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Remiss – Ny kategorisering av dirigeringsprefix vid 

nummerportabilitet 

Remiss 

PTS remitterar härmed förslag på slutlig kategorisering av dirigeringsprefix vid 
nummerportabilitet (NP).  

Bakgrund 

Den nuvarande indelningen med olika typer av logiska kommunikationsnät, 
som pekar ut kommunikationsnätet som ett telefonnummer överlämnats till vid 
nummerportabilitet, har funnits initialt sedan 1999 med en utökning för en 
tredje typ 2004. 

PTS har noterat att den nuvarande indelningen inte längre är helt optimal och 
framtidssäker bland annat baserat på ansökningar om nya typer av 
kategoriseringar. 

Tidigare beredning i ärendet 

En remiss har genomförts 1/7 – 15/9 2014 och 6 remissvar inkom. Vid 
Nummerforum den 20 oktober 2014 presenterade PTS ett förslag på ny 
förändrad kategorisering baserat på de inkomna synpunkterna från remissen. 
PTS var av uppfattningen att ändringar av dirigeringsprefix kan genomföras 
och att sådana ändringar faller inom standardernas tillämpningsområde.  

PTS höll ett arbetsgruppsmöte den 3 december 2014 och vid detta möte 
diskuterade arbetsgruppen fram ett enat förslag till kategorisering av 
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dirigeringsprefixen. Till denna remiss bifogas minnesanteckningarna från detta 
arbetsgruppsmöte. 

Förslag till ny kategorisering av dirigeringsprefixen vid NP 

Arbetsgruppsmötet enades om att 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 
sinsemellan 

Nedanstående bild visar den nya kategoriseringen. 

 

När det gäller befintliga tilldelade dirigeringsprefix så kommer dessa att 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 vilket medför att denna kategori kommer att mappas till Fasta 
nät/Fixed networks. 

Nuvarande kategorisering Mappas till följande ny 
kategorisering 

PSTN/ISDN Fasta nät/Fixed networks 
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PLMN Mobila nät/Mobile networks 

Internet/IP-nät Fasta nät/Fixed networks 

 

Arbetsgruppsmötet diskuterade även frågan hur många dirigeringsprefix som en 
operatör kan inneha. Det nya förslaget medger att en operatör kan tilldelas en 
eller flera dirigeringsprefix för de två nya kategorierna Fasta nät resp. Mobila nät. 

Remisstid 

PTS önskar ert remissvar till senast den 26 januari 2015. 

 

Joakim Strålmark 

 

Bilaga: Minnesanteckningar från arbetsgruppsmötet 2014-12-03 


