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Minnesanteckningar Nummerforum 28 april
2020

1. Inledning

Alla hälsades välkomna till det allra första helt digitala Nummerforumet.
2. PTS arbete med nya föreskrifter för
nummertilldelning, nummerportabilitet och
nödkommunikation.

Ny LEK 2.0 kommer. En kort presentation av historiken sedan förslaget om ett
nytt regelverk presenterades i september 2016 inledde. Föreslagna förändringar
kring nummertilldelning, nummerportabilitet och eventuella konsekvenser av
dessa förändringar samt föreslagna förändringar för nödkommunikation
redovisas i bifogad presentation.
Förändringarna baseras på den promemoria som regeringen tidigare skickat ut
på remiss. Det har kommit en hel del kommentarer som regeringskansliet
bearbetar. Nästa steg i arbetet med de nya föreskrifterna handlar om att ha lite
mer dialog med några av er aktörer kring konsekvenser kopplat till förändringar
och kostnadsaspekter. PTS planerar att skicka ut remiss på sina föreskrifter till
alla marknadsaktörer efter att regeringen lämnat sin proposition till riksdagen.
PTS vet inte när denna kommer då det inte finns någon fastställd tidsplan och
kan alltså inte heller säga när de nya föreskrifterna kommer att träda i kraft.
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3. Nummerserier för vissa administrativa ändamål, t.ex.
för filmer och böcker.

Ibland får PTS frågor från de som ska göra filmer eller skriva böcker om
möjligheten att kunna publicera telefonnummer, som inte är tagna i bruk av
abonnenter. Det kommer även frågor om användning av sådana nummer i
provmiljöer.
PTS avser att fatta beslut att belägga några nummerserier i nummerplanen för
sådan användning. Valet görs så att det har så liten inverkan som möjligt på
nummerresurserna. Nummerserierna kommer att publiceras på PTS webbplats.
4. PTS arbete med att främja och följa upp införandet av
IPv6 – översiktlig status samt information från
resultat från kartläggningen om tillhandahållande av
IPv6 i fasta nät.

IPv4 adresserna är slut så IPv6 måste införas då det behövs globalt för att
adressera sig mot internet.
PTS har fått ett regeringsuppdrag att främja införandet av IPv6. Uppdraget som
pågår fram till 1 mars 2021 består av fyra delar - uppdatera vägledning,
kontinuerlig redovisning, informationsinsatser och kartläggning. Den
delredovisning som gjorts den 31 januari i år finns på PTS webbplats
https://pts.se/sv/dokument/rapporter/ovrigt/2020/delredovisning--ruframja-och-folja-inforandet-av-ipv6---2020-01-31---dnr-19-8159/
Efter förra Nummerforum skickade PTS ut en enkät med 12 frågor om IPv6 i
fasta nät, för att få underlag till kartläggningen. Av 547 tillfrågade har ca hälften
svarat.
Se mer detaljer kring bakgrund, regelverk, utveckling under de senast två åren
vad gäller införande, tillhandahållande, utrustning som stöder IPv6, hinder,
åtgärder som krävs, vad PTS genomfört hittills och planerar framöver m.m. i
bifogad presentation.
PTS plan för 2020 var att träffa en del av er aktörer och prata men nu i
coronatider styr vi om detta till digitala möten med några utvalda aktörer. Dessa
redovisas i bild 17 i bifogade presentation. Vi kommer kontakta er via de
uppgifter vi har i vårt register.
5. Kort information om internationellt arbete.

Då mötestiden började lida mot sitt slut blev det ingen genomgång av denna
punkt på mötet men den presentation som förberetts publiceras på
Nummerforums webbsida https://pts.se/sv/bransch/telefoni/arrangemangoch-forum/nummerforum/
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6. Övrigt.

SOS Alarm informerade om att de vid förra Nummerforum informerade om
införandet av AML (Advanced Mobile Location). Det har visat sig att ett stort
antal telefoner inte genererar SMS med positioneringsinformation vilket är ett
stort problem. Frågan har ställts till operatörerna om SMS går iväg, försvinner
eller inte skapas alls. Man hoppas kunna gå till botten med detta för att få koll
på att det fungerar korrekt. Diskussion om nummerserier (bl.a. 881, 882 och
883) som användas för motringning för eCcall följde. Enligt PTS ska ITU och
CEPT framöver engagera sig mer i vilka nummerserier som ska användas.
Viatel ställde frågan om PTS tittat på möjligheten att ta bort kategorierna för
betalnummer som finns i svensk nummerplan:
- 0900: Informationstjänster (samhällsinformation etc.)
- 0944: Underhållningstjänster (spel, lotteri etc.)
- 0939: Andra tjänster
PTS har inte gjort det och ingen plan finns just nu men man tar till sig frågan
och undersöker om det finns skäl att göra något åt det.
Viatel ställde också frågan om 099-nummer bör omfattas av
nummerporteringsskyldigheten då de ser ett behov av detta, så det är bra om
PTS tittar på det. PTS svarade att historiskt sett var det Telia som hade dessa
nummer. De användes under en viss period t.ex. under tv-program. Det fanns
inget intresse tidigare från andra operatörer då de inte skulle klara
trafikkapaciteten eftersom numren kan ha många tusen anrop per sekund.
7. Nästa möte.

Torsdag 15 oktober 2020. Fysiskt möte kl. 9.30–12. Om digitalt något kortare.
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