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Närvarande 

Joacim Lönnqvist, Hi3G 
Edwin Tumukunde, Hi3G 
Peter Fässberg, Leissner Data/Götalandsnätet 
Anette Hagman, TeliaSonera (via telefon) 
Nils Wiedstam, NW Consult 
Arjan Scherpenhijzen, Telenor 
Peter Öjeman, Tele2 
Ingela Rönnbäck, SNPAC 
    
Ordförande 

Joakim Strålmark, PTS/NS 
  
 

1. Inledning 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Ordföranden 
inledde med att presentera bakgrunden till PTS översyn av kategoriseringen av 
dirigeringsprefixen vid NP. Dirigeringsprefixen är en teknisk kod som PTS 
hanterar sedan 1999 och koden har sitt ursprung ur två tekniska standarder (SS 
63 63 90 och SS 63 63 92) om nummerportabilitet i Sverige. Dirigeringsprefixet 
(routing number) används för att dirigering ska kunna ske mot rätt mottagande 
operatörs (recipient network) allmänna kommunikationsnät vid samtal mot 
överlämnande (porterade) telefonnummer. Enligt en underliggande ETSI 
specifikation, TR 101 122, kan ett mottagande nät pekas ut på olika sätt och i 
Sverige har lösningen valts med att det logiska kommunikationsnätet pekas ut. I 
de svenska standarderna anges detta med att ett dirigeringsprefix bör finnas per 
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logiskt nät och från 1999 har PSTN/ISDN använts och PLMN har nyttjats 
sedan 2001.  

Under 2004 infördes Internet/IP-nät efter ansökan från Song (nuv. TDC) och 
Götalandsnätet.  

De aktuella kategorierna för dirigeringsprefixen visas nedan: 

 

 

2. Ansökan från Tele2  

I juni 2014 inkom Tele2 med en ansökan om två typer av dirigeringsprefix som 
inte direkt föll inom de nuvarande 3 kategorierna. Bolaget önskade, såsom PTS 
uppfattade det, primärt kunna skilja på vilket nätsignalsystem (SS7, SIP och 
3GPP SIP IMS) som används mot annan operatör. Samt även kunna skilja fasta 
och mobila kommunikationsnät/telefonnummer. Följande 2 typer av 
dirigeringsprefix ansökte bolaget om: 

 ”Internet/IP-nät fast” 

 ”Internet/IP-nät mobil” 

PTS valde att låta ansökan vila tills en reviderad kategorisering tagits fram som 
bl.a. passar Tele2:s nya behov mer direkt. Även Hi3G har haft en dialog med 
PTS om ytterligare dirigeringsprefix. 
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3. PTS arbete och remiss  

Baserat på Tele2:s ansökan påbörjade PTS en översyn hur dirigeringsprefixen 
kunde kategoriseras på ett mer lämpligt och framtidssäkert sätt. Remiss 
genomfördes 1/7 – 15/9 2014 och 6 remissvar inkom (Unicorn Telecom 
framförde inga synpunkter). 

I remissen efterfrågade PTS konkreta förslag på en lämplig, flexibel och 
framtidssäker kategorisering av dirigeringsprefixen. 

Tidigare under 2009 genomförde PTS en förstudie1 (PTS-ER-2009:7) 
tillsammans med branschen om nummerportabilitet för framtida nät. I 
förstudien berördes vissa frågeställningar runt dirigeringsprefixen tillämpning 
för sådana framtida nät – t.ex. att prefix inte behövs när SIP URI används 
istället för E.164-nummer, men att behov finns när tel URI nyttjas, samt 
nummerlängden för de idag 3-siffriga dirigeringsprefixen. PTS valde att även ta 
med några av dessa frågeställningar i den nu genomförda remissen 2014 för att 
se om dessa fortfarande var aktuella. 

Följande synpunkter lämnades från de 5 som besvarade PTS remiss: 

• TeliaSonera 

o Avstog från att svara – frågorna är av tämligen komplex teknisk 
natur, men ser inte att Tele2:s ansökan motiverar en översyn. 
Fler dirigeringsprefix i begränsad omfattning borde kunna 
tilldelas kopplat till Internet/IP-nät 

• Telenor 

o Ser inget behov av en mer detaljerad kategorisering. Möjlighet 
för operatörer att tilldelas fler dirigeringsprefix i de tre gällande 
kategorierna eftersom Telenor inte ser att det kan bli brist på 
dirigeringsprefix och Tele2:s ansökan bör därför tillgodoses. 
Telenor vill inte att formatet för dirigeringsprefixen förändras 
och ser inte heller behov av prefix med fler än tre siffror. 
Mappning mellan SIP URI och prefix hanterar varje operatör 
redan idag och ser inget behov av central hantering. 

• SNPAC 

o Ser inget problem med att hantera fler dirigeringsprefix för 
Tele2 inom SNPAC:s verksamhet. SNPAC ser däremot att 
information om icke-porterade nummer också bör göras 
tillgängliga för aktörer med info om typ av nät/protokoll och 

                                                 

1 http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2009/Nummerportabilitet-for-framtida-nat---
PTS-ER-20097/.  

http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2009/Nummerportabilitet-for-framtida-nat---PTS-ER-20097/
http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2009/Nummerportabilitet-for-framtida-nat---PTS-ER-20097/
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host/domän. Om fler siffror behövs för dirigeringsprefixen ser 
SNPAC hellre att man fortsätter uppåt från > 999 och vidare. 
Man ser också att mappning mellan SIP URI och prefix för 
COpDB skulle kunna vara en uppgift för SNPAC att hantera. 

• Tele2 

o Vill primärt att kategoriseringen av dirigeringsprefixen ska 
kunna skilja på nätsignalsystem (applikationsprotokoll) såsom 
SS7 (ISUP)/SIP-I/SIP-T, SIP och 3GPP SIP IMS. Vill idag 
också kunna skilja på fast/mobil tjänst/nummer (p.g.a. att 
avräkningen skiljer mellan fast/mobil) fram till att dessa 
nummerserierna slagits samman. Om fler än tre siffror ska 
finnas för dirigeringsprefixen ser man att t.ex. 5xxxx-serien kan 
reserveras för detta ändamål. Man ser också att mappning 
mellan SIP URI och prefix skulle kunna vara en uppgift för .SE 
att hantera om det skulle finnas skäl för att flytta sådan 
mappning från PTS. Tele2 anser det viktigt att koordinera 
arbetet med kategoriseringen av dirigeringsprefixen med PTS 
arbete med nummerstrategin (PTS-ER-2014:19). 

• Hi3G (3) 

o Anser att det fortsättningsvis ska kunna gå att särskilja 
dirigeringsprefix för fast och mobil så länge samtrafikpriserna 
ser annorlunda ut. Hi3G anser också att fler än ett 
dirigeringsprefix ska kunna tilldelas per logiskt nät. 

 

4. Nummerforum 2014-10-20  

Vid Nummerforum presenterade PTS ett förslag på ny förändrad kategorisering 
baserat på de inkomna synpunkterna från remissen. PTS var av uppfattningen 
att fler typer av dirigeringsprefix kan läggas till och att sådana tillägg faller inom 
standardernas tillämpningsområde. PTS såg också att befintliga tilldelningar av 
dirigeringsprefix inte skulle påverkas i förslaget – dock kanske att nuvarande 
”Internet/IP-nät” inte blir lika tydligt avskiljbar i den nya kategoriseringen.  

I PTS förslag hade följande delar påverkart kategoriseringen: 

 Logiskt nät och nätsignalsystem 

 ”Fast” eller ”mobilt” (nät eller NTP eller telefonnummer som 
kategoriserande nämnare?) 

 När nätsignalsystem 3GPP-SIP-GSMA används kanske uppdelning i 
”fast” och ”mobilt” inte behövs? 
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Bilden nedan visar PTS förslag baserat på den förståelse PTS har om aktuella 
nätsignalsystem som används vid samtrafik i Sverige. 

 

Bilden nedan sammanfattar olika nätsignalsystem som, enligt PTS förståelse, 
kan användas eller kommer att kunna användas vid samtrafik i Sverige. 

 

Under Nummerforum diskuterades PTS förslag och lite olika synsätt fanns om 
hur den mest lämpliga kategoriseringen borde se ut. Beslut fattades att hålla ett 
arbetsgruppsmöte i december. PTS kallade till detta genom sändlistan för 
Nummerforum samt till alla tillståndshavare av dirigeringsprefix. 
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5. Kategorisering som arbetsgruppsmötet kom fram till  

Inför arbetsgruppsmötet skickade PTS ut ett arbetsmaterial som innehöll 
nuvarande kategorisering, PTS förslag vid Nummerforum och Tele2:s förslag 
från deras remissvar, samt ett gemensamt förslag från Götalandsnätet och 
TDC. Nedan återges Tele2:s kortsiktiga resp. lånsiktiga remissförslag, samt 
Götalandsnätets/TDC:s idé om lämplig kategorisering. 
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Utifrån dessa olika alternativ diskuterade arbetsgruppen fram ett enat förslag till 
kategorisering av dirigeringsprefixen. 
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Följande indelning ansågs vara den avgörande faktorn för den nya 
kategoriseringen: 

 Logiskt nät – Fasta nät eller mobila nät – övriga aspekter såsom nyttjat 
nätsignalsystem m.m. kommer berörda operatörer överens om 

Nedanstående bild visar det slutliga förslaget. 

 

När det gäller befintliga tilldelade dirigeringsprefix kom man fram till att dessa 
borde mappas i enlighet med nedanstående tabell. Enligt uppgift från SNPAC 
används i praktiken dagens kategori Internet/IP-nät enbart för fasta nät och 
aldrig för mobila nät. 

 

Nuvarande kategorisering Mappas till följande kategorisering 

PSTN/ISDN Fasta nät/Fixed networks 

PLMN Mobila nät/Mobile networks 

Internet/IP-nät Fasta nät/Fixed networks 

 

Slutligen diskuterades hur många dirigeringsprefix som en operatör kan inneha 
och har enades mötet om att en operatör kan tilldelas en eller flera 
dirigeringsprefix för de två nya kategorierna Fasta nät resp. Mobila nät. 
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6. Nästa steg  

För att slutligen fastställa den nya kategoriseringen av dirigeringsprefixen 
kommer PTS att genomföra följande moment. Tanken är att dirigeringsprefix 
enligt den nya kategoriseringen ska kunna tilldelas från februari 2015. Vid 
denna tidpunkt kommer även de redan tilldelade dirigeringsprefixen att få 
kategoriseringen enligt tabellen ovan. 

Följande moment avser PTS nu genomföra:  

Aktivitet Tidplan 

Remiss av slutligt förslag December - Januari 2015 

Ändra vägledning, e-tjänsten, Utsikten, N3 

och beslutsmallar 

Januari 2015 

Fastställa nya kategoriseringen Januari 2015 

Tilldela enligt nya kategoriseringen Februari 2015 

Mappa befintliga tilldelningar Februari 2015 

  

9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp vid arbetsgruppsmötet. 

 

10. Nästa arbetsgruppsmöte 

Inget datum satt för nytt arbetsgruppsmöte. Frågeställningar har fått en lösning 
genom detta arbetsgruppsmöte och nästa steg blir en remiss från PTS av det 
slutliga förslaget. 

 

Vid pennan 

Joakim Strålmark    

 


