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Frågeställningar för deltagare på mötet

 Förnyad bedömning om trender idag och i framtiden, inklusive kring behovet av 

telefonnummer i framtiden. En del i detta är att bedöma utvecklingen och inverkan 

av fler fastnätsabonnemang med fast månadskostnad.

 Gå igenom de fyra förändringsområdena (slutning av nummertagningsplanen, ta i 

bruk nya korta nummer, avskaffa riktnummerområdena samt slå ihop fastnäts- och 

mobilnummer) som konsultbolaget A-focus utredde, och bedöma om det finns skäl att
o göra en förnyad bedömning av de åtgärder som identifierats för respektive 

förändringsområde.

o göra en förnyad uppskattning av de kostnader som anges för åtgärderna för respektive 

förändringsområde.

 Göra bedömning om det är lämpligt att genomföra en samhällsekonomisk analys, 

som ett led i att väga nytta mot kostnader i bedömningen om förändringarna på 

lång sikt är lämpliga att genomföra. 

 Göra bedömning om behov finns att genomföra en ny användarundersökning, och 

vilken typ av användarundersökning som i så fall är lämplig.

 Göra bedömning om de olika förändringsområdena (slutning av 

nummertagningsplanen, ta i bruk nya korta nummer, avskaffa riktnummerområdena 

samt slå ihop fastnäts- och mobilnummer) bör genomföras i steg eller samtidigt.

 Bedömer ni att inriktningen på 

lång sikt i strategin fortfarande är 

relevant?

 Bedömer ni att läget vad gäller 

tekniska åtgärder för att 

genomföra inriktningen i strategin 

är annorlunda idag än 2014?

 Bedömer ni att läget vad gäller 

mognaden i samhället för att 

genomföra inriktningen i strategin 

är annorlunda idag än 2014?

 Känns PTS preliminära tankar om 

nästa steg relevanta, eller saknas 

något eller är det något av det 

som inte bör göras?

PTS preliminära tankar om nästa steg
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I denna förstudierapport behandlas bl.a. följande:

 Användarundersökning (TNS Gallup) och internationell utblick.

 Identiteter och nätteknisk utveckling.

 Konsekvensanalys för större förändringar av nummerplanen.

 Sex olika alternativa förändringar av nummerplanen, från relativt 

begränsade förändringar till mycket stora förändringar, samt för-

och nackdelar med de olika alternativen. 
1. Nomaditet tillåts (via administrativa åtgärder).

2. Nummertagningen sluts. 

3. Nummertagningen sluts och nomaditet tillåts (via administrativa åtgärder). 

4. Riktnumren tas bort, nummertagningen sluts och geografisk portabilitet samt 

nomaditet blir möjligt.

5. Riktnumren tas bort liksom skillnaden mellan nummer för fast- och 

mobiltelefonitjänst, nummertagningen sluts och geografisk portabilitet och 

nomaditet blir möjligt.

6. Riktnumren och det nationella prefixet noll tas bort liksom skillnaden mellan 

nummer för fast- och mobiltelefonitjänst, nummertagningen sluts och 

geografisk portabilitet samt nomaditet blir möjligt.



I denna rapport behandlas bl.a. följande:
 Ekonomiska konsekvenser förändringarna

 Sluta nummertagningsplanen

 Ta i bruk nya publika korta nummer

 Ta bort riktnummerområdena

 Slå ihop nummerserierna för fast telefoni och mobiltelefoni

för olika stora fastnätsoperatörer, olika stora mobiloperatörer, olika 

stora myndigheter/organisationer samt för ”olika stora” 

konsumenter.

 Rapporten tittar dels på vilka tekniska åtgärder (t.ex. stödsystem, 

trafikdirigering, samtrafik etc.) som påverkas på olika sätt för de 

olika förändringarna, och dels på olika typer av mer administrativa 

åtgärder (t.ex. information etc.).

 Sammanfattande kostnadsuppskattningstabell för alternativ 5.
ALTERNATIV 5 - förändring A, B och C.  Kostnader angivna i tusentals kronor.

Fastnätsoperatör Stor* Medelstor** Mindre

A, B och C 45 320 7 690  -  25 690 1 650

Mobiloperatör Stor Medelstor** Mindre

Berörs enbart av C 24 950 5 900  -  17 900 2 050

* Ingen särkostnad för stödsystem medtagen för B och C (tas i annat projekt)

 ** De tekniska konsekvenserna bedöms olika omfattande för medelstora operatörer, därav kostnadsspannet

     A2 beaktas ej i denna sammanställning eftersom det är oklart om operatörer kommer påverkas



Strategin för telefoninummerplanen

 Beslutades den 23 april 2014.

 I strategin beskrivs bl.a. de förändringar som är aktuella att genomföra 

på lång sikt (år 2025), 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 också bl.a. trender, behov av telefonnummer i 

framtiden och varför nummerplanen behöver förändras etc.

 Det framgår vidare i strategin att utvecklingen på marknaden i stor 

utsträckning styr när det är lämpligt att påbörja en översyn om att 

genomföra förändringarna på lång sikt, och att PTS avser följa 

utvecklingen via två indikatorer. Utfallet av dessa två indikatorer avgör 

när översynen bör genomföras.
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Årlig uppföljning av indikatorerna

De två indikatorerna är:

1. Samtalspris.

Genomsnittliga slutkundspriser för nationellt samtal från fast telefon till annan fast 

telefon, respektive till mobiltelefon.

Kriterium: En ny översyn görs när skillnaden i samtalspris (fast-fast 

respektive fast-mobilt) är en faktor 2 eller mindre.

2. Telefonabonnemang utan minutdebitering (kompletterande indikator).

Telefonabonnemang för fast telefoni som innebär att samtalskostnaden är inkluderad i 

en fast månadsavgift. 

Kriterium: Inget konkret kriterium angivet. PTS avser följa utvecklingen av 

denna abonnemangsform, som ett led i bedömningen för när det är en 

lämplig tidpunkt för en ny översyn.



Indikator 1: Samtalspris
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Indikator 1: Samtalspris (forts.)
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Indikator 2: Telefonabonnemang utan minutdebitering
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Ny översyn – summering av PTS preliminära tankar 
om nästa steg kring förändringarna på lång sikt. 

 PTS utgångspunkt är att inriktningen på lång sikt i strategin ligger fast.

 Förnyad bedömning om trender idag och i framtiden, inklusive kring behovet av telefonnummer i framtiden. En del i 

detta är att bedöma utvecklingen och inverkan av fler fastnätsabonnemang med fast månadskostnad. 

 Gå igenom de fyra förändringsområdena (slutning av nummertagningsplanen, ta i bruk nya korta nummer, avskaffa 

riktnummerområdena samt slå ihop fastnäts- och mobilnummer) som konsultbolaget A-focus utredde, och bedöma om 

det finns skäl att
o göra en förnyad bedömning av de åtgärder som identifierats för respektive förändringsområde.

o göra en förnyad uppskattning av de kostnader som anges för åtgärderna för respektive förändringsområde.

 Göra bedömning om det är lämpligt att genomföra en samhällsekonomisk analys, som ett led i att väga nytta mot 

kostnader i bedömningen om förändringarna på lång sikt är lämpliga att genomföra. 

 Göra bedömning om behov finns att genomföra en ny användarundersökning, och vilken typ av 

användarundersökning som i så fall är lämplig.

 Göra bedömning om de olika förändringsområdena (slutning av nummertagningsplanen, ta i bruk nya korta nummer, 

avskaffa riktnummerområdena samt slå ihop fastnäts- och mobilnummer) bör genomföras i steg eller samtidigt.  



Frågeställningar att diskutera på mötet

 Bedömer ni att inriktningen på lång sikt i strategin fortfarande är 

relevant?

 Bedömer ni att läget vad gäller tekniska åtgärder för att 

genomföra inriktningen i strategin är annorlunda idag än 2014?

 Bedömer ni att läget vad gäller mognaden i samhället för att 

genomföra inriktningen i strategin är annorlunda idag än 2014? 

 Känns PTS preliminära tankar om nästa steg relevanta, eller 

saknas något eller är det något av det som inte bör göras?


