referensdata, ska 
insamlas och distribueras till aktörer som behöver sådan information. 

Föreskrifterna anger hur originerande och transiterande operatörer ska dirigera 
samtal mot överlämnande telefonnummer. Hur detta ska gå till framgår av två 
svenska standarder som beskriver nätgränssnitt mellan olika aktörers nät och 
vilken data som behöver överföras mellan dessa nät för att samtal ska kunna 
ställas upp mot överlämnade telefonnummer. Genom hänvisningen i PTS 
föreskrift till standarderna medför detta att specifikationerna utgör en 
integrerad del av myndighetsföreskriften. 

Närmare beskrivning av dagens nummerportabilitet återfinns i avsnitt 4. I 
nedanstående figur 1 åskådliggörs regleringsstrukturen för nummerportabilitet. 

 

 

 

                                                 
1 Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om nummerportabilitet (29 juni 2007), PTS. PTSFS 2007:7. 
Hämtat från <http://www.pts.se/sv/Dokument/Foreskrifter/Tele/PTSFS-20077---PTS-foreskrifter-
och-allmanna-rad-om-nummerportabilitet/>. 
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Figur 1 Regleringsstrukturen för dagens nummerportabilitet. 
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Enligt redogörelsen ovan finns en rättslig koppling mellan PTS föreskrift och 
de svenska standarderna för nätgränssnitt för dagens kommunikationsnät. 
Samtidigt pågår ett intensivt globalt arbete med att förändra dagens 
kretskopplade nät mot att bli IP-baserade, bl.a. genom NGN-konceptet, för 
utvecklingen av fasta nät, som specificeras inom den europeiska 
standardiseringsorganisationen ETSI.  

För dessa framtida nät kommer slutkunderna kunna portera sina 
telefonnummer, men nätgränssnitten mellan operatörerna kommer att se 
annorlunda ut jämfört med dagens nät. På sikt leder det till att de standarder 
som PTS föreskrifter hänvisar till blir obsoleta. 

PTS påbörjade arbetet med denna förstudie baserat på följande punkter som 
bakgrund för nummerportabilitetens realisering i framtida nät: 

• Framtida nät går mot att bli IP-baserade samt innehålla olika mått av 
konvergens.  

• IP-baserade nät hanterar tekniskt identiteter i form av tel URI och SIP 
URI i nätgränssnitten för nätsignalsystemen (t.ex. SIP/SIP-I). 
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• Framtida nät kommer fortsättningsvis erbjuda elektroniska 
kommunikationstjänster med telefonnummer (E.164). Dessa 
telefonnummer måste översättas till URI:er genom någon 
översättningsfunktion (t.ex. I-ENUM/DNS) för dessa framtida nät. 

• Kommande EU-direktiv kommer att ha skyldigheter för NP för 
elektroniska kommunikationstjänster med telefonnummer ur den 
nationella telefoninummerplanen (USO-direktivet Art. 30). NP för 
telefonnummer kommer därmed fortsättningsvis vara en reglerad 
funktion i dessa framtida nät. 

• Dagens svenska rättsliga reglering av NP genom LEK och PTSFS 
2007:7 anger vilket nätgränssnitt och nätsignalsystem (ISUP) som ska 
användas genom hänvisning till SS 63 63 90 och SS 63 63 92 i 
föreskriften. 

Denna förstudie kommer att utgöra viktigt underlag för det vidare arbetet med 
att realisera nummerportabilitet för framtida nät i Sverige.  

1.2 Arbetsmetod 
Arbetet har bedrivits på Nätsäkerhetsavdelningen som ansvarar för 
nummerfrågorna på PTS.  

Standardiseringsarbetet inom ETSI för nummerportabilitet har bevakats på 
plats av PTS. Den tekniska specifikation2 som produceras för NGN kommer 
troligen att beslutas och publiceras under 2009. Någon bevakning av liknande 
arbete inom 3GPP eller IETF har inte gjorts. 

Baserat på erfarenheterna av tidigare arbete, i slutet av 1990-talet, när 
nummerportabilitet infördes i Sverige ville PTS, för denna förstudie, återigen 
arbeta direkt mot marknadsaktörerna för att få ett brett engagemang från dessa 
och samtidigt underlätta identifiering av viktiga vägvalsfrågor kopplade till 
nummerportabilitet för framtida nät. 

Bakgrund till den studie PTS ville genomföra presenterades vid Nummerforum 
den 24 april 20083. PTS föreslog bildande av en operatörsarbetsgrupp. En 
sådan kom igång i slutet av maj 2008 och avslutade sitt arbete i december 2008.  

Arbetet i operatörsarbetsgruppen har varit mycket värdefullt och har legat till 
grund för denna förstudie. Deltagande har varit representanter från 
TeliaSonera, Tele2, Telenor, TDC (genom Leissner Data), Hi3G, Comhem, 

                                                 
2 Utkast till ETSI TR 184 003 Number Portability for Next Generation Networks (NGNs). Hämtat från 
<http://webapp.etsi.org/WorkProgram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=22488>. PTS är rapportör 
för denna specifikation, tillsammans med en person från Ericsson. 
3 http://www.pts.se/sv/Bransch/Telefoni/Arrangemang/Nummerforum/.  
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Inabler, SNPAC och IT&Telekomföretagen (genom NW Consulting). Utan 
dessa aktörers engagerade deltagande i operatörsarbetsgruppen hade 
omöjliggjort ett framtagande av en förstudie av sådan kvalitet som denna. 

1.3 Avgränsningar 
Förstudien omfattar bara portabilitet av telefonnummer (nationella E.164-
nummer)4.  

 

 

 

                                                 
4 Se vidare figur 2 i avsnitt 4.1. 
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2 Vilka faktorer bör studeras för 
nummerportabilitet i framtida nät? 

Avsnitt 1 redogör för bakgrunden till denna förstudie. Detta avsnitt redovisar 
PTS syfte och mål med arbetet att studera nummerportabilitet för framtida nät. 

Syfte 

• Att för olika nätscenarion mellan framtida nät, och mellan sådana nät 
och befintliga nät och hybridnät, identifiera vilka dirigeringsmetoder, 
nätgränssnitt och nätsignalsystem som blir tillämpliga för 
samtal/sessioner, direkt eller via transit, mot porterade nummer.  

• Att för dessa nätgränssnitt identifiera nödvändig dirigeringsdata mellan 
aktörer, samt identifiera om någon särskild påverkan sker för 
tilläggstjänster. Omfattar även hantering och överföring av A-nummer 
(CLI) eller andra identiteter (URI:er) mellan nät. Avgöra om dagens 
dirigeringsprefix vid NP5 och det i telefoninummerplanen allokerade6 
NDC 394 (porteringsprefix) fortfarande behövs i nätgränssnitten 
mellan framtida nät. 

• Att harmonisera aspekter på NP i Sverige med internationellt arbete 
om NP för framtida nät som specificeras inom bl.a. ETSI, 3GPP, 
ITU-T, GSMA och IETF.   

• Att studera om dirigeringsmetod ”Onward Routing” inte ska användas 
för framtida nät i Sverige. 

• Att studera om användning av URI:er i de framtida näten påverkar det 
administrativa gränssnittet, referensdata, den centrala 
referensdatabasen (CRefDB) för porterade telefonnummer eller 
operatörernas administrativa (AdmDB) och operationella databaser 
(OpDB). 

• Att studera på vilket sätt I-ENUM/DNS och GSMA:s koncept IPX 
och ”Carrier ENUM” kan påverka realiseringen av nummerportabilitet 
i Sverige avseende operatörernas operationella databaser (OpDB). 
Omfattar även frågor om behov av en nationell operationell databas 
gemensam för flera operatörer. 

• Att studera om PTS hantering av den svenska telefoninummerplanen 
påverkas av någon aspekt vid realisering av nummerportabilitet i 
framtida nät. 

                                                 
5 En teknisk kod som PTS tilldelar. http://www.pts.se/sv/Bransch/Telefoni/Nummerfragor/Nummer--
och-adressplaner/Tekniska-planer/.  
6 PTS Dnr. 99-2995. 

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen 15 

 

http://www.pts.se/sv/Bransch/Telefoni/Nummerfragor/Nummer--och-adressplaner/Tekniska-planer/
http://www.pts.se/sv/Bransch/Telefoni/Nummerfragor/Nummer--och-adressplaner/Tekniska-planer/


Förstudie - Nummerportabilitet för framtida nät, och i samverkan med befintliga nät med 
aspekter på samtrafik, ENUM och den centrala referensdatabasen 

 

• Att studera om det går att minimera den rättsliga kopplingen mellan 
PTS föreskrifter och svenska standarder för NP för framtida nät. 

• Att inte studera behov av portabilitet för andra identiteter än 
telefonnummer (t.ex. operatörsoberoende SIP URI:er – dvs. 
sip:user@supplier vs. sip:user@userdomain). 

Mål 

• PTS ska, enligt sin Verksamhetsplan (VP) för 2008, ta fram en 
förstudie som redogör för ovanstående moment och som identifierar 
fortsatt arbete med NP för framtida nät. Ambitionen är att informera 
om förstudien bland marknadsaktörerna för att nå ut till en större 
krets än de som varit aktiva i operatörsarbetsgruppen.  

• Arbetet ska bedrivas till stor del i samverkan med marknadsaktörerna i 
en av PTS ledd operatörsarbetsgrupp. Operatörsarbetsgruppens 
slutsatser kommer att återspeglas och dokumenteras i PTS förstudie. 

• Förstudien ska identifiera fortsatt arbete, t.ex. i form av: 
 

 Vad ITS bör driva vidare 

 Vad operatörskollektivet bör driva vidare 

 Vad PTS bör driva vidare 

 Vad Sverige bör påverka och bevaka i det internationella 
arbetet 
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3 Vad säger nya EU-direktiv om 
nummerportabilitet för framtida nät 

Dagens skyldigheter för nummerportabilitet grundar sig på sådan reglering i 
EU-direktiv om samhällsomfattande tjänster, det s.k. USO-direktivet. 

Kommissionen påbörjade år 2006 ett arbete med översyn av EU-direktiven 
och efter en bred remissomgång, lade EU-kommissionen i november 2007 
fram sina förslag till ändringar av direktiven.  

Kommissionens förslag utgör grunden för förhandlingar i rådet (bestående av 
medlemsstaternas regeringar) och i Europaparlamentet. När dessa institutioner 
enats var för sig om sin syn på kommissionens förslag (inklusive eventuella 
ändringar), ska de i enlighet med den s.k. medbeslutandeproceduren enas i ett 
slutligt gemensamt beslut om (ändringar av) direktiven. Dessa direktiv ska 
sedan genomföras i respektive medlemsstats lagstiftning under en i direktiven 
närmare bestämd tidsperiod. Tidpunkten för detta är inte exakt bestämd, men 
under 2010 är det troligt med ett införlivande i svensk lagstiftning. 

Reglering för nummerportabilitet finns med i kommissionens förslag och 
rättighet finns för abonnenter att begära portering av sitt telefonnummer. 
Kopplingen är inte längre gjord till portabilitet av s.k. Public Available Telephone 
Services (PATS), utan gäller för alla abonnenter med telefonnummer ur den 
nationella telefoninummerplanen. 

Den tid som en portering får ta från det att abonnenten beställt den och tills 
överlämnandet sker var satt till 1 arbetsdag i kommissionens förslag. 
Europaparlamentet har mjukat upp texten något med möjlighet för den 
nationella regleringsmyndigheten (PTS i Sverige) att göra undantag för denna 
tidsgräns. 

Den 27 november 2008 enades rådet om en gemensam ståndpunkt och i 
frågan om nummerportabilitet ska överlämnandet nu ske med minsta möjliga 
försening och den tekniska delen av porteringen får inte överstiga 1 dag. Krav 
runt dessa frågor ska kunna ställas upp av en nationell myndighet.  

I EU-direktiven används begreppet elektroniska kommunikationsnät utan 
någon direkt specificering vilket/vilka typer av kommunikationsnät som avses. 
Det begreppet är generellt och torde därmed omfatta sådana nät som går under 
benämningen ”framtida nät” i denna förstudie. 
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4 Introduktion till dagens 
nummerportabilitet 

4.1 Nummerportabilitet för telefonnummer 
Nummerportabilitet infördes för att möjliggöra för kunder att behålla sitt 
telefonnummer vid byte av operatör. Nummerportabilitet innebär att 
abonnenterna får möjlighet att behålla sitt telefonnummer när de byter den 
operatör de är direktanslutna till, d.v.s. den som tillhandahåller accessnätet 
fram till abonnentens nätanslutningspunkt. 

För fasta allmänt tillgängliga telefonitjänster infördes reformen, med stöd av 
telelagen (1993:597), successivt från den 1 juli 1999 och introduktion av 
nummerportabilitet avseende mobila telefonitjänster skedde 1 september 2001. 
Nummerportabilitet regleras i dag i LEK och grunden för nummerportabilitet 
framgår av artikel 30 i USO-direktivet. PTS har även utfärdat föreskrifter och 
allmänna råd (PTSFS 2007:7) om nummerportabilitet. 

I dagens svenska telefoninummerplan finns det ett antal nummerserier 
utpekade där det ska vara möjligt att erbjuda nummerportabilitet mellan 
operatörer för det tjänsteslag som nummerserien avser. Nedanstående figur 2 
visar dagens omfattning av skyldigheten för nummerportabilitet. Skyldigheten 
att tillhandahålla nummerportabilitet omfattar inte enstaka direktvalsnummer 
inom en direktvalsnummerserie vilket framgår av föreskriften. 
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Figur 2 Nummerserier med skyldigheter för nummerportabilitet. 
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4.2 Dagens tekniska lösningar för nummerportabilitet i 
Sverige 

Den europeiska standardiseringsorganisationen ETSI har publicerat ett antal 
tekniska rapporter som redovisar olika lösningar för nummerportabilitet för 
fasta resp. mobila telefonitjänster.7 För fasta tjänster beskrivs 4 olika 
dirigeringsmetoder mot överlämnande nummer och i Sverige har 2 av dessa 
valts vilka redovisas nedan: 

”Onward Routing” (OR) - den originerande operatören dirigerar samtalet som 
vanligt till den överlämnande operatörens nät (den som ursprungligen tilldelats 

                                                 
7 IETF har sammanställt RFC 3482, Number Portability in the Global Switched Telephone Network (GSTN): An 
Overview, som redovisar hur nummerportabilitet implementerats i ett antal länder. Hämtat från 
<http://www.ietf.org/rfc/rfc3482.txt?number=3482>. 
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telefonnumret av PTS). Där görs en portabilitetskontroll, ett dirigeringsprefix8 
tillförs och samtalet vidareförmedlas till den mottagande operatörens nät. 

”All Call Query” (ACQ) - den originerande operatören gör själv 
portabilitetskontroll (vilket görs för alla koppeluppställningar) och eventuellt 
dirigeringsprefix fås ur dennes operationella databas. Samtalet förmedlas direkt 
till den mottagande operatörens nät utan att behöva passera överlämnandes 
nät. Kräver tillgång till referensdata vilket normalt erhålls ur en 
referensdatabas.  

För att koppeluppställningen ska ske mot korrekt mottagande operatörs 
logiska nät används dirigeringsprefixet för sådan identifiering och i Sverige 
pekar ett sådant nummer ut det mottagande nätet. Dirigeringsprefixet 
överföras mellan näten i nätsignalsystemet9 och det kan ske på olika sätt vilket 
framgår av de svenska standarderna för nummerportabilitet. 

Nedanstående figur 3 redovisar de två trafikfallen vid samtal mot överlämnade 
telefonnummer. Den kraftiga pilen anger ACQ-fallet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Behov av dirigeringsprefix finns för den operatör som avser att värva slutkunder för direktanslutning 
mot eget nät genom funktionen nummerportabilitet. Dirigeringsprefixet används för att dirigering ska 
kunna ske mot rätt mottagande operatörs logiska allmänna kommunikationsnät vid samtal mot 
överlämnande telefonnummer.  
9 ITU-T signalsystem No. 7 ISUP 
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Figur 3 Dagens trafikfall (OR och ACQ) vid samtal mot 
överlämnade telefonnummer. 
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I de standarder för mobil nummerportabilitet som ETSI tagit fram kallas OR 
för ”indirect routing” och ACQ för ”direct routing”. 

Ovanstående dirigeringsmetoder kan realiseras med olika tekniker i näten, t.ex. 
via medflyttningsfunktioner eller genom mer eller mindre avancerade IN-
lösningar, samt även med MNP-SRFF

                                                

10-lösningar i mobilnäten.  

I Sverige har man inom ramen för ITS AG 15 tagit fram specifikationer 
rörande tekniska lösningar för nummerportabilitet. Dessa är publicerade i form 
av svensk standard och två av dessa, SS 63 63 9011 och SS 63 63 9212, ingår 

 
10 Signalling Relay Function for support of MNP 
11 Number Portability in Sweden – Network solutions for Service Provider Portability for fixed public telecommunications 
services. 
12 Number Portability in Sweden – Network solutions for Service Provider Portability for public digital mobile telephony 
services. 
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som en integrerad del av PTS föreskrifter för NP och MNP och en annan, SS 
63 63 9113, finns hänvisad till i allmänna råd utfärdade av PTS. 
Nätspecifikationerna (SS 63 63 90 och SS 63 63 92) redovisar nätgränssnitten 
mellan allmänna kommunikationsnät för de ovan redovisade 
dirigeringsmetoderna för nätsignalsystem ISUP. Dessa två dirigeringsmetoder 
kan fungera parallellt i Sverige. SS 63 63 9114 specificerar administrativa 
gränssnitt och den centrala referensdatabasen, som behövs för den mer 
avancerade dirigeringsmetoden i nätspecifikationen. Den centrala 
referensdatabasen behandlas i avsnitt 4.4. 

4.3 Aktörer vid nummerportabilitet 
Vid nummerportabilitet är flera olika aktörer inblandade, både vid processen15 
att överlämna själva telefonnumret (sker vid en tidpunkt) och vid 
samtalsuppställning mot sådana överlämnade nummer i kommunikationsnäten.  

De viktigaste rollerna redovisas nedan: 

Överlämnande operatör – den som före överlämnandet har abonnenten och som 
överlämnar telefonnumret till den mottagande operatören. Vid den enklare 
dirigeringsmetoden (OR) ingår denna operatörs nät i samtalsuppställningen. 
Vid den avancerade dirigeringsmetoden16 (ACQ) är detta nät normalt inte 
inblandat i koppeluppställningen, förutom i de fall när det originerande nätet är 
detsamma som det överlämnande nätet. 

Mottagande operatör – den nya operatören som abonnenten blir kund hos efter 
överlämnandet och där ett samtal normalt slutar mot den abonnenten.17  

Orginerande operatör – den operatör som innehar nätet där ett samtal startar. 

Terminerande operatör – den operatör som innehar nätet där ett samtal slutar. 

 

                                                 
13 Number Portability in Sweden – Administrative process for Number Portability, including the administrative interface 
and the central reference database. 
14 Innehåller även grundläggande administrativa rutiner för att nummerportabilitet ska fungera mellan 
operatörer.  

15 Beskrivs närmare i avsnitt 5 i SS 63 63 91. 
16 Kräver tillgång av korrekt referensdata. Enligt SS 63 63 91 är det tänkt att sådan referensdata ska 
erhållas från en central referensdatabas.   
17 Ett samtal kan även börja i ett mottagande nät när ett sådant nät också är det originerande nätet. 
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4.4 Central referensdatabas (CRefDB) för 
nummerportabilitet som tillhandahålls av SNPAC 

För nummerportabilitet finns det en förutsättning för att dirigera samtal enligt 
ACQ/”direct routing” och det är tillgången till referensdata18. 
Operatörskollektivet i Sverige har i samförstånd kommit fram till att 
referensdata ska tillhandahållas ur en centralt placerad referensdatabas 
(CRefDB19) vilket närmare beskrivs i SS 63 63 91.  

Fördjupad information om bakgrund till den nuvarande rättsliga regleringen 
för CRefDB går att finna i ett förslag till lagändring som PTS överlämnade till 
regeringen år 2000.20  

Med start 1998 har ett antal större operatörer arbetat med att etablera en 
central referensdatabas i Sverige. Bolaget SNPAC AB21, som bildades i 
december 2000, driftsatte en sådan central referensdatabas den 1 september 
2001. Den huvudsakliga uppgiften för en referensdatabas är att lagra väsentlig 
information, referensdata, för alla överlämnade telefonnummer i Sverige. Den 
lagrade informationen används sedan av originerande operatörer, som valt den 
mer avancerade dirigeringsmetoden (ACQ), för nedladdning till sina 
administrativa databaser (AdmDB), som kan ses som en lokal referensdatabas, 
som i sin tur uppdaterar de operationella databaserna (OpDB). Den 
operationella databasen används i varje operatörs nät22 vid samtalsuppställning 
mot överlämnade nummer och är därmed en realtidsdatabas i nätet.  

För att en sådan central referensdatabas ska innehålla korrekta uppgifter har 
PTS den 7 mars 2001 beslutat att den som överlämnar ett telefonnummer 
enligt 39 § tredje stycket telelagen genast ska underrätta SNPAC om 
överlämnandet och den 15 augusti 2001 har PTS beslutat om att 
uppgiftsskyldigheten enligt 39 a § telelagen23 mot SNPAC för den som 
överlämnar telefonnummer gäller från och med den 1 september 2001. Dessa 
beslut24 är alltjämt giltiga under nuvarande lagstiftning som utgörs av LEK. 

                                                 
18 Referensdata består av överlämnat telefonnummer, tidpunkt för överlämnandet, överlämnande 
operatör och mottagande operatör. 
19 Behovet av referensdatabaser för nummerportabilitet har även berörts i regeringens proposistion 
1997/98:126 om nummerfrågor, s. 15. 
20 Se bl.a. avsnitt 5 i Förslag till ändring i telelagen avseende nummerportabilitet (16 juni 2000). PTS Dnr 00-8493. 
Hämtat från <http://www.pts.se/sv/Dokument/Beslut/Tele/2000/Forslag-till-andring-i-telelagen-
avseende-nummerportabilitet---16-juni-2000/>.  
21 http://www.snpac.se/indexSE.htm.  
22 Troligen finns det aktörer som tillhandahåller sådana operationella databaser som en ”tjänst” åt 
operatörer som ej vill investera själva i sådana nätelement.   
23 Nuvarande 5 kap. 11 § LEK. 
24 PTS Dnr. 00-18205. 
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Sedan driftstarten har SNPAC lagt till vissa funktioner som stödjer andra typer 
av informationstjänster som efterfrågas av marknaden. SNPAC har idag även 
en komplett bild av alla tilldelade telefonnummer genom att SNPAC erhåller 
en kopia från PTS över alla nya tilldelningar som sker i den svenska 
telefoninummerplanen. Mer utförlig beskrivning av verksamheten går att finna 
på SNPAC:s webbplats25. SNPAC:s benämning av den centrala 
referensdatabasen är CRDB enligt figur 4 nedan. 

CRDB innehåller porteringsorder för telefonnummer som ska eller nyligen har 
porterats. Den har även ett register över alla genomförda porteringar i Sverige 
sedan starten 1999. Vidare har SNPAC en databas kallad NPDB som 
innehåller en komplett realtidsbild av alla tilldelade samt porterade nummer i 
telefoninummerplanen. Detta är en realtidsdatabas av typen OpDB men är inte 
i dagsläget till för tidskritiska applikationer. 

Ett antal applikationer utnyttjar idag denna information:  

• Network routing (huvuduppdraget för CRDB) distribueras till 
AdmDB/OpDB IF 

• Nummerupplysningstjänster samt SMS-service providers 
• Prissättning av kommunikationsjänster 
• En publik tjänst “Vilken operatör har detta nummer?”  

 

                                                 
25 http://www.snpac.se/indexSE.htm.  
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Figur 4 SNPAC:s funktioner i dagsläget. Källa: SNAPC. 
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I den standard, SS 63 63 91, som specificerar utgångspunkten för framtagande 
av den centrala referensdatabasen finns en översiktlig figur 5, vilken återges 
nedan. Denna figur beskriver den principiella uppdelningen (skiktningen) av de 
olika databaserna och de olika gränssnitten dem emellan. 
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Figur 5 Olika gränssnitt och databaser för nummerportabilitet. 
Källa: SS 63 63 91. 
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För kommunikation över det administrativa gränssnittet använder de 
inblandade aktörerna ett gränssnitt kallat NPCom. Gränssnittet har utvecklats 
och förvaltas av SNPAC och bygger i grunden på de regler som specificerats i 
SS 63 63 91 för utbyte av information över det administrativa gränssnittet. 

Den administrativa databasen (AdmDB) lagrar de data från processen som dels 
behövs för att kunna genomföra portering av telefonnummer mellan 
operatörer samt vidare förse den Operationella Databasen (OpDB) med 
korrekt data i god tid för att dirigering av samtalet ska ske korrekt när 
telefonnumret har porterats.   
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4.5 Administrativa rutiner för nummerportabiltet 
Den svenska standarden för CRefDB, SS 63 63 91, innehåller även krav på 
administrativa rutiner mellan operatörerna, aktören som driver CRefDB och 
andra aktörer såsom den som mottar nödsamtal (SOS Alarm). Under årens 
lopp har dessa rutiner förädlats och förbättrats av intressenterna. Sådana 
förändringar av rutinerna har diskuterats inom NP-Forum som är branschens 
forum för dessa frågor. NP-Forum är inordnat under IT&Telekomföretagen. 

Figur 6 nedan anger de administrativa rutinerna såsom de ursprungligen 
specificerades i SS 63 63 91 och på denna övergripande nivå är rutinerna än i 
dag i stora drag oförändrade. 
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Figur 6 Administrativa rutiner för nummerportabilitet: SS 63 63 
91. 
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da tabase accord ing ly. 
9.  Sends acknowledgement of receipt of new 
reference data record to RefDB Adm, K4. 
10 . Activities network changes (OpDB).   

Subscriber

1 

2

4, 9 4, 9

Directory Service Provider, DSP + 
Directory Enquiry Service 
Provider, DQSP 
 
7. Receives information for the d irectory and 
directory enquiry services, K9. 

6

7 

5, 8 5 , 8

8  9

3

4a 

  

 

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen 28 

 



Förstudie - Nummerportabilitet för framtida nät, och i samverkan med befintliga nät med 
aspekter på samtrafik, ENUM och den centrala referensdatabasen 

 

5 Samtrafik - Nätscenarion vid 
nummerportabilitet för framtida och 
befintliga nät 

5.1 Inledning 
Redovisat material och slutsatser i detta avsnitt bygger i stort sett på vad 
deltagarna i operatörsarbetsgruppen kommit fram till. Utestående frågor anges 
i avsnitt 5.7 och behov av tekniska specifikationer för nätgränssnittet redovisas 
i avsnitt 5.8. Om det sker någon påverkan på den rättsliga regleringen av 
nummerportabilitet berörs det i avsnitt 5.11. 

5.2 Översikt 
Ett samtal mot ett överlämnat telefonnummer startar i ett originerande nät och 
avslutas i ett mottagande/terminerande nät. Avsnitt 4.2 redovisar dagens 
trafikfall. Vid dessa trafikfall sker det en nätsamverkan (samtrafik) mellan nät 
som innehas av olika operatörer. Undantag finns för trafikfall där originerande 
och mottagande nät innehas av samma operatör. 

Som också beskrivits i avsnitt 4.2 måste ett dirigeringsprefix tillföras 
dirigeringsdatat så att samtalet kommer fram till rätt operatörs nät dit 
abonnenten har porterat in sitt telefonnummer. Dirigeringsprefixet överförs 
mellan näten i dagens nätsignalsystem ITU-T SS No. 7 ISUP. 

Bilaga 1 redogör kort för den närmaste tidens nätutveckling av fasta nät, 
mobilnät och Internet. De fasta näten och mobilnäten övergår till att bli IP-
baserade och för dessa nät kommer nätsignalsystemen att utgöras av SIP och 
SIP-I26. Dessa är baserade på IETF:s RFC 326127 som är den grundläggande 
SIP-specifikationen. 

Ett viktigt moment i operatörsarbetsgruppen har varit att analysera vilka 
nätscenarion mellan olika nättyper, såväl framtida som befintliga, som berörs 
av nummerportabilitet. Arbetet har bestått i att identifiera dirigeringsmetoder, 
nätgränssnitt och nätsignalsystem som blir tillämpliga för samtal/sessioner, 
direkt eller via transit, mot porterade telefonnummer.  

Nedanstående figur 7 sammanfattar de nätscenarion som har studerats vilka är 
följande: 

                                                 
26 SIP med ISUP inkapslad. 
27 SIP: Session Initiation Protocol. IETF RFC 3261. Hämtat från 
<http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt?number=3261>. 
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• Nätsamverkan mellan befintliga fasta nät 
• Nätsamverkan mellan befintliga fasta nät och NGN 
• Nätsamverkan mellan hybridnät och befintliga fasta nät resp. NGN 
• Nätsamverkan mellan befintliga mobilnät 
• Nätsamverkan mellan befintliga mobilnät och IP-baserade mobilnät 
• Nätsamverkan mellan NGN 
• Nätsamverkan mellan IP-baserade mobilnät 
 

I figuren framgår även översiktligt hur referensdata distribueras från den 
centrala referensdatabasen (CRefDB), samt åtkomst till ENUM-funktionen.     
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Figur 7 Nätscenarion vid nummerportabilitet. 
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5.3 Stöd för nummerportabilitet för signalering i 
nätgränssnittet mellan nät 

I Sverige används idag ITU-T SS No. 7 med svensk ISUP28 i nätgränssnittet 
där nödvändig information för stöd för nummerportabilitet finns definierad. 
För de samtrafikfall som använder nätsignalsystem SIP behöver det också 
säkerställas att stöd finns för nummerportabilitet. Avsnitt 5.4 nedan beskriver 

                                                 
28 PSTN-ISDN-PLMN ISUP Signalling interface for SWEDEN. Swedish Standard SS 63 63 93. Hämtat från 
<http://www.its.se/ITS/ss6363x/ss6363xx.htm>. 
 

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen 31 

 

http://www.its.se/ITS/ss6363x/ss6363xx.htm


Förstudie - Nummerportabilitet för framtida nät, och i samverkan med befintliga nät med 
aspekter på samtrafik, ENUM och den centrala referensdatabasen 

 

det stöd som finns för nummerportabilitet i ISUP och avsnitt 5.5 analyserar 
vilka krav som måste ställas på SIP för liknande funktionalitet. 

Figur 8 nedan redovisar övergripande vilka specifikationer som innehåller stöd 
för nummerportabilitet för dagens nätgränssnitt baserat på ISUP och vilka 
specifikationer som anger generell funktionalitet för nätgränssnittet.  

Figur 8 Generella specifikationer för nätgränssnitt ISUP och de 
som anger det specifika stödet för NP i gränssnittet. 
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Det är en angelägenhet för operatörerna att välja vilket nätgränssnitt som 
används dem emellan. Inom operatörsarbetsgruppen har man kommit fram till 
slutsatsen att stöd för nummerportabilitet ska finnas på samma funktionella 
nivå vid användning av SIP som vid ISUP. 

Ytterligare slutsats är att det är mindre funktionellt om två IP-baserade nät, vid 
samtrafik, behöver använda signalkonvertering mot ISUP för att kunna stödja 
nummerportabilitet. 

Nätgränssnitt baserat på SIP kan även stödja SIP-I. För SIP-I kan stöd för 
nummerportabilitet anges antingen i SIP-delen av SIP-I eller i den 
enkapsulerade ISUP-delen av SIP-I. Vilket av alternativen som är lämpligt för 
Sverige bör diskuteras i det vidare standardiseringsarbetet inom ITS.  
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5.4 Dagens dirigeringsmetoder och dirigeringsdata – 
nätsignalsystem ISUP 

Idag kan operatörerna i Sverige använda två dirigeringsmetoder mot 
överlämnade telefonnummer. Metoderna har kort beskrivits i avsnitt 4.2 och 
går under benämningen OR och ACQ och beskrivs närmare i två svenska 
standarder (SS 63 63 90 och SS 63 63 92).   

5.4.1 Generell procedur 

När ett anrop sätts upp i originerande nät är det p.g.a. nummerportabilitet 
okänt vilket nät B-numret hör till. Av den anledningen ska en databasfråga 
ställas som i svaret anger vilket nät B-numret finns i. Denna fråga är en 
portabilitetskontroll (kallas även NP-fråga i denna förstudie). Svaret innehåller 
ett dirigeringsprefix som läggs till B-numret. Dirigeringsprefixet pekar ut det 
mottagande nätet. På så sätt kan anropet styras mot rätt nät. 

Den Svenska Standarden tillåter två olika format på B-numret efter 
portabilitetskontroll. 

Format 1) Dirigeringsprefixet konkatenerat med slaget B-
nummer och med värdet på Nature of Adress satt till 8 (som 
indikerar att numret är porterat). 

Format 2) Porteringsprefix (som indikerar att numret är porterat) 
och dirigeringsprefix och slaget B-nummer separata och med 
värdet på Nature of Adress satt till 3. 

Nedan ges exempel på fråga och svar i de två olika formaten. 

Exempel på B-nummer före fråga 

B-nummer före portabilitetskontroll:  

86785500  

Samma nummer efter besvarad portabilitetskontroll 

Format 1)  

ZXY86785500 (Dirigeringsprefixet konkatenerat med slaget B-nummer) 

 (Nature of Address = 8) 
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Format 2)  

394ZXY86785500 (Porteringsprefix och dirigeringsprefix och slaget B-
nummer separata) 

 (Nature of Address = 3) 

 Där  

394 = Porteringsprefix 

ZXY = Dirigeringsprefix 

5.4.2 Onward Routing (OR) 

OR innebär att originerande nät dirigerar mot överlämnande nät (den som 
ursprungligen tilldelats telefonnumret av PTS) som i sin tur dirigerar vidare 
mot mottagande nät. Numret dirigeras mellan originerande och överlämnande 
nät som ett vanligt anrop dvs. utan dirigeringsprefix.  

Om ett nummer är porterat från originerande nät som tillämpar OR är 
originerande nät skyldigt att lägga till dirigeringsprefixet  

OR förutsätter bilaterala överenskommelser. 

5.4.3 All Call Query (ACQ) 

ACQ innebär att originerande nät för alla anrop ska utföra 
portabilitetskontroll, sätta dirigeringsprefix samt dirigera mot mottagande nät. 
För dirigering enligt ACQ kan det noteras att det gjorts olika tolkningar av 
dagens standarder om det finns krav på att tillföra dirigeringsprefix eller inte 
mot telefonnummer som inte är porterade.29

Proceduren beskrivs i figur 9 med dagens nätgränssnitt. 

1. En abonnent ringer till ett telefonnummer som är porterat:               
086785500 

2. Abonnentens telefonstation tar emot det slagna numret, omvandlar det 
till ett nationellt (signifikant) nummer (N(S)N) och ställer en fråga mot 
OpDB. 

                                                 
29 Operatörsarbetsgruppen har noterat att det kan finnas en inkonsekvens i denna fråga mellan SS 63 63 
90 och SS 63 63 92, 
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3. OpDB besvarar frågan i endera av de  format som är förutbestämda: 

a. ZXY86785500  Nature of Adress = 8 

b. 394ZXY86785500 Nature of Adress = 3 

4. Anropet dirigeras mot mottagande nät och kan i förekommande fall 
passera transitnät. 

Figur 9 ACQ med dagens nätgränssitt. 

SNPACSNPAC
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Porteringsprefix:   Indikerar att NP-fråga är ställd och att ytterligare NP-fråga endast får göras i terminerande nät
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OpDBNP-fråga + svar
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5.4.4 Porteringsprefix och dirigeringsprefix 

Porteringsprefixets syfte är att informera transiterande och terminerande nät 
om att portabilitetskontroll är utförd. Detta gör att onödiga databasuppslag 
inte behöver göras.  

Då den Svenska Standarden skrevs under 1990-talet fanns det behov av två 
olika format för att i nätgränssnittet indikera att portabilitetskontroll var utförd. 
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Dessa särskiljs genom värdet på parametern Nature of Adress i meddelandet 
Initial Adress Message (IAM) i ISUP. 

I det fall metoden med separata porteringsprefix och dirigeringsprefix används 
har porteringsprefixet värdet 39430. 

I det fall det konkatenerade formatet används indikerar ZXY mottagande 
operatör och att porteringskontroll är utförd indikeras genom Nature of 
Adress 8. 

Dirigeringsprefixet ZXY är en teknisk kod som sedan 1999 tilldelas av PTS. 
En aktuell plan över tilldelade dirigeringsprefix finns på PTS webbplats31. 

5.5 Framtida dirigeringsmetoder och dirigeringsdata – 
nätsignalsystem SIP 

Portering av telefonnummer kan för de framtida IP-baserade näten innebära 
att mottagande nät tillämpar adressformat som är tel URI eller SIP URI. Dessa 
nät kan inte förväntas ha nätgränssnitt baserade på ISUP. Av den anledningen 
måste stöd för dirigering mot porterade telefonnummer också finnas när SIP 
används, d.v.s. när adressformaten är SIP URI eller tel URI. 

5.5.1 Generell procedur 

När ett anrop sätts upp i originerande nät är det okänt vilken typ av nät och 
vilket nät B-abonnenten hör till. Av den anledningen ska en databasfråga ställas 
som i svaret anger vilken typ av nät (ENUM-fråga32) samt vilket nät (NP-fråga) 
B-abonnenten finns i. Denna fråga kallas ENUM-NP-fråga eftersom svar ges 
för båda frågorna. Svaret ges i formatet av en SIP URI och en tel URI, eller 
endast som en tel URI. Vilken som används av operatören beror på trafikfallet.  

Exempel på SIP URI och tel URI 

sip: +4686785500@operatorA.se  

tel: +4686785500 

Under en övergångstid kommer anrop att dirigeras över kretskopplade nät 
genom ISUP. Därför kommer ENUM-NP-frågan i dessa fall fungera som 
dagens NP-fråga, d.v.s. ge ett E.164-formaterat nummer som svar. Det får 

                                                 
30 NDC 394 är allokerat för detta ändamål i den svenska telefoninummerplanen. 
31 http://www.pts.se/sv/Bransch/Telefoni/Nummerfragor/Nummer--och-adressplaner/Tekniska-
planer/.  
32 ENUM beskrivs i bilaga 3. 
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antas att detta framgår av bilaterala överenskommelser mellan originerande och 
terminerande operatör. Denna situation gäller även vid terminering hos en 
operatör med en PSTN-ansluten abonnent där operatören tar emot det 
inkommande anropet över ett nätgränssnitt baserat på SIP. 

5.5.2 SIP URI-delen av svaret 

SIP URI-delen av svaret innehåller användardelen (user-delen)33 B-
abonnentens telefonnummer som ett internationellt E.164-nummer. 
Domändelen (host-delen) innehåller mottagande näts domännamn. Med hjälp 
av domändelen tillämpas IP-routing enligt DNS och anropet sätts upp mot 
mottagande nät. 

Exempel på SIP URI efter ENUM-NP-fråga enligt internationella 
specifikationer 

sip: +4686785500@operatorB.se;user=phone 

 Där:  

operatorB.se - är mottagande nät 

 user=phone - anger att informationen till vänster om @ ska 
tolkas som ett telefonnummer. 

5.5.3 tel URI-delen av svaret 

tel URI-delen av svaret ser ut enligt följande enligt internationella 
specifikationer 

tel: +4686785500;npdi;rn=ZXY 

 Där  

npdi = number portability dip indicator – indikerar att 
portabilitetskontroll är gjord. 

rn = routing number – det värde som dirigeringsprefix ZXY har 
som pekar ut mottagande nät. 

ZXY i tel URI-fallet ska alltså motsvara operatorB.se i SIP URI-
fallet 

                                                 
33 Här används termen användardel (user-del) för delen till vänster om @. 
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5.5.4 Dirigeringsmetoder 

Det förutsätts att alla operatörer alltid utför ENUM-NP-fråga. Av den 
anledningen behöver endast en ACQ-liknande procedur definieras som 
dirigeringsmetod för SIP. En operatör kan dock ha bilaterala 
överenskommelser med annan direktansluten operatör att hantera ENUM-NP-
frågan. 

Det nät som tar emot ett internationellt inkommande samtal betraktas som 
originerande och ska därmed ställa en ENUM-NP-fråga. Om npdi-indikatorn 
är satt för ett inkommande internationellt anrop i tel URI:en ska ingen ENUM-
NP-fråga ställas av det nät som tar emot det internationella inkommande 
samtalet. 

Nationellt transiterande nät bör inte ställa ENUM-NP-fråga för att undvika 
loopar i dirigering beroende på inkonsistens mellan data. 

Terminerande nät får ställa ytterligare fråga för intern hantering. 

5.5.5 Porteringsprefix och dirigeringsprefix 

Eftersom portabilitetskontroll (NP-fråga) alltid ska göras behövs inte 
porteringsprefix ges i SIP URI-format. Det ska alltid vara mottagande nät i 
domändelen (host-delen). 

I det tel URI-formaterade svaret sätts en indikator, npdi, som anger att 
portabilitetskontroll är genomförd i enlighet med RFC 469434. Om npdi finns 
med i tel URI indikerar detta att NP-fråga är ställd. Den behöver alltså inget 
numeriskt värde såsom var fallet för ISUP där 394 används (se avsnitt 5.4.4). 
Därmed finns inget behov av porteringsprefix för tel URI eftersom npdi-
indikatorn uppfyller det ändamålet. En konsekvens av detta är att NDC 394 
kan ledigmarkeras i den svenska telefoninummerplanen den dagen enbart SIP 
används i nätgränssnitten. 

För SIP URI-delen av svaret ska mottagande nät vara angivet i domändelen 
(host-delen). Av den anledningen behövs inget dirigeringsprefix ZXY. 

För tel URI-delen av svaret måste dock dirigeringsprefix anges som entydigt 
pekar ut mottagande nät och rn-parametern föreslås för det ändamålet. 

                                                 
34 Number Portability Parameters for the "tel" URI. IETF RFC 4694. Hämtat från 
<http://www.ietf.org/rfc/rfc4694.txt?number=4694>. 
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Eftersom en ENUM-NP-fråga ger två olika svarstyper när det gäller hur 
mottagande nät utpekas; operatorB för SIP URI och dirigeringsprefix ZXY35 
för tel URI, måste det ske en mappning mellan dessa två (se exempel i tabell 2 i 
avsnitt 6.7).  

Avseende de nuvarande tresiffriga dirigeringsprefixen ZXY föreslås 
förstasiffran 5 reserveras för dirigeringsprefix bestående av mer än tre siffror. 

Här bör vidare utredas vem som ska ansvara för en sådan mappning, samt om 
PTS fortfarande ska vara den neutrala aktör som tilldelar dirigeringsprefix 
ZXY för tel URI för nätgränssnitt baserat på SIP. 

5.5.6 Exempel på dirigering 

Proceduren för dirigering över nätgränssnitt baserat på SIP beskrivs i figur 10. 

1. En abonnent ringer till ett telefonnummer som är porterat:               
086785500 

2. Abonnentens telefonstation tar emot det slagna numret, omvandlar det 
till ett nationellt (signifikant) nummer (N(S)N). Därefter konverteras 
det till ett domännamnsformat och en ENUM-NP-fråga ställs. En 
sådan fråga kan ställas till operatörens egen OpDB eller till en annan 
gemensam operationell databas (COpDB). Formatet är av typen: 

• 0.0.5.5.8.7.6.8.6.4.domain.example36 

3. Den operationella databasen (egen eller gemensam) besvarar ENUM-
NP-frågan i de förutbestämda formaten som är SIP URI och tel URI.: 

a. sip: +4686785500@operatorB.se;user=phone SIP URI 

b. tel: +4686785500;npdi;rn=ZXY  tel URI 

notera att operatorB=ZXY 

4. Anropet dirigeras mot mottagande nät och kan i förekommande fall 
passera transitnät, flera autonoma system eller ISUP-baserade 
transitnät.  

 

                                                 
35 Samma dirigeringsprefix ZXY som används i ISUP, se avsnitt 5.4.4. 
36 Val av domain.example får vidare utredas. 
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Figur 10 Dirigering över framtida nätgränssnitt SIP. 
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5.6 Ingen ”Onward Routing”-metod för framtida nät 
Såsom beskrivits i avsnitt 4.2 bygger OR-metoden på att samtalet först 
dirigeras till den överlämnande operatören (den som ursprungligen tilldelats 
telefonnumret av PTS) och sedan vidare till det mottagande nätet. 

Eftersom framtida nät gör uppslag av telefonnumret genom en ENUM-fråga, 
för att finna korrekt SIP URI, medför det att även göra en NP-fråga inte kan 
ses så betungande för den originerande operatören. Operatörsarbetsgruppen 
har därmed kommit fram till att en OR-liknande dirigeringsmetod inte är 
relevant för de framtida näten.  

Liknande arbetshypoteser har man även inom ETSI TISPAN i sitt arbete med 
en teknisk specifikation för nummerportabilitet för NGN. 
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5.7 Utestående frågor för samtrafik identifierade av 
operatörsarbetsgruppen 

Operatörsarbetsgruppen har identifierat ett antal frågor som vidare måste 
studeras och de är följande: 

• Icke-numeriska användardelar (user-del) av SIP URI har inte beaktats. 
I en framtid bör dock utdata i SIP URI-format kunna vara 
alfanumerisk. 

• Specifikation för svensk SIP-I bör övervägas  
• Behov av användningen av enumdi-parametern i tel URI i enlighet 

med RFC 475937 bör vidare utredas. Frågor om enumdi-parametern 
kan ersätta npdi-parametern eller om dessa två kompletterar varandra 
bör studeras. 

• Domän (domain.example) för I-ENUM-databasen, och om den ska 
ingå i någon internationell ENUM-hierarki, måste vidare utredas av 
operatörskollektivet i Sverige. Här inryms frågeställningar att flera 
olika typer av domäner kan användas och även att fasta resp. mobila 
nät kan nyttja olika sådan domäner.  

• Avseende de nuvarande tresiffriga dirigeringsprefixen ZXY föreslås 
förstasiffran 5 reserveras för dirigeringsprefix bestående av mer än tre 
siffror. Utredning bör göras för att utröna om denna föreslagna 
utökning av dirigeringsprefixen är tillräcklig. 

 
5.8 Behov av nationella tekniska specifikationer för 

nätgränssnittet 
Det behöver tas fram en teknisk specifikation för nätgränssnitt baserat på SIP. 
Om det även behövs en specifikation för nätgränssnitt baserat på SIP-I bör 
vidare övevägas. I analogi med figur 8 i avsnitt 5.3 anger nedanstående figur 11 
strukturen för de generella specifikationer för nätgränssnitten baserade på SIP 
och SIP-I och de specifika specifikationer med stöd för nummerportabilitet 
som behövs för respektive nätgränssnitt. 

 

 

 

 

                                                 
37 The ENUM Dip Indicator Parameter for the "tel" URI. IETF RFC 4759. Hämtat från 
<http://www.ietf.org/rfc/rfc4759.txt?number=4759>. 
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Figur 11 Behov av generella specifikationer för nätgränssnitt 
SIP/SIP-I och de som bör ange det specifika stödet för 
NP i gränssnittet. 
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Arbetet bör bedrivas inom ramen för ITS. IT&Telekomföretagen har visat 
intresse för att inneha rapportörsskap för specifikationerna om stöd för 
nummerportabilitet för SIP/SIP-I. 

Ett antal utestående frågor listas i avsnitt 5.7 och 5.9 vilka också bör behandlas 
i ITS-arbetet.  

Operatörsarbetsgruppen anser att detta arbete bör påbörjas snarast, exempelvis 
med start under första halvåret 2009. 

5.9 Behov av dirigeringsprefix för framtida nät 
För dagens nätgränssnitt, baserat på ISUP, används dirigeringsprefix ZXY för 
att peka ut mottagande nät. Dirigeringsprefixet är en teknisk kod som sedan 
1999 tilldelas av PTS. 

Avsnitt 5.5.5 anger att dirigeringsprefix ZXY inte kommer att behövas för SIP 
URI:er. Om tel URI:er används kommer fortfarande dirigeringsprefix ZXY att 
användas. I SIP URI:er utpekas istället mottagande nät i domändelen (host-
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delen) genom t.ex. operatorB. En mappning kommer att behövas mellan 
dirigeringsprefix ZXY i tel URI med operatorB i SIP URI (se exempel i tabell 2 
i avsnitt 6.7). 

Avseende de nuvarande tresiffriga dirigeringsprefixen ZXY föreslås en eller 
flera förstasiffror (t.ex. förstsiffran 5) reserveras för dirigeringsprefix bestående 
av mer än tre siffror. 

Det bör därmed vidare utredas vem som ska ansvara för mappning mellan 
ZXY och operatorB, samt om PTS fortfarande ska vara den neutrala aktör 
som tilldelar dirigeringsprefix ZXY som enbart kommer att användas för tel 
URI för nätgränssnitt baserat på SIP. Idag måste aktörerna ha ett 
dirigeringsprefix men för framtida nät behövs det då bara för tel URI:er och 
därmed kan kodens innebörd behöva ses över. 

5.10 Behov av porteringsprefix för framtida nät 
Som framgår av avsnitt 5.5.5 ovan kommer det inte längre finnas något behov 
av porteringsprefix 394 för de nya nätgränssnitten baserade på SIP och SIP-I. 
Det medför att NDC 394 i den svenska telefoninummerplanen, som idag 
allokerats som porteringsprefix, borde kunna ledigmarkeras den dagen 
nätgränssnitt baserat på ISUP har upphört. 

5.11 Påverkan på den rättsliga regleringen av 
nummerportabilitet 

Dagens rättsliga reglering av nummerportabilitet redovisas i avsnitt 1.1. 
Operatörernas övergång till de framtida IP-baserade näten påverkar inte 
abonnenternas möjligheter att nyttja nummerportabilitet när de vill ta med sig 
sitt telefonnummer vid byte av operatör. Denna möjlighet kommer även i 
framtiden vara underkastad rättslig reglering vilket framgår av avsnitt 3. 

För dagens nätgränssnitt, baserade på ISUP, finns det en rättslig koppling att 
följa standarderna SS 63 63 90 och SS 63 63 92 eftersom det sker en 
hänvisning till dessa i PTS föreskrift PTSFS 2007:7 om nummerportabilitet. 
När föregångarna till denna föreskrift publicerades 1999 respektive 2001 var 
relationen mellan operatörerna sådan att det ansågs nödvändigt att även reglera 
dirigeringsmetoderna och nätgränssnitten för att nummerportabilitet skulle 
komma igång och fungera i Sverige.  

Situationen kan vara en annan idag nu när nummerportabilitet är en välkänd 
funktion och reglerad genom EU-direktiv. 
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Frågan är om kommande revision av PTSFS 2007:7 även ska innehålla direkt 
hänvisning till tekniska specifikationer för nätgränssnitt (SIP/SIP-I) med stöd 
för nummerportabilitet för de framtida näten. Fördelen är att samtal mot 
porterade telefonnummer även för de framtida näten kommer att hanteras på 
ett enhetligt sätt mellan operatörerna. En nackdel kan vara att föreskriften 
måste uppdateras när nya typer av nätgränssnitt introduceras.  

När arbete påbörjas inom ITS AG 15 för att ta fram tekniska specifikationer 
för de nya nätgränssnitten bör PTS följa detta arbete för att därefter kunna ta 
ställning till om den rättsliga kopplingen mellan föreskrifter och standarder ska 
bibehållas eller om den kan tas bort. Vissa operatörer, såsom t.ex. Hi3G, anser 
att den rättsliga kopplingen ska bibehållas även i framtiden. Oberoende detta 
ställningstagande måste PTSFS 2007:7, avseende nummerportabilitet, ses över 
för att omfatta dirigeringsmetoder och nätgränssnitt för befintliga nät och 
framtida nät. Detta gäller främst 4-5 §§ i PTSFS 2007:7. Under en övergångstid 
kommer båda generationerna av nät att finnas i Sverige. 
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6 Databasfunktioner och administrativa 
rutiner för nummerportabilitet för 
framtida nät 

6.1 Inledning 
Redovisat material och slutsatser i detta avsnitt bygger i stort sett på vad 
deltagarna i operatörsarbetsgruppen kommit fram till. Utestående frågor anges 
i avsnitt 6.8 och behov av tekniska specifikationer för databasfunktionerna och 
administrativa gränssnittet redovisas i avsnitt 6.9. Om det sker någon påverkan 
på den rättsliga regleringen av nummerportabilitet berörs det i avsnitt 6.10. 
Generellt kan sägas att operatörsarbetsgruppens slutsatser är preliminära. En 
stor utestående fråga är att vidareutveckla hur ENUM-funktionerna bör 
fungera i Sverige och ev. samverkan med internationella sådana funktioner.38

6.2 Krav på databasfunktioner för SIP-baserade 
dirigeringsmetoder 

6.2.1 Övergripande beskrivning 

För att korrekt dirigering av anropet ska kunna ske med SIP måste två frågor 
besvaras, den sammanslagna s.k. ENUM-NP-frågan. 

1. Information om vilket nät B-numret hör till; ”NP-fråga” 

2. Information om vilken typ av nät B-numret ligger i; ”ENUM-fråga” 

Eftersom ACQ-liknande dirigeringsmetod ska användas kommer alltså svar att 
erhållas även för icke porterade nummer.  

Antagande 1 

Alla anrop har uppgift om mottagande nät i form av dirigeringsprefix ZXY 
(för tel URI) eller domännamn operatorB.se (för SIP URI) efter genomförd 
ENUM-NP-fråga. Detta gäller även om numret inte är porterat. 

6.2.2 Indata vid fråga 

Indata vid ENUM-NP-fråga är ett telefonnummer i det internationella 
formatet. 

 

                                                 
38 ENUM beskrivs i bilaga 3. 

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen 45 

 



Förstudie - Nummerportabilitet för framtida nät, och i samverkan med befintliga nät med 
aspekter på samtrafik, ENUM och den centrala referensdatabasen 

 

Exempel 

Före översättning:  +4686785500 

Efter översättning:    0.0.5.5.8.7.6.8.6.4.domain.example 

Frågeställning 

Ett lämpligt domännamn för domain.example måste fastställas. Valet beror 
bl.a. på vilken ENUM-hierarki som ska användas i Sverige. Här inryms 
frågeställningar att flera olika typer av domäner kan användas och även att fasta 
resp. mobila nät kan nyttja olika sådan domäner. 
 

6.2.3 Data i databasfunktionen 

Databasfunktionen ska innehålla minst följande information. 

1. Alla telefonnummer i den svenska telefoninummerplanen (aktuell plan 
från PTS) 

2. Information om ett telefonnummer är porterat och till vilket nät 
(referensdata) 

3. Identifiering av mottagande/terminerande nät angivna både numeriskt 
(dirigeringsprefix ZXY) och som dirigeringsbara domännamn 
(operatorB.se i hostdelen) 

Avseende de nuvarande tresiffriga dirigeringsprefixen ZXY föreslås 
förstasiffran 5 reserveras för dirigeringsprefix bestående av mer än tre siffror. 

Det kan finnas skäl att anta att tre siffror i dirigeringsprefixet kan bli 
otillräckligt. Antalet operatörer som erbjuder IP-baserade telefonitjänster kan i 
Sverige förväntas vara flera hundra. Dessutom är det troligt att större 
operatörer vill kunna använda flera koder för att särskilja olika delnät. 

6.2.4 Utdata vid svar 

Initialt ska ENUM-NP-frågan ge svar i tel URI och SIP URI format.  

• Den numeriska delen ska vara i internationellt E.164-nummer 
format 

o tel URI är alltid numerisk 

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen 46 

 



Förstudie - Nummerportabilitet för framtida nät, och i samverkan med befintliga nät med 
aspekter på samtrafik, ENUM och den centrala referensdatabasen 

 

o Användardelen (user-del) i SIP URI är initialt alltid 
numerisk 

• tel URI ska alltid ha tel URI-parametrarna npdi och rn 

• SIP URI ska alltid ha SIP-parametern user=phone 

Exempel 

tel: +4686785500;npdi;rn=ZXY 

sip: +4686785500@operatorB.se;user=phone 

Kommentar 

Operatörsarbetsgruppen har inte beaktat icke-numeriska användardelar av SIP 
URI. I en framtid bör dock utdata i SIP URI-format kunna vara alfanumerisk 
(se avsnitt 5.7). 

Exempel: nils.nilsson@operatorB.se

6.2.5 Databasens egenskaper 

Databasen ska ha följande egenskaper 

• Realtidsdatabas 

• Ska kunna nås direkt från operatör för fråga 

• Nedladdning av data mot operatör för filöverföring av databasens 
innehåll 

• Inordnad i internationell ENUM-hierarki (t.ex. GSMA:a PathFinder™ 
som är en tillämpning av I-ENUM, ibland kallad Carrier ENUM) 
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Figur 12 CRefDB-funktionens samverkan med ENUM-funktionen. 
Källa: Operatörsarbetsgruppen. 
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6.3 CRefDB-funktion för framtida nät 
Funktionen att tillhandahålla referensdata med uppgifter om överlämnade 
telefonnummer kommer att behövas även för framtida nät. Nuvarande lösning 
beskrivs i avsnitt 4.4. 

Ett av kraven på databasfunktionen, enligt avsnitt 6.2, är att kunna göra en s.k. 
ENUM-fråga. Enligt SNPAC är detta en uppslagsfunktion som skulle kunna 
tillföras vilket visas nedan i figur 13. 
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Figur 13 SNPAC:s funktioner med möjligt tillägg för att 
tillhandahålla ENUM-fråga. Källa: SNAPC. 
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6.4 Gemensam nationell ENUM-funktion för framtida 
nät 

En gemensam nationell ENUM-funktion i Sverige kan underlätta utbyte av 
dirigeringsdata operatörerna emellan. En sådan kan finnas inom publika DNS 
eller inom ett privat DNS. 

Operatörerna har identifierat att vidare arbete bör ske för att specificera krav 
på en gemensam nationell ENUM-funktion. 
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6.5 Samverkan med internationella ENUM-hierarkier 
Utbyte av dirigeringsdata för samtrafik kan även ske mellan länder där 
operatörerna är verksamma. Sådana data måste därmed lagras i någon 
internationell ENUM-hierarki vilket kort har beskrivits i bilaga 3. I de krav som 
operatörsarbetsgruppen specificerat för databasfunktionen i avsnitt 6.2 skulle 
t.ex. GSMA:s PathFinder™ kunna kvalificera som en aspirant, men även andra 
sådana internationella ENUM-hierarkier finns på marknaden. 

Operatörerna har identifierat att vidare arbete måste bedrivas för att komma 
fram till en tillfredsställande och långsiktig lösning för Sverige.  

6.6 Gemensam operationell databas (COpDB) för 
framtida nät 

Databasfunktionen som beskrivs i avsnitt 6.2 skall kunna fungera som en 
realtidsdatabas samt kunna stödja nedladdningar av databasens innehåll mot 
operatörer. Operatörer som inte vill införskaffa en egen operationell databas 
skulle därmed kunna använda den gemensamma operationella databasen 
(COpDB) för att göra ENUM+NP-frågor emot.  

Operatörerna har identifierat att vidare arbete bör ske för att specificera krav 
på en gemensam operationell databas. 

6.7 Administrativa rutiner för NP för framtida nät 
Processen mellan operatörerna och CRefDB (SNPAC) för att portera 
telefonnummer kommer i stort sett att vara densamma som dagens vilka 
redovisats i avsnitt 4.5. 

Dock finns det vissa parametrar enligt tabell 1 nedan, som förmedlas över 
NPCom, som man bör ta ställning till hur dessa bör anpassas för framtida nät, 
t.ex. för NGN. 

Tabell 1 Parametrar i den administrativa rutinen, förmedlade 
över NPCom, som bör ses över vid anpassning mot 
framtida nät. Källa: SNPAC. 

Parameternamn XML-tag I NPCOM Format Längd/Typ Exempel 

IDN 

(Internationellt Directory 
No) 

<FirstIntDirectoryNumber> CC+N(S)N min 7-max 15 

Numeriskt 

46850568851 
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SPID 

(service provider identitet) 

<RecipientServiceProvider> X99 min 3-max 3 

1 Alfa + 2 num 

A11  

(Colt Telecom) 

Dirigeringsprefix 

(NOID /Routing no/ 
host/nätident) 

<RecipientNetworkOperatorI
D> 

999  

(kallas XYZ) 

091  

min 3-max 3 

Numeriskt 

091  

 

• IDN – bibehålls som det telefonnummer det är, inget har framkommit 
som pekar på att omformatering behövs i detta skikt. 

• SPID - bibehålls som det kundnummer det ursprungligen är för 
CRefDB och ges ingen annan betydelse 

• Dirigeringsprefix – kan utgöra ett underlag för operatorB i hostdelen 
för SIP URI 

 

Om mappning alternativt förlängning av dirigeringsprefix ska ske kan det:  

1. skapas genom inmatning/göras här i Adm I/F till exempel enligt 
mappningstabell nedan eller kan 

2. göras i senare I/F (se figur 5 i avsnitt 4.4)  

Nedan följer ett exempel för en mappningstabell för hostdel i SIP URI för t.ex. 
NGN. Hur och vem som slutligen ska utforma en sådan tabell måste vidare 
utredas (se avsnitt 5.9). 

Tabell 2 Förslag på hur mappning mellan dirigeringsprefix, 
domändel i SIP URI och SNPAC:s egna kod SPID kan se 
ut. Källa: SNPAC.   

Dirigeringsprefix Hostdel SPID Logiskt 
kommunikationsnät  

…    

012 tdc-song.se A94 • PSTN/ISDN 

…    
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…    

084 tdc-song.se A94 • Internet/IP-nät 

084 affinitytele.com B04  • Internet/IP-nät 

…    

091 Colt-telecom.se A11 • PSTN/ISDN 

…    

100 Dataphone.net A95 • Internet/IP-nät 

…    

502 Dataphone2.net A95 • Internet/IP-nät 

503 Dataphone3.net A95 • Internet/IP-nät 

...    

 

6.8 Utestående frågor för databasfunktioner 
identifierade av operatörsarbetsgruppen 

Operatörsarbetsgruppen har identifierat ett antal frågor som vidare måste 
studeras och de är följande: 

• Eftersom operatörsarbetsgruppens slutsatser mestadels är preliminära 
kommer vidare fördjupat arbete att ske runt arkitekturfrågor kopplade 
till databasfunktioner och ENUM. Ett sådant arbete bör t.ex. omfatta 
databasens funktionalitet, databasstruktur, administrativa flöden och 
hur realtidsuppslag skall ske 

• Domän (domain.example) för I-ENUM-databasen, och om den ska 
ingå i någon internationell ENUM-hierarki, måste vidare utredas av 
operatörskollektivet i Sverige. Här inryms frågeställningar att flera 
olika typer av domäner kan användas och även att fasta resp. mobila 
nät kan nyttja olika sådan domäner. 

• För att kunna upphandla en nationell ENUM-funktion/gemensam 
operationell databas (COpDB) för Sverige måste operatörskollektivet 
ta fram en lämplig specifikation för en sådan upphandling. Arbete med 
en sådan specifikationen bör påbörjas under september 2009. 
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6.9 Behov av tekniska specifikationer för 

databasfunktionerna och administrativa gränssnitt 
Operatörsarbetsgruppens slutsatser runt databasfunktionerna för 
nummerportabilitet blev mestadels preliminära och därmed behövs fördjupade 
studier. Huvudmannen för en sådan fördjupad studie blev inte helt fastställd 
men den lämpligaste att ta sig an uppgiften ansågs vara NP-Forum, som är 
branschens arbetsgrupp för frågor kopplat till nummerportabilitet och som är 
organiserat under IT&Telekomföretagen. Operatörsarbetsgruppen anser att 
detta arbete bör påbörjas snarast, exempelvis med start i maj 2009. 

När operatörskollektivet slagit fast hur databasfunktionerna för 
nummerportabilitet (CRefDB/ENUM) bör se ut startas lämpligen ett 
specificeringsarbete inom ITS. Vid detta arbete kan även översyn ske av 
specifikationen (SS 63 63 91) för dagens CReDB. IT&Telekomföretagen har 
visat intresse att inneha rapportörsskap för detta moment. Ett sådant arbete 
inom ITS bör kunna påbörjas i maj 2009. 

6.10 Påverkan på den rättsliga regleringen av 
nummerportabilitet 

Dagens rättsliga reglering av nummerportabilitet redovisas i avsnitt 1.1. 
Operatörernas övergång till de framtida IP-baserade näten påverkar inte 
abonnenternas möjligheter att nyttja nummerportabilitet när de vill ta med sig 
sitt telefonnummer vid byte av operatör. Denna möjlighet kommer även i 
framtiden vara underkastad rättslig reglering vilket framgår av avsnitt 3. 

När det gäller dagens databasfunktion, d.v.s. CRefDB, finns rättslig reglering 
för att säkerställa att den alltid innehåller korrekta uppgifter om överlämnade 
telefonnummer, s.k. referensdata. Avsnitt 4.4 anger att den rättsliga regleringen 
om uppgiftsskyldigheten är utformad i form av ett beslut39. Vidare anger 9 § i 
PTSFS 2007:7 att aktören som driver CRefDB (d.v.s. SNPAC) omgående ska 
sända uppgifterna vidare till de operatörer som är skyldiga att dirigera enligt 5 § 
i samma föreskrift. Det allmänna rådet i PTSFS 2007:7 anger att de 
administrativa rutinerna (se avsnitt 4.5) enligt SS 63 63 91 bör beaktas.  

För att korrekt referensdata även ska garanteras framöver, både för befintliga 
nät och framtida nät, torde behov fortsättningsvis föreligga av en rättslig 
reglering. Dagens kombination av beslut och föreskrift för att säkerställa 
uppgiftsskyldigheten kan dock vara lämplig att se över samtidigt som PTSFS 
2007:7 blir föremål för revision.   

                                                 
39 PTS Dnr. 00-18205. 
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När arbete påbörjas inom ITS AG 15 för att ta fram tekniska specifikationer 
för databasfunktionerna bör PTS följa detta arbete för att därmed kunna ta 
ställning till, tillsammans med operatörskollektivet, hur ett lämpligt regelverk 
kan utformas. För databasfunktionerna tillkommer nu operatörernas behov av 
nationell ENUM-funktion och en sådans ev. samverkan med någon 
internationell ENUM-hierarki. Ett regelverk för detta måste självklart tas fram 
men om sådana regler ska falla under rättslig reglering måste noggrant studeras.  

PTS bör följa dessa frågor runt ENUM kopplat till nummerportabilitet i olika 
internationella fora, t.ex. OECD, GSMA, IETF, ITU-T SG2, ETSI TISPAN, 
3GPP och andra branschsammanslutningar som sätts upp för detta ändamål. 
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7 Slutsatser och identifierat fortsatt 
arbete med nummerportabilitet för 
framtida nät 

Förstudiens huvudsyfte har varit att studera hur dagens nummerportabilitet 
ska säkerställas tekniskt när operatörerna förändrar sina befintliga TDM-
baserade nät mot framtida IP-baserade nät såsom t.ex. NGN. Skyldigheten 
att tillhandahålla nummerportabilitet är densamma oberoende av 
operatörens typ av allmänna kommunikationsnät. 

Förenklat sett är det två områden som påverkas vid övergången till 
framtida IP-baserade nät, nämligen: 

• Stöd för att överföra nödvändig information kopplat till 
nummerportabilitet i nätgränssnitten mellan operatörernas nät. 

• Vilka uppgifter som ska lämnas vid databasförfrågningar om 
telefonnumret är porterat och i så fall till vilket nät och vilket typ av 
nät, samt hur dessa databaser förses med korrekt information om de 
är gemensamma för flera aktörer. Eftersom IP-baserade nät i grunden 
inte hanterar telefonnummer, utan den Internetbaserade identiteten 
URI, måste alltid databasförfrågningar utföras. ENUM-funktion anses 
lämplig för detta ändamål. 

 
Eftersom rubricerade dokument är en förstudie har målet varit att 
identifiera fortsatt arbete som bör bedrivas baserat på slutsatserna och var 
detta vidare arbete lämpligast bör bedrivas. 

 Vad ITS bör driva vidare 

o Ta fram en teknisk specifikation40 avseende stöd för 
nummerportabilitet för nätgränssnitt baserat på SIP och 
vid behov även för SIP-I. Arbetet bör kunna påbörjas 
baserat på denna förstudie. IT&Telekomföretagen har 
visat intresse att inneha rapportörsskap. Påbörjas maj 
2009. 

o Översyn av SS 63 63 90/63 63 92 för dagens 
nätgränssnitt ISUP för att analysera om några ändringar 
behövs när gränssnitt baserat på SIP införs parallellt. 

                                                 
40 Svensk standard eller tillämpningsanvisning. 
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IT&Telekomföretagen har visat intresse att inneha 
rapportörsskap. Påbörjas maj 2009. 

o Ta fram teknisk specifikation avseende ENUM-
funktionens samverkan med nummerportabilitet. 
Arbetet bör kunna påbörjas när operatörskollektivet, 
genom t.ex. NP-Forum, har utrett arkitekturfrågor för 
databasfunktionerna för nummerportabilitet. 
IT&Telekomföretagen har visat intresse att inneha 
rapportörsskap. Påbörjas maj 2009. 

o Översyn, vid behov, av SS 63 63 91 som beskriver 
CRefDB-funktionen för att identifiera ev. ändringar när 
behov finns för den att samverka med ENUM-
funktionen. Arbetet bör kunna påbörjas när 
operatörskollektivet, genom t.ex. NP-Forum, har utrett 
arkitekturfrågor för databasfunktionerna för 
nummerportabilitet. IT&Telekomföretagen har visat 
intresse att inneha rapportörsskap. Påbörjas maj 2009. 

 Vad operatörskollektivet bör driva vidare 

o Utreda arkitekturfrågor grundligt för 
databasfunktionerna (CRefDB/ENUM) för 
nummerportabilitet, lämpligen inom 
IT&Telekomföretagen eller under NP-Forum. Påbörjas 
maj 2009. 

o Utreda om den nationella ENUM-funktionen ska ingå i 
någon internationell ENUM-hierarki och om så är fallet 
ange vilken/vilka, samt studera val av lämplig 
domän/domäner (domain.example etc.). Påbörjas maj 
2009. 

o Ta fram specifikation för upphandling av 
databasfunktionerna (CRefDB/ENUM) för 
nummerportabilitet. Påbörjas september 2009. 

o Upphandla databasfunktioner för nummerportabilitet. 
Påbörjas när operatörskollektivet finner detta lämpligt. 
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o Driftsätta databasfunktioner för nummerportabilitet. 
Påbörjas när operatörskollektivet finner detta lämpligt.  

 Vad PTS bör driva vidare 

o Genomföra översyn av PTSFS 2007:7 avseende 
kopplingen mellan föreskrifterna och de tekniska 
specifikationerna för dirigeringsmetoder och 
nätgränssnitt. Påbörjas september 2009.  

o Genomföra översyn av PTSFS 2007:7 och beslut (Dnr. 
00-18205) avseende uppgiftsskyldigheter om 
referensdata för överlämnande operatörer och för den 
som driver CRefDB. Påbörjas september 2009. 

o Utreda tillsammans med operatörskollektivet hur ett 
regelverk (inte nödvändigtvis rättslig reglering) bör 
utformas för en nationell ENUM-funktion för 
nummerportabilitet. Påbörjas i maj 2009. 

o Utreda hur den tekniska koden dirigeringsprefix ZXY 
ska hanteras för framtida nät, om dess innebörd bör 
förändras något och om den fortsättningsvis ska 
tilldelas av PTS. Vidare diskutera med 
operatörskollektivet hur och vem som genomför 
mappning mellan denna tekniska kod och den 
motsvarande utpekningen av mottagande nät som finns 
i domändelen (host-delen) i SIP URI. Påbörjas i september 
2009. 

o Ledigmarkera NDC 394 i den svenska 
telefoninummerplanen när den inte längre behövs som 
porteringsprefix. Påbörjas när det inte längre finns några 
nätgränssnitt baserade på ISUP i Sverige. 

 Vad Sverige bör påverka och bevaka i det internationella 
arbetet 

o PTS bör följa frågor om nummerportabilitet och 
ENUM i olika internationella fora, t.ex. OECD, 
GSMA, IETF, ITU-T SG2, ETSI TISPAN, 3GPP och 
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i andra branschsammanslutningar som sätts upp för 
dessa områden. 
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41 http://isoc.nl/files/ScriptieLennartMaris.pdf. 
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Bilaga  1 

Beskrivning av framtida nät 

1. Översikt – allmänna kommunikationsnät 

Allmänna kommunikationsnät finns idag representerade som olika typer av nät, 
t.ex. telefonnät (PSTN), digitalt flertjänstnät (ISDN) och mobilnät (PLMN) för 
olika system såsom t.ex. GSM (2G) och UMTS/IMT-2000 (3G). För 
datakommunikation finns det utbredda paketförmedlande publika Internet, 
baserat på TCP/IP-protokollet. Utöver Internet används andra mindre typer 
av datanät, t.ex. sådana baserade på X.25-protokollet, Frame Relay och de 
cellförmedlande ATM-näten, fortfarande i viss utsträckning.  

Ovanstående nät faller inom kategorin befintliga nät i denna förstudie. Vad 
som avses med framtida nät och hybridnät utvecklas något i avsnitt 2 
respektive 3 som kort beskriver nätteknisk utveckling av sådana nät.  

Marknaden för elektronisk kommunikation har historiskt sett alltid haft en hög 
grad av teknikutveckling som skapat möjligheter att erbjuda ett brett utbud av 
nya och snabbare tjänster. Teknikutvecklingens hastighet ökar och de senaste 
årens snabba introduktion av applikationer och tjänster över Internet visar 
detta tydligt.  

Telefonnäten och de GSM baserade mobilnäten är främst kretskopplade, vilket 
innebär att det oftast finns en förbindelse mellan samtalsparterna under hela 
samtalstiden. GSM baserade mobilnät har även GPRS (2.5G) som är 
paketförmedlande.  

Transfermoden för IP-baserade nät är paketförmedlande, vilket innebär att 
samtalen/innehållet i kommunikationen översänds i paket som förmedlas olika 
vägar genom näten.  

En trend som nu sker inom nätutveckling är att kretskopplade 
kommunikationsnät övergår till att bli IP-baserade. Detta gäller för fasta nät 
såväl som för mobilnät. 

Nedanstående figur 14 försöker översiktligt åskådliggöra olika elektroniska 
kommunikationsnät. I figuren syns även framtida nätkoncept, såsom t.ex. 4G-
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nät (IMT-Advanced/LTE-Advanced), som är på planeringsstadiet och där 
vidare arbete sker inom ITU-T resp. ITU-R. I denna kategori placeras även s.k. 
”FMC”-nät, utvecklade av ETSI, 3GPP och ITU-T42, som kommer att 
möjliggöra anslutningar för både fasta resp. mobila nätanslutningspunkter. 
Utvecklingen av en gemensam IMS för både fasta och mobila nät hos 3GPP 
kan ge grunden för ett sådant ”FMC”-nät.  

För Internet har även olika koncept av privata nät, från forskningsvärlden och 
den akademiska världen, tagits upp eftersom sådana nät ibland kan komma att 
påverka en framtida utveckling av Internet. 

Figur 14 Olika typer av befintliga och framtida elektroniska 
kommunikationsnät. 
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42 ITU-T Recommendation Q.1762/Y.2802 (09/2007), Fixed-mobile convergence general rquirements. Hämtat 
från <http://www.itu.int/rec/T-REC-Q.1762/en>. 
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I vissa sammanhang kan man ibland höra om utvecklingar såsom ”networks after 
NGNs” och då brukar akronymen USN43 (Ubiquitous Sensor Network) användas 
för sådana framtida nätkoncept. USN kan ses som en intelligent 
informationsinfrastruktur, kopplat till t.ex. ett NGN-nät, med ett nätskikt av 
sensorer som identifierar en mängd saker, maskiner och apparater (t.ex. för 
M2M44-kommunikation). Begreppet ”Internet of Things”45 används ibland 
synonymt för detta koncept. Nedanstående figur 15 illustrerar ett sådant 
framtida USN-koncept. 

Figur 15 Framtida Ubiquitous Sensor Network (USN). Källa: ITU-
T. 

  

Som tidigare framförts är den gemensamma nämnaren för framtida nät att 
dessa blir IP-baserade. En drivkraft för dagens operatörer att övergå till IP-
baserade nät är att undvika framtida kostnader för att hantera dagens olika 
befintliga nät, möjlighet att generellt minska drifts- och underhållskostnader för 
sina nät och att dessa framtida nät ska underlätta införande av intressanta 
multimediatjänster bl.a. genom delsystemet IMS och genom den högre 
                                                 
43 ITU-T Technology Watch Briefing Report Series, No. 4 (February 2008), Ubiquitous Sensor Networks 
(USN). Hämtat från <http://www.itu.int/oth/T2301000004/en>. 
44 Machine-to-Machine. 
45 ITU Internet Reports 2005: The Internet of Things. Hämtat från 
<http://www.itu.int/osg/spu/publications/internetofthings/>. 
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bandbredden som kan erbjudas slutkunderna. Ytterligare skäl som framförs är 
att IP-baserade nät anses vara flexiblare än dagens PSTN och billigare att bygga 
och driva, samt att IP-baserade nät är oberoende av underliggande 
transportteknik (t.ex. Ethernet, ATM) vilket åskådliggörs i nedanstående figur 
16. 

Figur 16 Förenklad beskrivning hur IP kan bära en mångfald av 
tjänster över valfri transportteknik. Källa: ITU-T. 

  

 

 

2. Framtida nät 

2.1. Utveckling av fasta nät 

Inom den europeiska standardiseringsorganisationen ETSI46 pågår en stor 
aktivitet för att utveckla de fasta kretskopplade kommunikationsnäten mot ett 
koncept kallat NGN (Next Generation Network). Detta görs främst för att 
hänga med i den snabba utvecklingen av Internet och IP-baserade mobilnät, 
samt möta slutkundernas efterfrågan av bredband genom olika 
anslutningsformer. Liknande arbeten med NGN sker även inom den globala 
standardiseringsorganisationen ITU-T47 samt i andra delar av världen t.ex. den 
för nordamerikanska marknaden48.  

                                                 
46 http://www.etsi.org/tispan/.  
47 http://www.itu.int/ITU-T/ngn/index.phtml.  
48 http://www.atis.org/.  
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Nästa generations nät (NGN) har ingen entydig global definition49 men flera 
studier brukar oftast referera till den som internationella teleunionen (ITU) 
tagit fram i ITU-T rekommendation Y.200150. 

En viktig skillnad mot dagens kretskopplade nät, såsom t.ex. PSTN, är att 
NGN-nät har delats upp i olika skikt för att möjliggöra separation av 
tjänstetillhandahållande och själva transporten av tjänsterna. 

NGN enligt ETSI och ITU-T bygger på IETF:s IP-protokoll och 3GPP:s 
delsystem IMS51, för SIP-baserade multimediatjänster, som utökats något vid 
anpassningen för NGN. IMS utgör ”hjärnan” i NGN som hanterar sessioner 
(bl.a. uppkoppling av samtal) och kan liknas vid de funktioner som finns i 
dagens telefonstationer för bl.a. koppling, styrning och dirigering av samtal. 
IMS omfattar även funktioner för generering av debiteringsunderlag, 
signalering och funktioner för samtrafik med andra nät (både mot andra IP-
baserade nät eller mot befintliga nät, s.k.”arvnät”52, såsom PSTN). 

NGN omfattar specifika funktioner för taxering/avräkning, säkerhet och QoS. 
Dessutom finns möjligheter att ersätta nuvarande dedicerade nät PSTN/ISDN 
genom att s.k. ”PSTN/ISDN-simulerande/emulerande”-tjänster kommer att 
tillhandahållas över NGN genom delsystemet IMS. De ”emulerande” 
tjänsterna tillhandahålls genom ett eget delsystem kallat PES53. Den vanliga 
telefonitjänsten (POTS-tjänsten), med tillhörande tilläggstjänster, erbjuds 
därmed som en sådan ”PSTN/ISDN-emulerande”-tjänst. För de 
”PSTN/ISDN-emulerande”-tjänsterna kommer slutkunden att kunna ansluta 
dagens befintliga fasta terminaler för att nyttja dessa tjänster. Denna 
anslutningsmöjlighet är delsystemet PES huvuduppgift. PES-baserade tjänster 
finns inom NGN eftersom man har bedömt att PSTN kommer att leva kvar en 
viss tid och att det därmed måste finnas någon form av brygga mellan IP-
baserade och klassiska kretskopplade tjänster.  

Utöver ovanstående tjänster kommer NGN, dock beroende av operatörens 
policy, också att kunna tillhandahålla traditionella Internettjänster såsom t.ex. 
vanlig webbsurfning (HTTP-tjänster), e-post och fildelning. 
                                                 
49 Exempelvis kallar Telecom Italia sitt nästa generations nät för NGN2 och BT benämner sitt NGN för 
21CN. 
50 ITU-T Recommendation Y.2001 (12/2004) General overview of NGN. Hämtat från 
<http://www.itu.int/rec/T-REC-Y.2001/en>. 
51 IP Multimedia Subsystem. Sedan våren 2007 har det skett en överenskommelse att 3GPP ska ansvara 
för all standardisering av det som ska utgöra kärnan i det viktiga delsystemet IMS. Hämtat från 
<http://www.etsi.org/pressroom/Previous/2007/2007_06_common_ims.htm>.  
52 ”Legacy networks”. 
53 PSTN/ISDN Emulation Subsystem – den funktionalitet som erbjuds över delsystemet PES har 
specificerats av ETSI så att den även kan implementeras inom delsystemet IMS. 
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I figur 17 nedan ges en bild av den övergripande funktionella arkitekturen 
inom ETSI NGN. Arkitekturen harmoniserar med den generella 
referensmodellen för NGN som ITU-T har definierat54 och där den 
funktionella plattformen inom NGN följer en så kallad skiktad modell, 
bestående av ett tjänsteskikt och ett transportskikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 ITU-T Recommendation Y.2011 (10/2004), General Principles and general reference model for next generation 
networks. Hämtat från <http://www.itu.int/rec/T-REC-Y.2011/en>. 
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Figur 17 Övergripande arkitektur för NGN enligt ETSI. Källa: 
NetLight. 

 

2.2. Utveckling av mobila nät 

Organisationen 3GPP55 tar fram tekniska specifikationer56 för UMTS57-
baserade mobilnät, s.k. 3G-nät58, som är uppdelade i en accessnätsdel och en 
kärnnätsdel59. Ursprunget till dessa nät är baserat på GSM-systemets kärnnät 
men med nya typer av radioaccessnät såsom GERAN60 och UTRAN61, samt 
det framtida E-UTRAN. Kärnnäten i 3G-nät kan bestå av en kretskopplad del, 
CS domain, en paketförmedlande del, PS domain, samt delsystemet IMS som 
också är framtaget av 3GPP. IMS är det delsystem i 3GPP:s mobila nät som 
ska hantera IP-baserade tjänster. Under en övergångstid kommer mobila 
tjänster att tillhandahållas över både CS- och IMS-delarna men det långsiktiga 
målet är att bara tillhandahålla tjänsterna över IMS.  

                                                 
55 http://www.3gpp.org/.  
56 Dessa tekniska specifikationer får officiell status när de publiceras av någon av 3GPP:s 
partnerorganisationer. ETSI utgör en sådan partner. 
57 Är en del av ITU:s IMT-2000-familj. http://www.itu.int/osg/spu/imt-2000/technology.html.   
58 3GPP ansvarar även för GSM-nätens utveckling av GPRS (ibland kallad 2.5G) och EDGE (ibland 
kallad 2.75G). 
59 Core Network. 
60 Går även under benämningen BSS (Base Station System). 
61 Går även under benämningen RNS (Radio Network System). 
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Sedan 2007 ansvarar 3GPP för all utveckling av kärn-IMS mot alla typer av 
anslutningsformer (3GPP/3GPP262-nät, ETSI NGN och kabel-TV-nät) vilket 
förenklat åskådliggörs i figur 18 nedan. 

Figur 18 Övergripande bild där kärn-IMS används av 
anslutningsformer i olika nättyper. Källa: ETSI/3GPP. 

  

UMTS-näten är under ständig utveckling. 3GPP genomför större projekt eller 
utredningar för att studera olika aspekter såsom LTE63 och LTE-Advanced64 
för radioaccessnätet. Andra studier berör AIPN65 för helt IP-baserat mobilnät 
och SAE (System Architecture Evolution, 3GPP TR 23.882) för utveckling av 
nätets pakethantering och möjliggöra för IMS att även ansluta fasta 
bredbandsanslutningar.  

För att nå dessa utvecklingsmål arbetar 3GPP med releaser som fryses vid olika 
tidpunkter. Sådana releaser kan spåras bakåt till GSM-systemets första 
specifikationer som frystes 1992. Nu arbetar man med Rel-9 där första nivån 
av specifikationerna planeras att frysas i december 2008, och tillhörande steg 3-

                                                 
62 http://www.3gpp2.org/.  
63 Long Term Evolution – för att utveckla radioaccessnätet mot E-UTRAN för att klara högre 
överföringshatigheter på upp till 100 Mbit/s downlink, samt stöd för olicensierade anslutningar såsom 
WiMAX (3GPP TS 25.913, Requirements for Evolved UTRA (E-UTRA) and Evolved UTRAN (E-UTRAN)). 
64 LTE-Advanced är 3GPP:s engagemang för att gå mot 4G inom ITU:s IMT-Advanced familj. 
http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=information&rlink=imt-advanced&lang=en. (3GPP TR 
36.913, Requirements for Further Advancements for E-UTRA (LTE-Advanced)).  
65 All-IP Network, 3GPP TR 22.978, All-IP Network (AIPN) feasibility study. 
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nivån fryses troligen ett år senare. Releaserna omfattar utveckling av både 
accessnät, kärnnät och terminaler. 

Nedan listas releaserna66 för att återspegla mobilnätens utveckling. Några 
huvudmoment ur releaserna redovisas. 

• Release 99 – introduktion av UTRA i radioaccessnätet vilket därmed 
utgör basen för tidiga 3G-nät (releasen fryst december 1999) 

• Release 4 – separation av tjänste- och transportskikt i kärnnätet och 
första steg mot IP-baserade nät genom nyttjande av IP-protokollet i 
kärnnätet (releasen fryst mars 2001) 

• Release 5 – introduktion av IMS (med SIP som signaleringsmekanism) 
och starten för mobilt bredband genom HSDPA för downlink 
(nedströms) och IP-protokoll även för radioaccessnätet UTRAN 
(releasen fryst mars – juni 2002) 

• Release 6 – utveckling av IMS och start av HSDPA för uplink 
(uppströms), möjlighet till Presence-tjänster, samverkan med WLAN 
och introduktion av prioritetsfunktion. HSDPA, nu under 
benämningen HSPA, kallas ibland för 3.5G (releasen fryst december 
2004 – mars 2005) 

• Release 7 – utveckling av IMS med bl.a. möjlighet till fast 
bredbandsanslutning och ”IMS-nödsamtal” och ”eCall-
uppkopplingar”, samt HSPA+ med överföringshastighet upp till 42 
mbit/s downlink och 11 Mbit/s uplink (releasen fryst september 2005 
– december 2007) 

• Release 8 – för dess omfattning hänvisas till 3GPP:s webbplats67 
(releasen fryses mellan mars 2008 och december 2008) 

• Release 9 – för dess omfattning hänvisas till 3GPP:s webbplats68 
(releasen frysen mellan december 2008 till december 2009) 

 

                                                 
66 För mer komplett översikt hänvisas till specifikationen Evolution of 3GPP system. 3GPP TR 21.902. 
Hämtat från <http://www.3gpp.org/ftp/Specs/2008-09/Rel-7/21_series/>. Se även på 3GPP:s 
webbplats vid http://www.3gpp.org/releases.  
67 http://www.3gpp.org/article/release-8.  
68 http://www.3gpp.org/Release-9.  

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen 68 

 

http://www.3gpp.org/ftp/Specs/2008-09/Rel-7/21_series/
http://www.3gpp.org/releases
http://www.3gpp.org/article/release-8
http://www.3gpp.org/Release-9


Förstudie - Nummerportabilitet för framtida nät, och i samverkan med befintliga nät med 
aspekter på samtrafik, ENUM och den centrala referensdatabasen 

 

Den funktionella arkitekturen för 3GPP:s mobilnät för release 7 redovisas i 
nedanstående figur 19 som är tagen från TR 23.88269. 

Figur 19 Funktionell arkitektur för 3GPP:s mobilnät release 7. 
Källa: 3GPP TS 23.882. 
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2.3. Utveckling av IPX 

IPX är ett globalt IP-baserat nätkoncept, avskilt från det publika Internet, för 
att underlätta sammankoppling av olika operatörers nät. IPX är utvecklat av 
GSMA70 och baseras på specifikation IR.3471, som stöder "end-to-end" QoS 
och i förekommande fall principen om kaskadavräkning för utväxling av trafik 
mellan berörda nät. Följaktligen är IPX "service-aware" till skillnad från 

                                                 
69 3GPP System Architecture Evolution: Report on Technical Options and Conclusions (Release 8). Hämtat från 
<http://www.3gpp.org/ftp/Specs/2008-09/Rel-8/23_series/>. 
70 http://www.gsmworld.com/.  
71 Inter-Service Provider IP Backbone Guidelines (3 December 2008). GSMA PRD IR.34. Hämtat från 
<http://www.gsmworld.com/documents/IR3445(1).pdf>. 
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Internet eller GRX. IPX är fysiskt och logiskt separerat från Internet. 
Nedanstående figur 20, från ett ”White Paper”72 från GSMA, visar schematiskt 
IPX-konceptet. 

Figur 20 IPX-konceptet. Källa: GSMA. 

 

IPX miljön består av ett antal IPX Providers i öppen konkurrens, vilka säljer 
samtrafikfunktioner till anslutna operatörer (t.ex. mobilnäts- eller 
fastnätsoperatörer). IPX Providers är ömsesidigt sammankopplade och styrda 
av efterfrågan från operatörerna. IPX-konceptet omfattas också av operatörer 
som kan vara direktanslutna till varandra (genom olika former av 
direktförbindelser). Gemensamt för samtliga aktörer och deras val av 
anslutningsform, är att alla berörda parter följer principerna för IPX (t.ex. 
genomlysbarhet, spårbarhet, kvalitet och säkerhet, samt tekniska och 
kommersiella principer). 

IPX stödjer ett antal trafikapplikationer såsom; GPRS/3G data roaming, 
bilaterala tjänster mellan operatörer, WLAN roaming, MMS interworking och 
IMS interworking. 
                                                 
72 PVI White Paper - Packet Voice Interworking for Mobile Service Providers (July 2008). GSMA. Hämtat från 
<http://www.gsmworld.com/documents/packet_voice_interwork_wp.pdf>. 
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För de fall då trafik kopplas via en IPX Provider kan en operatör välja mellan 
tre olika samtrafikfunktioner: 

• IPX bilateral Transport-only 

• IPX bilateral Service transit 

• IPX multilateral Service hub  

IPX bilateral Transport-only är en enklare form av överföring som inte 
förutsätts vara "service aware" men garanterar end-to-end SLA och att 
trafikutväxlingen sker säkert. Den kan användas för att realisera bilaterala 
överenskommelser mellan två operatörer. 

IPX bilateral Service transit stödjer bilaterala överenskommelser mellan två 
operatörer och är "service aware". Där så är tillämpligt stödjer 
samtrafikfunktionen kaskadavräkning. 

IPX multilateral Service hub stödjer ett multilateralt förhållande, där en 
operatör endast behöver ansluta sig till en IPX Provider, för att på detta sätt ha 
en möjlighet att utväxla trafik med alla andra operatörer som följer samma 
anslutningsmodell och för de standardiserade tjänster vilka andra anslutna 
operatörer tillhandahåller. Samtrafikfunktionen är således ”service aware” och 
kaskadavräkning är tillämpligt. 

IPX är öppet för olika affärsmodeller och avräkningsmodeller. Vilken modell 
som tillämpas avgörs beroende på tjänst och tillämplig standard.  

2.4. Utveckling av Internet 

Även Internet, som vi känner det idag, utvecklas fortlöpande, genom det 
specificeringsarbete som sker inom IETF, IAB:s arbete med Internets 
övergripande arkitektur och genom frågor som diskuteras inom ett lands Local 
Internet Community73, samt i viss mån genom nya erfarenheter från olika privata 
forskningsnät och akademiska nät som drivs i olika delar av världen. Här kan 
nämnas GÈANT2, Internet2 och det tidigare NGI74.  

                                                 
73 Lokala Internetsamfundet i Sverige kan exempelvis omfatta alla som använder, förvaltar och utvecklar 
Internet i Sverige. 
74 Next Generation Internet var en amerikansk statlig satsning på avancerade tjänster på Internet, främst 
för myndigheternas behov. Inleddes 1998 och avslutades runt år 2000. En del av arbetet med NGI har 
fortsatt inom det statliga projektet Large Scale Networking Coordinating Group (LSN CG). 
http://www.nitrd.gov/subcommittee/lsn.php.   
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Internet2 Network är ett avancerat amerikanskt privat datornät för forskning 
som drivs separat från det allmänna Internet. Internet 2 Network drivs av 
organisationen Internet275. I Europa finns ett motsvarande slutet nät för 
forskning och utveckling som går under benämningen GÉANT276 och i 
Sverige kallas ett sådant privat akademiskt nät för OptoSunet77.  

Stora frågor som Internet står inför är införande av adressplanen för IPv6-
adresser78. Detta införande är genomgripande, och eftersom adressplanerna 
inte är kompatibla, skulle man bildligt kunna säga att ett sådant nät med IPv6-
adresser kan ses som ett nytt Internet i förhållande till dagens med 
adressplanen för IPv4-adresser. Frågor om övergång till IPv6-adresser finns 
även på EU-kommissionens agenda.79

Andra utmaningar för Internet är den ökande storleken av routingtabellerna 
för vägvalsinformation, p.g.a. den ökande spridningen av antalet IP-baserade 
nät, för BGP-protokollet, samt mer användning av DNS och DNSSEC. 

Många av de protokoll och funktioner, såsom t.ex. SIP och ENUM, som IETF 
specificerat utgör byggstenar i de framtida fasta respektive mobila näten som 
redovisats i avsnitten 2.1 och 2.2. 

En skillnad när det gäller utvecklingen av Internet för ”datakomvärlden, 
jämfört med traditionella operatörers utveckling för ”telekomvärlden” är att 
dessa operatörer önskar kontroll över nätet, och tjänsterna som tillhandahålls i 
nätet, samt att lättare kunna ta betalt för dessa tjänster. 

Under 2007/2008 drev Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) ett projekt 
kallat Internetframsyn vars syfte var att identifiera centrala framtidsfrågor och 
komma med förslag på hur dessa kan hanteras för att Sverige år 2015 ska vara 
en framstående Internetnation. Arbetet har bedrivits i tre paneler varav en har 
belyst infrastrukturfrågor och har i en rapport lämnat förslag på ett antal 
åtgärder för att nå målet till år 2015. Rapporten finns nedladdningsbar från 
IVA:s webbplats.80

                                                 
75 http://www.internet2.edu/. 
76 http://www.geant2.net/.  
77 http://basun.sunet.se/karta/.  
78 http://www.iis.se/IPv6.  
79 Advancing the Internet – Action Plan for the deployment of Internet Protocol version 6 (IPv6) in Europe. Com(2008) 
313 final. Brussels, 27/05/2008. 
80 AMBIENT SWEDEN – Internetframsyn ur ett infrastrukturperspektiv. Hämtat från 
<http://www.iva.se/internetframsyn/>. 
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Under hösten 2008 har EU-kommissionen publicerat några dokument om 
framtida nät och Internet81, samt en konsultation med frågor runt ”Internet of 
Things”82 för att få igång en allmän debatt om framtidens Internet. 

3. Hybridnät 

Med hybridnät avses här ett traditionellt befintligt TDM-baserat nät 
(PSTN/ISDN/PLMN 2G/3G) som har uppdaterats med funktionalitet för att 
hantera nätsignalsystemen SIP eller SIP-I. 

Sådana hybridnät stödjer både gammal teknik och ny teknik i samma noder 
med hänsyn till nätgränssnitten mellan operatörer. 

 

 

 

                                                 
81Communicatio on future networks and the internet. COM(2008) 594 final. Brussels, 29.09.2008. 
82 Early Challenges regarding the ”Internet of Things”. SEC(2008) yyy. Brussels, xxx. 
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Bilaga  2 

Identiteter i befintliga och framtida nät 

1. Identiteter i befintliga och framtida nät 

För majoriteten av näten som redovisats i bilaga 1 är telefonnummer den typ 
av identitet som används av slutanvändarna för att nå andra användare eller nå 
elektroniska kommunikationstjänster tillhandahållna genom telefonnummer i 
näten. För de framtida näten måste telefonnumren översättas (t.ex. genom I-
ENUM) till andra typer av identiteter (t.ex. URI:er) som nätet tekniskt kan 
hantera. Detta gäller för bl.a. NGN, men även för Internet som i grunden inte 
alls är konstruerat för att hantera telefonnummer. 

Nedanstående figur 21 återger översiktligt de olika översättningarna som 
behöver utföras i ett NGN-nät. Först representeras E.164-nummer och icke-
E.164-nummer som tel URI alt. URN:er för vidare översättning till SIP URI:er. 
Därefter görs vanliga uppslag i DNS för att finna IP-adressen för vidare 
dirigering inom det IP-baserade nätet. Denna sistnämnda översättning som 
görs i DNS kommer inte ytterligare att belysas i denna förstudie. Det kan 
konstateras att för NGN och mobilnäten torde även Internets publika 
domännamnssystem (DNS) bli en kritisk resurs med de kända fenomen som 
idag är kopplade till DNS vilket framgår av en rapport83 som PTS publicerat 
2006. 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Ökad tillit till Internet genom förbättrad säkerhet i domännamnssystemet - Införande och test av standarden DNSSEC 
(27 september 2006), PTS. PTS-ER-2006:36. Hämtat från 
<http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Internet/2006/Okad-tillit-till-Internet-genom-
forbattrad-sakerhet-i-domannamnssystemet-PTS-ER-200636/>. 
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Figur 21 Översättningar mellan identiteter i ett NGN-nät. Källa: 
ETSI TR 184 007. 
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Figur 22 nedan åskådliggör dagens och morgondagens översättningsfunktioner 
i olika elektroniska kommunikationsnät. 
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Figur 22 Översikt av översättningsfunktioner för olika identiteter 
(COIN motsvarar svenska SNPAC). Källa: Studie om 
Infrastructure ENUM från Nederländerna. 
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Bilaga  3 

ENUM för framtida nät 

1. Allmänt om ENUM 

ENUM, som är specificerad i en standard av IETF, är en funktion84 för 
elektroniska kommunikationsnät. Standarden specificerar hur telefonnummer 
(E.164-nummer85) kan översättas till en eller flera s.k. URI86:er. Dessa URI:er 
kan vara av olika typer såsom t.ex. SIP (för VoIP), tel (för e.164) eller http (för 
webb).87 Översättningsprocessen för ENUM består av ett par olika distinkta 
steg, vilka utgör en s.k. ENUM-fråga. I det första steget översätts ett 
telefonnummer till ett ENUM-domännamn genom att ordningen på siffrorna 
vänds om och en s.k. ENUM-rot läggs till på slutet. För PTS telefonnummer 
08-678 55 00 får ENUM-domännamnet följande struktur: 
0.0.5.5.8.7.6.8.6.4.e164.arpa (domänen .e164.arpa är främst avsedd för User 
ENUM enligt RFC 376188). I det andra steget används domännamnssystemet 
(DNS) för att få reda på vilka poster av s.k. NAPTR89-typ som finns för detta 
domännamn. Dessa filtreras beroende på vad som önskas och URI:en erhålls 
genom information i dessa poster. 

Det är naturligtvis viktigt att den som tillgängliggör NAPTR-poster som 
motsvarar telefonnummer använder samma ENUM-rot som den som slår upp 
information i DNS enligt ENUM. Detta kan ske antingen genom användning 
av den av IETF och ITU-T standardiserade globala ENUM-roten e164.arpa, 
                                                 
84 För djupare beskrivning av ENUM hänvisas till följande dokument: ENUM – Mapping the E.164 
Number Space into the DNS (June 2002), Geoff Huston. The Internet Protocol Journal, Volume 5, Number 
2. Hämtat från <http://www.cisco.com/warp/public/759/ipj_5-2.pdf>, Supplement 3: Operational and 
administrative issues associated with national implementations of the ENUM functions (05/2002), ITU-T. ITU-T 
E.164 Supplement 3. Hämtat från 
<http://www.itu.int/rec/recommendation.asp?type=items&lang=e&parent=T-REC-E.164-200405-
I!Sup3> och ENUM Administration in Europe (2002-07), ETSI. ETSI TS 102 051 V1.1.1. Hämtat från 
<http://www.etsi.org>.    
85 ENUM-liknande tekniker kan även användas för översättning av nummer inte är E.164-nummer. 
86 Uniform Resource Identifier. 
87 Olika URI:er som t.ex. e-postadress, SIP URI för IP-telefoni, mobiltelefonnummer, faxnummer, 
webbadresser, GPS koordinater. 
88 The E.164 to Uniform Resource Identifiers (URI) Dynamic Delegation Discovery System (DDDS) Application 
(ENUM) (april 2004), Fältström, P. och Mealling, M. RFC 3761 (som ersätter RFC 2916). Hämtat från 
<http://www.ietf.org/rfc/rfc3761.txt?number=3761>. 
89 NAPTR-records (Naming Authority Pointer). Beskrivning av NAPTR-posterna finns i RFC 3403 
Dynamic Delegation Discovery System (DDDS) Part Three: The Domain Name System (DNS) Database. Hämtat 
från <http://www.ietf.org/rfc/rfc3403.txt?number=3403> 
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eller genom att en annan rot används som bestämts genom separata 
överenskommelser. 

ENUM ingår som del av flera av de profiler som skapats för användning av 
Internetprotokoll, t.ex. PacketCable90. Speciellt ingår ENUM i SIP-protokollet. 

ENUM-domännamn används sedan vid ett domännamnsuppslag. För framtida 
nät, t.ex. NGN, förväntas ENUM finnas som en basfunktion för att underlätta 
att telefonnumret görs om till motsvarande SIP URI, vilken är den typ av 
identitet som tekniskt hanteras i de framtida näten. 

Konvertering av ett telefonnummer till ett Internetdomännamn (ENUM-
domännamn) är nödvändigt för att kunna göra ett uppslag i DNS. Detta för att 
få fram URI:en som används vid dirigering av samtalet. 

ENUM implementeras med hjälp av distribuerade databaser, på samma sätt 
som DNS, och kan på så sätt hållas ständigt aktuell. Detta är en förutsättning 
för att översättningsfunktionen ska fungera automatiskt och dynamiskt. 

2. User ENUM (U-ENUM) 

PTS har i tidigare rapport91 behandlat en typ av ENUM som går under 
benämningen ”User ENUM” (kallas ibland för ”Public ENUM”). ”User 
ENUM” är en tillämpning till nytta för slutkunderna och där slutkunderna 
själva kan ladda lämplig data som ska lämnas som svar vid en ENUM-fråga. I 
Sverige har det genomförts ett nationellt försök 2002-2003 med ”User 
ENUM”. Liknande försök har även utförts i andra länder. Av olika skäl har 
intresset varit svagt för ”User ENUM” och någon större utbredning har 
tillämpningen inte fått.  

I Sverige är det fortfarande möjligt att prova applikationer kopplade till ”User 
ENUM” eftersom .SE92, enligt avtal med PTS, agerar som Registreringsenhet 
för ENUM Tier 1. PTS är tillsvidare bemyndigat av regeringen att inneha 
delegationen av landskodsdomänen .6.4.e164.arpa som används för ”User 
ENUM”. 

 
                                                 
90 http://www.packetcable.com/.  
91 ENUM – Slutrapport (22 december 2004), PTS. PTS-ER-2004:39. Hämtat från 
<http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2004/ENUM---slutrapport---PTS-ER-
200439/>. 
92 http://www.iis.se/products/enum.  
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3. Infrastructure ENUM (I-ENUM) 

En annan tillämpning av ENUM-funktionen är den som vanligen går under 
benämningen ”Infrastructure ENUM” (kallas ibland även för ”Carrier 
ENUM” eller ”Operator ENUM” när det avser privat DNS). Här avses en 
funktion som operatörerna har för att göra om telefonnumret till ett 
Internetdomännamn för att vidare finna en korrekt dirigeringsbar SIP URI och 
kunna utbyta sådan samtrafikinformation med andra operatörer. Dessa 
databaser laddar operatörerna med data. 

Skillnaden mellan U-ENUM och I-ENUM visas förenklat i nedanstående figur 
23 från ISOC93. 

Figur 23 Infrastucture ENUM och User ENUM. Källa: The ISP 
Column. ISOC/Geoff Huston. March 2007. 

 

Nedanstående tabell 3 sammanfattar skillnaderna mellan U-ENUM och I-
ENUM. Informationen är hämtad från en kommande rapport från OECD om 
ENUM som förväntas publiceras under 2009. 

 

                                                 
93 http://ispcolumn.isoc.org/2007-03/infra-enum.html.  
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Tabell 3 Skillnader mellan U-ENUM och I-ENUM. Källa: OECD 
(fotnot 61 i tabellen har ingen hänvisning i förstudien). 

 

I-ENUM som funktion kan finnas på olika nivåer och i olika domäner. I 
framtida NGN och mobilnät har operatörerna egna ENUM-funktioner inom 
sitt nät för att kunna göra översättning av telefonnumret till ett 
Internetdomännamn och därmed göra telefonnumret användbart för ett IP-
baserat nät. 

För att utbyta information operatörerna emellan kan de använda en nationell 
ENUM-funktion. En sådan kan finnas i det publika DNS eller inom ett privat 
DNS. För att underlätta utbyte av information globalt kan den nationella 
ENUM-funktionen inordnas under någon internationell ENUM-hierarki. 

På global nivå finns det f.n. olika internationella ENUM-hierarkier i olika 
domännamnsgrenar. Inom IETF har man publicerat en ”informational” RFC94 
omfattande krav för I-ENUM för det publika DNS. Dock har frågan inte lösts 
i vilken domännamnsgren en sådan funktion ska finnas.  

Majoriteten av de traditionella telefonioperatörerna ser dock att en I-
ENUM/Carrier ENUM-funktion finns inom ett privat DNS som därmed 
endast blir tillgängligt för de aktörer som ingår i den aktuella federationen. 
GSMA kan ses som en sådan federation, dock väldigt stor eftersom dess 
medlemmar (över 750 st.) är i stort sett alla GSM/UMTS-operatörer i världen. 
GSMA använder Carrier ENUM för att realisera utbyte av dirigeringsdata 
mellan operatörerna och konceptet kallas för PathFinder™.95 Andra exempel 
                                                 
94 Infrastructure ENUM Requirements. RFC 5067. Hämtat från 
<http://www.ietf.org/rfc/rfc5067.txt?number=5067>. 
95 http://www.gsmworld.com/our-work/programmes-and-initiatives/pathfinder/index.htm.  
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på federationer för internationella ENUM-hierarkier, för att underlätta utbyte 
av samtrafikinformation för telefonnummer, är XConnect96. 

GSMA:s PathFinder™ (Carrier ENUM) beskrivs i GSMA:s specifikation 
IR.6797. ENUM-funktionen har en skiktad indelning, vilken åskådliggörs i figur 
24 nedan, med olika logiska enheter vilka kan erbjudas via fysiska servrar. 

• Tier 0 - Global nivå vilken hanteras av organisation (NeuStar98) utsedd 
av GSMA 

• Tier 1 - Landsnivå som måste organiseras på nationell nivå i varje land 
• Tier 2 - Operatörens nivå 

 
Figur 24 Hierarki för GSMA:s ENUM-funktion. Källa: GSMA IR.67. 

 

GSMA har i ett ”White Paper”99 om Carrier ENUM beskrivit hur utvecklingen 
kan gå från operatörsunika ENUM-funktioner till gemensamma ENUM-
funktioner som hanteras av en tredjepartsaktör. Nedanstående figur 25 visar ett 
sådant utvecklingsscenario. 

                                                 
96 http://www.xconnect.net/index.html.  
97 DNS Guidelines for Service Providers (8 December 2008). GSMA PR D IR.67. Hämtat från 
<http://www.gsmworld.com/documents/IR6731.pdf >. 
98 http://www.neustar.biz/.  
99 Inter-Operator Carrier ENUM – Leveraging ENUM to Unlock the Value Behind Communications Over IP. 
(2008). GSMA/booz&co. Hämtat från <http://www.gsmworld.com/our-work/programmes-and-
initiatives/pathfinder/enum_technology.htm>. 
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Figur 25 Utveckling från intra-ENUM-funktioner till inter-ENUM-
funktioner för utbyte av samtrafikinformation mellan 
operatörer. Källa: GSMA/booz&co. 
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Bilaga  4 

Förkortningar 

2G Second Generation 

2.5G Second and a half Generation 

3G Third Generation 

3.5G Third and a half Generation 

4G Fourth-Generation 

3GPP 3rd Generation Partnership Project 

ACQ All Call Query 

AdmDB Administrative Data Base 

ATM Asynchronous Transfer Mode 

BGP Border Gateway Protocol 

BSS Base Station System 

CC Country Code 

CdPN Called Party Number 

CLI Calling Line Identity 

COIN COmmon INfrastructure 

COpDB Common Operational Data base 

CRDB Centrala Referensdatabas 

CRefDB Central Reference Data Base – Central referensdatabas 

CS Circuit Switched 

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen 83 

 



Förstudie - Nummerportabilitet för framtida nät, och i samverkan med befintliga nät med 
aspekter på samtrafik, ENUM och den centrala referensdatabasen 

 

DNS Domain Name System  

DNSSEC DNS Security Extensions 

E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 

EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution 

ENUM tElephone NUMber mapping 

ETSI European Telecommunications Standards Institute 

EU European Union 

FPBN Future Packet-Based Network 

FMC Fixed-Mobile Convergence 

FNO Fixed Network Operator 

GERAN GSM EDGE Radio Access Network 

GPRS General Packet Radio Services 

GRX GPRS Roaming eXchange 

GSM Global System for Mobile communications 

GSMA GSM Association 

HSDPA High Speed Downlink Packet Access 

HSPA High Speed Packet Access 

HTTP Hyper Text Transfer Protocol 

ID  Identifier 

IDN International Directory Number 

I-ENUM Infrastructure ENUM 

IAB Internet Architecture Board 
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IAM Initial Address Message 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers  

IETF Internet Engineering Task Force 

I/F Interface 

IMS IP Multimedia Subsystem 

IMT International Mobile Telecommunications 

IP Internet Protocol 

IPv4 Internet Protocol, version 4 

IPv6 Internet Protocol, version 6 

IPX IP Packet eXchange  

ISDN Integrated Services Digital Network 

ISOC Internet Society 

ISUP ISDN User Part 

ITS InformationsTekniska Standardiseringen 

ITU International Telecommunication Union 

ITU-R The ITU Radiocommunication Sector 

ITU-T The ITU Telecommunication Standardization Sector 

LEK Lagen om elektronisk kommunikation 

LTE Long Term Evolution 

M2M Machine-to-Machine 

MAP Mobile Application Part 

MMS Multimedia Messaging Service 

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen 85 

 

http://www.itu.int/ITU-R/go/sector-organization/en


Förstudie - Nummerportabilitet för framtida nät, och i samverkan med befintliga nät med 
aspekter på samtrafik, ENUM och den centrala referensdatabasen 

 

MNO Mobile Network Operator 

MNP Mobile Number Portability 

NAPTR Naming Authority Pointer  

NASS Network Attachment Subsystem 

NDC National Destination Code 

NGI Next Generation Internet 

NGN Next Generation Network 

NNI Network-Network Interface 

NoA Nature of Address 

NOID Network Operator Identity 

NP Number Portability 

NPCom Number Portability Communication 

NPDB Number & Porting Data Base 

npdi NP Database Dip Indicator 

N(S)N National (Significant) Number 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

OpDB Operational Data Base 

OR Onward Routing 

PATS Publicly Available Telephone Service 

PES PSTN/ISDN Emulation Subsystem 

PDH Plesiochronous Digital Hierarchy 

PLMN Public Land Mobile Network 
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POI Point Of Interconnection 

POTS Plain Old Telephone Service 

PS Packet Switched 

PSTN Public Switched Telephone Network 

PTS Post- och telestyrelsen 

PTSFS Post- och telestyrelsens författningssamling 

QoS Quality of Service 

RACS Resource and Admission Control Subsystem 

RFC Request for Comments 

rn Routing Number 

RNS Radio Network System 

SDH Synchronous Digital Hierarchy 

SIP Session Initiation Protocol 

SIP-I SIP with encapsulated ISUP 

SLA Service Level Agreement 

SMS Short Message Service 

SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre 

SP Service Provider 

SPID Service Provider Identity  

SS Svensk Standard 

SS7 Signalling System Number 7 

SS No. 7 Signalling System Number 7 
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TCP Transmission Control Protocol 

TDM Time Division Multiplexing 

TISPAN Telecoms & Internet converged Services & Protocols for 

 Advanced Network 

U-ENUM User ENUM 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System 

URI Uniform Resource Identifier 

URN Uniform Resource Name 

USN Ubiquitous Sensor Network 

USO Universal Service Obligations 

UTRA Universal Terrestrial Radio Access 

UTRAN Universal Terrestrial Radio Access Network 

VoIP Voice over Internet Protocol 

WLAN Wireless Local Area Network 
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