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2022-10-12 Beslut 1 

Vår referens: 22-6527, Aktbilaga: 11 

Beslut om ändring av telefoninummerplanen 

Saken 

Ändring av telefoninummerplanen (E.164) avseende allokering av dirigeringsadress för 
specifikt ändamål. 

Post- och telestyrelsens avgörande 

Post- och telestyrelsen (PTS) beslutar härmed om följande ändringar av 
telefoninummerplanen (E.164). 

Dirigeringsadress 388 (motsvarande NDC 388) allokeras i telefoninummerplanen för 
användning i samband med aktivering och uppkoppling av samtalsförmedlande tjänst (på 
engelska relay service1) för den registrerade slutanvändare som använder en sådan tjänst i 
enlighet med ITS ApG 302. 

Dirigeringsadressen, benämnd BBB i ITS ApG 30, ska användas i det nationella 
samtrafikgränssnittet mellan det nät som slutanvändaren med den samtalsförmedlande 
tjänsten är ansluten till, och det nät3 som plattformen4 för samtalsförmedlande tjänster är 
ansluten till. Dirigeringsadressen ska bara vara tillgänglig nationellt och därmed inte vara 
nåbar från utlandet, i enlighet med ITS ApG 30. 

Bakgrund 

PTS fastställde den 25 november 1994 svensk nummerplan för telefoni genom beslut Hk 94-
4621. När det gäller dirigeringsadresser för olika specifika ändamål har det bl.a. tidigare 
fattats beslut om ändringar i nummerplanen gällande delad användning av NDC 379 som 

1 Se mer i ETSI-specifikation ES 202 975, Human Factors (HF); Requirements for relay services. 
2 ITS-specifikation ApG 30 Utgåva 1, fastställd 2022-05-06, Automatic network invocation of relay services. 
3 Kallat Automatic Invocation Service Network i ITS-specifikation ApG 30 Utgåva 1. 
4 Kallat Relay Service Serving platform i ITS-specifikation ApG 30 Utgåva 1. 

Post- och telestyrelsen 
Postadress: Box 6101, 102 32 Stockholm Telefon: 08-678 55 00 www.pts.se 
Besöksadress: Hälsingegatan 38 E-post: pts@pts.se 

http://www.pts.se/
mailto:pts@pts.se
www.pts.se


            
            
         

            
           

             
                

          
     

        
             

            
             

           
   

             
         

             
              

            
         

            
  

            
          
            

         
             

            
          

  
    
                 

        

2022-10-12 

Post- och telestyrelsen 

Beslut 2 

dirigeringsadress för 11- och 90-serien (dnr. 98-1775, 99-2828, 12-10626), NDC 394 för 
dirigering vid nummerportabilitet (dnr. 99-2995) och NDC 389 för delad användning för 
hantering av samtal till betaltele- och massanropstjänster (dnr. 19-6315). 

I PTS arbete med att tillhandahålla tjänster som ger personer med funktionsnedsättning 
likvärdig tillgång till telefoni har behov av samtalsförmedlande tjänster identifierats. Vid 
uppkopplingsförfarandet är det idag en tolk eller förmedlare som hjälper till att manuellt 
koppla in den slutanvändare som ska ringas upp. Den utveckling som nu avses är att själva 
uppkopplingsförfarandet ska ske automatiskt, utan inblandning av tolk eller förmedlare, 
såsom idag sker för vanliga telefonsamtal. 

Arbetet med att utveckla automatiskt uppkopplingsförfarande av samtalsförmedlande 
tjänster har beställts av PTS och utvecklats tillsammans med slutanvändare och i samarbete 
med de nätägande mobil- och fastnätsoperatörerna. På ett tidigt stadium framkom det 
behov av att allokera en dirigeringsadress (motsvarande en NDC) som ska användas i 
samband med aktivering och uppkoppling av samtalsförmedlande tjänster och som överförs 
i det nationella samtrafikgränssnittet. 

I slutet av 2020 togs frågeställning om ny dirigeringsadress upp i den nationella 
standardiseringsorganisationen ITS i dess arbetsgrupp för telenätssamverkan, WG NI5 

(Networking Interworking). ITS WG NI arbetade fram en ny ITS-specifikation (ITS ApG 30 
Utgåva 16), med bl.a. krav på specifik dirigeringsadress som ska användas i samband med 
aktivering och uppkoppling av samtalsförmedlande tjänster och som överförs i det nationella 
samtrafikgränssnittet. Dessutom genomfördes även en uppdatering av den befintliga ITS-
specifikation ApG 97 om hur överföring av sådan nummerinformation ska hanteras mellan 
allmänna kommunikationsnät. 

Den nya dirigeringsadressen ska användas i samband med aktivering och uppkoppling av 
samtalsförmedlande tjänst för den slutanvändare som använder en sådan tjänst. 
Dirigeringsadressen, benämnd BBB i ITS ApG 30, ska användas i det nationella 
samtrafikgränssnittet mellan det nät som slutanvändaren med den samtalsförmedlande 
tjänsten är ansluten till, och det nät som plattformen för automatisk inkoppling av 
samtalsförmedlande tjänster är ansluten till. Dirigeringsadress BBB pekar därmed ut det nät 
som plattformen för samtalsförmedlande tjänster är ansluten till. Dirigeringsadressen ska 

5 https://its.se/arbetsgrupper/. 
6 Hämtat från https://its.se/dokument/. 
7 ITS ApG 9, Utgåva 9, fastställd 2022-05-06, Transfer of number information in national interconnections based on 

ISUP and SIP/SIP-I, hämtat från https://its.se/dokument/. 
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Beslut 3 

får inte heller börja med siffran 0 i enlighet med ITS ApG 30. 

automatiskt uppkopplingsförfarande för samtalsförmedlande tjänster. 

samtalsförmedlande tjänsten är ansluten till, och det nät som plattformen för 

blockerad så att den inte ska vara tillgänglig från utlandet. 

8 Avs. 5.2 i ITS ApG 30 Utgåva 1. 

bara vara tillgänglig nationellt och därmed inte vara nåbar från utlandet. Dirigeringsadressen 

För att PTS ska kunna allokera en dirigeringsadress/NDC krävs att det finns en teknisk 
specifikation med bl.a. krav på specifik dirigeringsadress, i detta fall för hantering av 

ITS ApG 30 anger behov av en 3-siffrig dirigeringsadress, kallad BBB8 i specifikationen, och 
där det rekommenderas att denna allokeras av PTS. Dirigeringsadress BBB kommer att 
användas i det nationella samtrafikgränssnittet mellan det nät som slutanvändaren med den 

samtalsförmedlande tjänster är ansluten till. Vidare anges att dirigeringsadressen ska vara 
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Beslut 4 

Skäl 

Tillämpliga bestämmelser 

nummerplaner och meddelar föreskrifter om planerna och deras användning. 

Den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 1 § LEK, eller 

dirigeringsadresser är normalt inte kända för slutanvändarna. 

parterna att uppfatta eller förstå varandra under samtalets gång. 

PTS bedömning 

nationella samtrafikgränssnittet mellan det nät som slutanvändaren med den 
samtalsförmedlande tjänsten är ansluten till, och det nät som plattformen för 

9 https://pts.se/sv/bransch/internet/digital-delaktighet-och-inkluderande-
kommunikationslosningar/kommunikationstjanster-for-personer-med-funktionsnedsattning/. 

Av 4 kap. 1 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation (LEK) och 4 kap. 1 § och 7 § 
förordningen (2022:511) om elektronisk kommunikation framgår att PTS fastställer 

tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster i samtrafik med den som bedriver 
sådan verksamhet, är enligt 4 kap. 2 § LEK skyldig att följa fastställda nummerplaner. 

PTS har enligt 4 § 4 p förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen till 
uppgift att svara för att nummer ur nationella nummerplaner utnyttjas på ett effektivt sätt. 

Med dirigeringsadresser avses adresser/nummer som enbart används i det allmänna 
kommunikationsnätet för dirigering av samtal/session mot nätanslutningspunkten. Dessa 

Med nationell destinationskod avses ett nationellt valfritt kodfält, inom den internationella 
E.164-nummerplanen, som – kombinerat med abonnentnumret (SN) – kommer att utgöra 
det nationella (signifikanta) numret i det internationella E.164-numret för geografiska 
områden. NDC kan vara en siffra eller en kombination av siffror (utan inkluderande prefix), 
som identifierar ett numreringsområde inom ett land (eller en grupp länder inberäknade i en 
integrerad nummerplan eller ett speciellt geografiskt område) och/eller nät/tjänster. 

Med samtalsförmedlande tjänster avses olika typer av tjänster (Teletal, Texttelefoni.se och 
Bildtelefoni.net)9 för slutanvändare, där minst en av dem har en funktionsnedsättning. De 
kan därmed kommunicera med varandra med hjälp av tolk eller förmedlare som hjälper 

Av den tekniska specifikationen ITS ApG 30 framgår att en 3-siffrig dirigeringsadress 
(motsvarande en NDC i telefoninummerplanen - benämnd BBB i ITS-specifikation) ska 
användas i samband med aktivering och uppkoppling av samtalsförmedlande tjänst för den 
slutanvändare som använder en sådan tjänst. Dirigeringsadressen ska användas i det 
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2022-10-12 Beslut 5 

samtalsförmedlande tjänster är ansluten till. Dirigeringsadress BBB pekar därmed ut det nät 
där plattformen för samtalsförmedlande tjänster är ansluten till. Dirigeringsadressen ska 
bara vara tillgänglig nationellt och därmed inte vara nåbar från utlandet. 

Mot denna bakgrund och med stöd av ovan angivna bestämmelser finner PTS att 
dirigeringsadress 388 (NDC 388) ska allokeras i den svenska nummerplanen för telefoni 
(E.164) för delad användning i samband med aktivering och uppkoppling av 
samtalsförmedlande tjänster. Dirigeringsadressen, benämnd BBB i ITS ApG 30, ska 
användas i det nationella samtrafikgränssnittet mellan det nät som slutanvändaren med den 
samtalsförmedlande tjänsten är ansluten till, och det nät som plattformen för 
samtalsförmedlande tjänster är ansluten till. Dirigeringsadressen ska bara vara tillgänglig 
nationellt och därmed inte vara nåbar från utlandet, i enlighet med ITS ApG 30, vilket 
innebär att den inte heller ska publiceras enligt ITU-T rekommendation E.12910. 

Beslutet har fattats av avdelningschefen Jonas Wessel. I ärendets slutliga handläggning har 
även, enhetschef Jesper Simons, Bo Martinsson, enhetschef Andreas Richter, jurist Claes 
Hultholm och Joakim Strålmark (föredragande) deltagit. 

10 Alla E.164-nummer som är nåbara för samtal mellan länder publiceras på ITU:s webbsida enligt ITU-T 
rekommendation E.129 - https://www.itu.int/oth/T0202.aspx?parent=T0202. 
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