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Arbete med MNC-planen 
• Mobil nätkod (MNC) 

 

• CEPT:s arbete mot ITU-T 

 

• ITU-T SG2 – öppnad E.212 

 

• 2-och 3-siffrig blandning av MNC 

under samma MCC  



Mobil nätkod (MNC) 



Mobil nätkod (MNC) 

• Identifierar främst hemmanätet (home network, t.ex. 
HPLMN) för en aktör 

 

• MCC 240 tilldelat Sverige 1984 av ITU TSB – ITU tilldelar 
MNC:er under MCC 901 

 

• PTS tilldelar MNC (2 siffriga) enligt ITU-T E.212 till 
allmänna kommunikationsnät – PTS tilldelningar styrs bl.a. 
av Annex B i E.212 – rekommendation E.212 har en stark 
de-facto roll även om den inte är ett legalt dokument 

 



    MNC-planen i Sverige 
 MNC (E.212) Användning Notering 

00 Används ej 

01 – 65 2-siffrig MNC för tilldelning 21 lediga (2015-09-21) 

65 - 66 Allokerad - för delad användning för 

slutna nät (t.ex. för DECT-ersättning) 

- Publicerad i ITU Operational Bulletin 

No. 1033 of 1.VIII.2013  

- MSIN – användningen hanteras av 

branschen 

- Roamingmöjlighet – hanteras av 

branschen 

67 - 68 Allokerad – för delad användning för 

teständamål 

- Publicerad i ITU Operational Bulletin 

No. 1033 of 1.VIII.2013  

- MSIN – användningen hanteras av 

branschen 

 

69 Allokerad - för att användas i 

krissituationer och för krishantering där 

PTS beslutar om användningen 

- Publicerad i ITU Operational Bulletin 

No. 1033 of 1.VIII.2013  

- KRISNET 

70 – 99 Reserverade för framtida behov 



 

 

 

 

 

 

CEPT:s arbete mot ITU-T 

 



CEPT WG NaN MNC-rapport 
 • Studie om framtida användning av MNC:er 

• Behov – M2M (både slutkund o. MVNO), eCall, 

mindre nät med pico/femto cells, SMS providers, 

roaming prividers etc. 

• Ger rekommendationer till olika tekniska och 

administrativa lösningar 

• Lösningar oberoende av ITU – t.ex. harmonisering av 

europeiska tilldelningskriterier – beroende av 

nedanstående punkt 

• Rekommendationer som leder till att ITU måste 

revidera E.212 

• Publicerad i april 2014 

• http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCR

EP212.PDF  

• CEPT har inlämnat flera bidrag mot ITU-T SG2 för att ändra 

E.212 

 

http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCREP212.PDF
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCREP212.PDF
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCREP212.PDF


ITU-T SG2 – öppnad E.212 



ITU-T SG2 – öppnad E.212 
 

• E.212 – beskriver generellt nummerplanen och tilldelningar av mobila 

landskoder (MCC) och mobila nätkoder (MNC) – MNC:er kan vara 2- eller 3-

siffriga 

• Annex A – beskriver tilldelningar av globala MNC:er under MCC 901 (som är 

den första MCC som allokerats av ITU för detta ändamål)  

• Annex B – beskriver hur geografiska MNC:er ska tilldelas under geografiska 

MCC:er – dessa MNC:er tilldelas av administrationer (typ PTS)  

• Annex C – beskriver hur ett land kan tilldelas en ytterligare MCC av ITU om 

det bara finns 20 % kvar av lediga MNC:er  

• Annex D – beskriver hur MSIN, som är siffrorna efter en MNC, kan användas 

av den aktör som tilldelats en MNC  

• Annex E – beskriver hur två administrationer kan komma överens om att en 

tilldelad MNC kan användas i det andra landet  

• Annex F – beskriver exempel över olika MNC-tillämpningar för fasta, mobila 

och satellitnät 

 



ITU-T SG2 – öppnad E.212 
 • Öppnad E.212 har varit på agendan under de senaste ITU-T SG2 mötena 

• PTS och Telecom Italia är co-editor för E.212 

• 6 till 9 oktober 2015 hölls ett speciellt rapportörsmöte för enbart E.212 – 

nästa ordinarie SG2-möte januari 2016 

• Traditionella mobiloperatörer anser att E.212 inte alls behöver ändras, men 

CEPT har t.ex. identifierat ett antal fall, i sin rapport ECC Report 212, där 

ändringar behöver genomföras för att E.212 bättre ska kunna tillämpas i 

dagens mobila värdekedja på en konkurrensutsatt marknad 

 

• Annex B anger numera tydligt att det är den nationella administrationen (typ PTS) som förvaltar och tar 

fram tilldelningskriterier för geografiska MNC:er (detta är knäckfrågan för traditionella mobiloperatörer 

och här kan nog bidrag inkomma till nästa SG2-möte om att detta ska ändras tillbaka igen). 

• Mer neutraliserat att MNC:er enbart kan tilldelas ”operatörer” – begreppet ”MNC assignee” används istället 

• Annex A görs mer generiskt för tilldelning av globala MNC:er till både nät och tjänster och där krav inte 

finns på eget nät i minst två länder utan även avtalslösningar/hyrda nät blir möjliga – detta medför att 

behov av utkast till Annex G för t.ex. MCC 902 inte längre föreligger 

• Tidigare idéer om att sätta krav på enbart 3-siffriga MNC:er i nya MCC:er (globala som geografiska) har 

lagts på hyllan eftersom mobilbranschen byggt fast sig för användning av 2-siffriga MNC:er 

 



2-och 3-siffrig blandning av MNC under samma MCC 



Blandad användning – 2- och 3-siffriga 
MNC 

• Att bara nyttja 100 MNC under varje MCC 
är inte en effektiv användning av 
nummerkapacitet 

• E.212 anger att MNC kan vara 3-siffriga – 
ger då 1 000 MNC under varje MCC 

• PTS lät utreda blandad användning under 
MCC 240 – möjlighet fanns att blanda 2- och 
3-siffriga MNC:er 

• Främst för aktörer utan eget RAN (radioaccessnät) 
– t.ex. MVNO, SMS service providers 

 



Blandad användning – 2- och 3-siffriga 
MNC 

• I praktiken har mobilbranschen byggt fast sig 
för användning av 2-siffriga MNC:er 
eftersom ett val gjordes när GSM 
introducerades för 25 år sedan att använda 
2-siffriga MNC:er 

• Alla nät, ETSI/3GPP-specifikationer, GSMA-
procedurer, stödsystem och billingsystem m.m. 
bygger därmed på denna princip vilket 
därmed gör det i princip omöjligt att börja 
med 3-siffriga MNC:er eller blanda 2- och 3-
siffriga koder under en och samma MCC  


