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Kort om strategin för telefoninummerplanen

➢ Beslutades den 23 april 2014.

➢ I strategin beskrivs bl.a. de förändringar som är aktuella att 
genomföra på lång sikt (>10 år), dvs.

➢ Borttagning av den geografiska betydelsen för telefonnummer som 
används i fasta nät.

➢ Borttagning av skillnaden mellan telefonnummer som används i 
fasta nät och i mobilnät, dvs. inte ha separata nummerserier för 
dessa tjänster.

➢ I strategin beskrivs att utvecklingen på marknaden i stor 
utsträckning styr när det är lämpligt att påbörja en översyn om att 
genomföra dessa förändringar, och att PTS avser följa 
utvecklingen via två indikatorer. Utfallet av dessa två indikatorer 
avgör när översynen bör genomföras.
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om översynen 2020 
gör att vi går vidare



Underlag för att bedöma om det finns skäl att gå 
vidare med nuvarande strategi 

• Några förutsättningar som påverkar i nuläget.
• Syftet med strategin var för att anpassa telefoninummerplanen till hur verkligheten såg 

ut då och hur den skulle komma att utvecklas i framtiden.

• Läget är dock annorlunda sedan januari 2018, då PTS fattade beslut om de kortsiktiga 
åtgärderna i strategin. Genom det beslutet är i princip oförenligheten mellan 
telefoninummerplanen och verkligheten borttagen.

• För att få ett bättre underlag för ett ställningstagande om rimligheten av att 
gå vidare med de långsiktiga åtgärderna enligt strategin har vi skickat 
enkäter med ett antal frågor, dels till elva länder i Europa och dels till 
intressenterna i Nummerforum.
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Enkäten till elva andra länder

• Vi ställde sju frågor om respektive lands telefoninummerplan, om 
de har genomfört eller planerar att genomföra förändringar i 
likhet med de som är planerade på lång sikt enligt den svenska 
strategin.

• Vi fick svar från tio länder.
• Majoriteten av dessa länder har inga planer på att ta bort 

riktnummerområdena.

• Inga av länderna har planer på att slå ihop mobilnummer och 
geografiska nummer.

• Tre av länderna har en öppen nummertagningsplan (de övriga sju en 
sluten), men de har inga planer på att gå över till en sluten 
nummertagningsplan.
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Enkäten till intressenterna i Nummerforum

• Vi ställde tre frågor (plus en öppen fråga) om inriktningen i strategin 
fortfarande är relevant, om det är tekniskt enklare eller svårare att 
genomföra förändringarna samt om bedömning av mognaden i samhället 
för att genomföra sådana förändringar.

• Vi fick svar från sex operatörer/tillhandahållare.
• Generellt framgår att inriktningen på lång sikt inte är så relevant längre, i alla fall inte i 

nuläget.

• Stor samstämmighet om problem med att blanda mobilnummer och geografiska 
nummer.

• Synen på att ta bort den geografiska betydelsen av numren varierar.

• Inte lättare idag än 2014 att tekniskt genomföra förändringarna.

• Bedömningen som görs är att det skulle uppfattas som negativt av användare att helt 
förändra nummerplanen samt att kostnader sannolikt kommer att bli högre än nyttan.

• Sådana förändringar bör endast genomföras om det är nödvändigt, tex. för att frigöra 
mer nummer. 
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Några slutsatser som kan dras 

• Från operatörerna/tillhandahållarna finns inte något uttryckligt 
stöd för att i nuläget gå vidare med förändringarna på lång sikt i 
strategin, eller att nu starta en ny översyn.

• Inga andra länder (av dem vi frågat) har planer på att genomföra 
den typen av förändringar som motsvarar förändringarna på 
lång sikt i strategin.

• Beslutet från januari 2018 om den kortsiktiga åtgärderna i 
strategin har i princip tagit bort oförenligheten mellan 
telefoninummerplanen och verkligheten. 
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Nästa steg

• Baserat på det underlag som nu finns kommer PTS att göra en 
bedömning om det finns skäl att gå vidare med en ny översyn 
enligt strategin, eller om det är mer rimligt att göra halt.

• En bedömning kommer också att göras om det finns skäl att 
arbeta fram en ny och annorlunda strategi, som då är mer 
inriktad på hantering av de olika nummerserierna etc. i 
telefoninummerplanen.
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