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1.      Specifikationens giltighet 
 
Denna specifikation skall tillämpas från 92-11-01. 
 
 
 
2.      Specifikationens omfattning  
 
Specifikationen beskriver överföring av nummerinformation med tonval 
(DTMF-signaler) från publik telefonstation av typ AXE 10 över analog 
ledning till abonnentutrustning. 
 
 
 
3.      Samband med andra standarder 
 
Denna specifikation hänvisar till: 
 
Televerkets specifikation 8211-A112     Tekniska krav för anslutningar 
av 
                                        abonnentutrustningar till det allmänna 
                                        telefonnätet. 
 
Svensk standard SS 63 63 25             Abonnentväxlar - Signalerings 
krav i 
                                        analogt gränssnitt för ankommande 
                                        huvudledning. 
 
CEPT Rec. T/CS 46-02                    Multifrequency signalling system to  
                                        be used for push-button telephones. 
 
 
 
4.      Definitioner 
 
Ett internationellt nummer består av landsnummer (CC) samt Nationellt 
Signifikant Nummer (N(S)N).  Exempel 46 8 7132920, där CC = 46 och 
N(S)N = 8 7132920.  Det nationella signifikanta numnret består av 
områdesnummer och abonnentnummer. I exemplet är 8 områdesnum-
mer och 7132920 
abonnentnummer.  Vid rikssamtal slås även ett riksprefix.  I Sverige är 
riksprefixet lika med 0.  Riktnummer består av riksprefix och områdes-
nummer. 
 
Med skyddat nummer avses ett nummer som inte får presenteras.  Föl-
jande 
orsaker finns till att ett nummer skyddas.  Abonnenten har begärt att 
numret skall vara hemligt, numret är försvarshemligt eller sekretessbe-
lagt 
eller att numret tillhör en av Televerkets telefonautomater. 
 
 

Televerkets specifikation 8211-A331 



Sida 3 Televerkets specifikation 8211-A331 

Tjänsterna Medflyttning och Vidarekoppling innebär att ytterligare 
definitioner av nummertyper behövs.  I denna specifikation används 
beteckningen omstyrning för att täcka termerna medflyttning/
vidarekoppling. 
I figur 1 visas ett samtal som påbörjas i punkt A där den anropande är 
ansluten.  Samtalet genomgår omstyrning i punkt B och C.  Den sista  
omstyrningen leder till punkt D, där den anropade är ansluten. 
 
I framtiden kan samtalet genomgå maximalt 5 omstyrningar. 
 
Följande definitioner gäller: 
 
 - Det nummer som abonnenten, ansluten i punkt A har, kallas det an-
ropande 
   numret (Calling party number). 
 
 - Det nummer som abonnenten, ansluten i punkt B har, kallas det först 
   anropade numret (Original called party number). 
 
 - Det nummer som abonnenten, ansluten i punkt C har, kallas det sist 
   omstyrda numret (Last forwarding number). 
 
 - Det nummer som abonnenten, ansluten i punkt D har, kallas det 
nummer till 
   vilket omstyrning skett (Forwarded-to number). 
 
 
                        Medflyttning/ 
                        vidarekoppling aktiverad 
                           !        !  
                           V        V 
Den anropande ----<A>-----<B>------<C>----------<D>------ Den anropade 
 
                        Uppställningsriktning  
                        --------------------> 
 
Figur 1:  Ett samtal som genomgått omstyrning i punkterna B och C. 
 
 
 
5.      Införandestrategi 
 
Beroende på olika utvecklingsfaser för telefonnätets signalsystem och 
stationer kan inte alla nummer, som definierats under avsnitt 4  
transporteras/hanteras.  Av denna anledning behöver införandet av 
tjänsten indelas i etapper.  Motivet för att beskriva införandet i  
form av etapper är att informera om hur protokollet kommer att utveck-
las, 
vilket indirekt ställer krav på utförandet av abonnentutrustningen. 
 
 
I varje etapp finns möjligheten att indikera att inget nummer kommer att 
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överföras eller att numret är skyddat.  Se 8.4 respektive 8.5. 
 
 
 
 
5.1.    Etapp 1  
 
I denna etapp kan ett nummer överföras.  Detta kan antingen vara an-
ropande 
numret, om samtalet inte genomgått någon omstyrning eller det sist 
omstyrda 
numret då samtalet genomgått omstyrning.  I denna etapp kan inte des-
sa 
nummer särskiljas. 
 
Den anropandes nummer eller det sist omstyrda numret ser ut enligt 
följande: 
 
DpS1pS2pS3p..SnpC.  Se 7.1.1. 
 
 
5.2.    Etapp 2  
 
I denna etapp kan ett nummer överföras.  Detta kan antingen vara an-
ropande 
numret, om samtalet inte genomgått någon omstyrning eller det sist 
omstyrda 
numret då samtalet genomgått omstyrning.  I denna etapp kan dessa 
nummer 
särskiljas. 
 
Den anropandes nummer överförs som:  ApS1pS2pS3p..SnpC.  Se 
7.1.1. 
 
Det sist omstyrda numret, har följande utseende:  DpS1pS2pS3p..
SnpC.  Se 7.1.1. 
 
 
 
5.3.    Etapp 3 
 
I denna etapp utökas möjligheterna med att två nummer kan överföras. 
Numren som överförs är anropande nummer och det sist omstyrda 
numret. 
 
Dessa nummer överförs med sekvensen: 
ApS1pS2pS3p..SnpDpS1pS2pS3p..SnpC. Se 7.1.1. 
 
 
5.4.    Senare etapper 
 
I senare etapper utökas protokollet för andra tjänster och funktioner.  
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Hur 
siffersekvensen skall tolkas och vilken information som överfärs ges av 
informationskoden, se 7.1.2.  Denna definieras då utökningen av 
protokollet sker. 
 
Siffersekvensen kan då se ut enligt följande: 
 
ApS1pS2pS3p..SnpDpS1pS2pS3p..SnpDpS1pS2pS3p..
SnpBpS1pS2pS3p..SnpC.  Se 7.1.1. 
 
 
5.5.    Rekommendation 
 
För att kunna ge en fungerande tjänst åt användaren under en längre 
tid 
rekommenderar vi att utrustningen som minimun kan detektera sifferse-
kvenser 
som föregås av "A", "B" och "D". 
 
 
6.      Beskrivning  
 
6.1.    Allmänt 
 
Vid överföring av nummerinformation från det allmänna telefonnätet 
över 
analog huvudledning till abonnentplacerad utrustning används 
tonvalssignalering enligt CEPT Rec. T/CS 46-02. 
 
 
Parametern A i Rec. T/CS 46-02 i avsnitt 3.3.3 avseende mottagarens  
nivågräns skall vara -38 dBu.  Den lägre sändnivån enligt option 1  
används vid signallering från telefonstationen. 
 
 
Not:  I T/CS 46-02 #3 skall samtliga benämningar dBm uppfattas som 
dBu. 
 
 
6.2.    Begränsningar 
 
För att nummeröverföring skall fungera krävs det att anropande, anro-
pad 
abonnent och eventuell omstyrande abonnent är anslutna till moderna  
telefonstationer, att signalsystemen mellan stationerna stödjer erforder-
lig 
nummeröverföring och att numren är rätt definierade.  Den anropade 
abonnenten måste vara ansluten till en AXE10 station. 
 
För vissa trafikfall begränsas därför möjligheten att överföra 
nummerinformation.  Sådana trafikfall är bl.a. samtal från det analoga 
nätet, internationella anrop och i vissa fall samtal från mobiltelefonnät 
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(NMT eller GSM). 
 
 
 
7.      Protokoll 
 
7.1.    Nummerinformation 
 
7.1.1.  Innehåll 
 
Överföring av nummerinformation sker i enlighet med följande 
signaleringssekvens: 
 
(ApS1pS2pS3p..Snp)(DpS1pS2pS3p..Snp)(DpS1pS2pS3p..Snp)
(BpS1pS2p)C 
 
A =     Startsignal för den anropandes nummer (tonvalssignal 697/1633 
Hz) 
S1-Sn   Siffror (0-9) 
D =     Startsignal för omstyrt/anropandes nummer (tonvalssignal 
941/1633 Hz)  
C =     Stoppsignal (tonvalssignal 852/1633 Hz) 
p =     Paus mellan varje tecken 
n =     Heltal mellan 1-15 
B =     Startsignal för informationskod (tonvalssignal 770/1633 Hz)  
 
Element inom parantes är inte obligatoriska. 
 
Nominell sändningshastighet är 70 ms/tecken, 70 ms/paus.  Mottagan-
de 
utrustning bör dock kunna detektera tecken/paus ned till 48/48 ms. 
 
Not 1: De överdekadiska siffrorna ("A","B","C","D") är normalt inte kän-
da 
       av abonnenterna och bör därför inte presenteras. 
 
Not 2: Om flera nummer överförs så åtskiljs dessa av "D". 
 
Not 3: "C" är alltid den sista informationen som sänds. 
 
Not 4: I etapp 3 och senare etapper överförs det sist omstyrda numret 
       efter det första "D:et". 
 
 
7.1.2.  Informationskodsvärden 
 
Följande värden är definierade: 
 
 
00      inget nummer överförs 
 
01-09   reserv 
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