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Kort bakgrund

• PTS avser att genomföra tilldelning av frekvenstillstånd för 
etablering av privata nät.

• Beroende på hur sådana privata nät realiseras och tillämpas så kan 
det uppstå behov av att använda publika nummerresurser, främst 
handlar det i så fall om mobila nätkoder (MNC).

• PTS remitterade i maj 2021 förslag till villkor för lokala tillstånd. I den 
remissen fanns även med ett avsnitt om publika nummerresurser 
för privata nät, med frågor om behov av sådana resurser.

➢ Det främsta syftet med dessa frågor var för att få en viss 
indikation på om det kan komma att etableras få eller många 
tillämpningar för den typen av privata nät där det finns behov av 
att utbyta trafik med allmänna kommunikationsnät, och vilken typ 
av MCC/MNC-kombination de ser för sina privata nät.

➢ Från svaren går det inte att säkerställa om det blir få eller många 
privata nät som är i behov av andra MNC:er än 65/66 under MCC 
240 eller valfri MNC under MCC 999. 
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Användning av E.212 MNC-resurser idag

• Privata mobilnät, även helt isolerade, behöver alltid ha någon typ av MCC 
och MNC för att terminaler ska kunna koppla upp mot nätet.

• MNC:er är en mycket begränsad resurs. Strukturen för IMSI enligt ITU-T 
rekommendationen E.212 är enligt nedan.

• Sveriges mobila landskod (MCC) är 240 och i Sverige tilldelas tvåsiffriga 
MNC:er. Idag är 48 MNC:er tilldelade och fem är allokerade för vissa 
ändamål, såsom för delad användning för slutna nät (MNC 65 och 66).
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Användning av E.212 MNC-resurser för privata nät

• Beroende på om det privata nätet ska vara helt isolerat eller om det ska ha möjlighet 
till kommunikation med allmänna kommunikationsnät, samt om det har överlappande 
täckningsområde med andra privata nät eller inte, så kan behovet av MCC och MNC 
se olika ut.

• Vi vet inte idag om det blir många eller få ansökningar om MNC för privata nät med 
behov av ”egen” MNC. Vi behöver därför utgå ifrån att det blir fler ansökningar än det 
finns tillgängliga MNC:er.

• För att kunna hantera det ser vi två alternativa vägar.

• Huvudalternativ: Allokera MNC 90 för delad användning, där MSIN-serien delas upp i två 
delar. De första fyra siffrorna i MSIN-serien pekar ut det privata nätet och de sista sex 
siffrorna används för att identifiera slutanvändare inom det privata nätet.

• Andrahandsalternativ: Ändra de nu reserverade MNC 70-99 till tresiffriga MNC:er, dvs. 
allokera MNC 700-999 för privata nät. Det skapar då möjlighet till 300 tillgängliga MNC:er
för det ändamålet. Detta innebär dock att det skulle finnas både tvåsiffriga och tresiffriga 
MNC:er under MCC 240. 
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Huvudalternativet (dvs. MNC 90 för delad användning, där MSIN-serien delas upp i två delar)

Fördelar
• Säkrar att alla privata nät kan få tillgång till en MNC (dock delad) och en unik IMSI 

(baserat på specifik MSIN-serie).

• Gör det möjligt för slutanvändare i det privata nätet att kommunicera via nationell 
roaming med abonnenter i mobiloperatörers allmänna kommunikationsnät.

Nackdelar
• En unik IMSI räcker inte fullt ut för att en terminal i ett privat nät ska kunna identifiera 

sitt hemmamobilnät, men som vi förstår skiljer detta sig mellan 4G och 5G.

• För 4G-baserat nät kan, såvitt vi förstår, en terminal autentiseras mot sitt hemmamobilnät 
baserat på en unik IMSI.

• För 5G-baserat nät krävs, såvitt vi förstår, att PLMN-Id (MCC+MNC) kombineras med annan 
3GPP-baserad identitet, en identitet som PTS inte förfogar över och därmed inte tilldelar, 
för att en terminal ska autentiseras mot sitt hemmamobilnät.
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Andrahandsalternativet (dvs, Introducera även tresiffriga MNC:er under MCC 240) 

Fördelar
• Säkrar att alla privata nät kan få tillgång till en egen MNC.

• Gör det möjligt för slutanvändare i det privata nätet att kommunicera via nationell 
roaming med abonnenter i mobiloperatörers allmänna kommunikationsnät.

Nackdelar
• Det skulle innebära att det finns både tvåsiffriga och tresiffriga MNC:er under MCC 

240, dock inte överlappande eftersom de tresiffriga skulle börja från MNC 700. 

• Att mixa två- och tresiffriga MNC:er under MCC 240 skulle i princip kunna fungera, 
men vi noterar att 3GPP-specifikationen TS 23.003 inte rekommenderar blandad 
användning av 2- och 3-siffriga MNC:er under samma MCC.

• Att skapa förutsättningar för att kunna introducera även tresiffriga MNC:er under MCC 
240 skulle troligen ta relativt lång tid.
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Nästa steg

Vi planerar att konsultera marknaden med ett dokument där vi 
redogör för hur vi avser att hantera ansökningar om MNC:er, i 
syfte att dels få in synpunkter förstås men också dels för att 
skapa transparens om vårt planerade förfarande.
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