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Kort om varför, vad och hur för dessa 

planerade aktiviteter

PTS främjandearbete om införande av over-the-air (OTA)-tillhandahållande av nummerresurser 
vid byte av tjänsteleverantör enligt den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation

Tillsyn över hur 078-serien används, och ev. förtydliga bestämmelserna och 
användningsområdet av 078-serien

Se över möjligheten av att slå ihop nummerserierna 010, 075 och 077 till en och samma tjänst

Kartläggning av operatörers rutiner för öppnande av nya nummerserier, och för avaktivering av 
nummer när PTS återkallat nummer/nummerserier

Se över kriterier m.m. för nummertilldelning

PTS arbete med IPv6



PTS arbete om införande av OTA -

tillhandahållande av nummerresurser 

I Koden:
Medlemsstaterna bör ”promote” over-the-air-tillhandahållande av 
nummerresurser för att underlätta byte av leverantörer av 
elektronisk kommunikation, framförallt för M2M-tjänster. 

• PTS behöver först ta reda på:
• Vad innebär ”promote” OTA enl. ovan?
• Vilken ställning kommer regeringen ta i DS:en?
• Kunskap om teknik m.m.

• Kanaler som PTS kan använda:
• Nummerforum
• NP-Forum
• www.pts.se
• Annat

http://www.pts.se/


Tillsyn över hur 078-serien används, och ev. förtydliga 
bestämmelserna och användningsområdet av 078-serien

• 078-serien – Operatörsspecifika tjänster

• Allokerades 1994

• Är inte ett E.164-nummer

• 078 X Y-Y  X=nätoperatör/tjänsteleverantör, Y-
Y=nummerlängd som tillståndshavaren bestämmer

• Endast en 078-serie per tillståndshavare

• Nummerserien är enligt nummerplanen endast upplåten 
för tjänster som är kopplade till operatörens relationer 
med sina egna abonnenter och därmed bara nåbar för 
operatörens abonnenter – s.k. IntraNetwork numbers
enligt ITU-T rek. E.164 (avs. A.2.5) 



Tillsyn över hur 078-serien används, och ev. förtydliga 
bestämmelserna och användningsområdet av 078-serien

• PTS planerar en tillsynsaktivitet för att se hur dessa 
nummer används idag



Struktur – Svenska telefoninummerplanen
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Se över möjligheten att slå ihop nummerserierna 010, 075 och 077 till en och 
samma tjänst

O701/0702-serien
Personliga nummertjänster

Allokerades 1994

O77-serien
Tjänster med delad kostnad
Allokerades 1994 – bara för Telia

O10-serien
Geografiskt oberoende tjänster

Allokerades 2005

Kom från UPT-konceptet (Universal Personal Telecommunications) som skulle bli något 

stort men som dog ut när mobiltelefonen snart blev var mans egendom

Kom från int. arenan som en serie med samtalstaxa mellan frisamtal och 

betalteletjänstsamtal, s.k. ”shared cost services” – blev aldrig någon succé för tjänster 

på global nivå bakom landskod (CC) 878

Tidigare använt för NMT sedan 1981 

av Telia Mobitel– gjordes om till en 

icke-geografisk nummerserie 2005

O10/075/077-serien
Geografiskt oberoende tjänster…

?

O75-serien
Personliga nummertjänster

Ändrades 1997

O77-serien
Tjänster med delad kostnad

Allokerades 1995 - för alla operatörer

075-serien
Mobiltelefonnummer…

?



Kartläggning av operatörers rutiner för 

öppnande av nya nummerserier m.m.

Varför behöver vi kartlägga?

• För att få allmän kännedom om hur det går till i verkligheten

Vilka operatörer vill vi ställa frågor till?

• Operatörer som tillhandahåller olika typer av telefonitjänster 
t.ex. mobiltelefoni, fast telefoni (traditionell), fast IP-telefoni



Kartläggning av operatörers rutiner för 

öppnande av nya nummerserier m.m

Exempel på frågor vi vill ställa:

• Vilka rutiner finns då operatören tilldelas nya nummer?
• För den operatör som tilldelas nummer
• För övriga operatörer

• Hur lång tid tar det innan nya nummer är implementerade i näten?

• Vilka rutiner finns då PTS återkallar nummer från en operatör?

• Hur länge ligger numren vilande innan ny abonnent kan använda 
numret?

• Hur ser hanteringen ut vid flytt av nummer till en annan operatör?



Se över kriterier m.m. för nummertilldelning

Vi behöver se över befintliga tilldelningskriterier gällande olika 
nummertyper, och vilken typ av operatör som kan tilldelas de olika 
nummertyperna, inför Kodens införande.



PTS arbete med IPv6

Ett steg närmare IPv6 men IPv4 dominerar fortfarande

• RIPE NCC tilldelade de sista IPv4-adresserna i Europa Q2 2018, varför 
en övergång till IPv6 är nödvändig.



PTS arbete med IPv6

Hur ligger Sverige till?

Sverige ca 5 % införandegrad (jmf med OECD-genomsnittet 10 %)



PTS arbete med IPv6

Bredbandskartläggningen 2018 

• Frågor om IPv6, en del av Bredbandskartläggningen 2018

• Uppföljande undersökning (tidigare 2017), dock med 
förenklade frågor

• Utreda ev. hinder mot införandet av/övergång till IPv6



PTS arbete med IPv6

Några preliminära slutsatser från undersökningen

• 25 % har redan infört/kan tillhandahålla IPv6 (ökning jmf med 5 % 
2017) och 28 % uppger att de har för avsikt att göra det inom de 
närmaste två åren (ökning jmf med 17 % 2017)

• Efterfrågan hos kunder och affärsmässiga skäl

• IPv6 erbjuds dock inte som standard – internettrafik över IPv4 
oförändrad: 96 % företag/98 % privatkunder

• 33 % har ej fattat beslut om IPv6 (minskning jmf med 77 % 2017)

• Finns ej kundefterfrågan och finns ej behov (bl.a. till följd av en 
ökad användning av NAT 18 % jmf med 8 % 2017)

• Hälften av aktörerna har (många) IPv4-adresser kvar, dvs ingen akut 
brist än



PTS arbete med IPv6

Vad kan och bör PTS göra gällande IPv6?

• Arbeta för att myndigheter/offentlig sektor ska föregå med gott 
exempel och införa IPv6 för grundläggande tjänster såsom 
webbplatser, e-post och DNS.

• Verka för att tillhandahållare av infrastruktur möjliggör att IPv6 kan 
erbjudas till abonnenter av internettjänster.

• Informera och i viss mån utbilda om IPv6, såväl konsumenter som 
operatörer/aktörer.

• Bidra till att stärka samverkan/koordinering mellan olika aktörer för 
införande av IPv6.



PTS arbete med IPv6 

Diskussion/frågor:

• Vilka hinder ser ni mot ett införande av IPv6?

• Vad är avgörande för en övergång till IPv6? 

• När händer det?

• Vad finns det för förväntan (eller önskemål) på PTS?


