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Ansvariga organisationer –
förvaltning av IP-adresser



IANA förvaltar IP-adresser globalt

• IPv4-adresser introducerades 1 januari 1983 (RFC 791)

• IPv6-adresser började användas under 1999 (RFC 8200)



Internet Assigned
Numbers Authority

RIR:ar (Regional Internet 
Registries)

LIR:ar (Local Internet 
Registries)

SE: Telia Company, Telenor, Skatteverket, m.fl. 



Är IPv4-adresserna slut nu?



IPv4-adresser

De är slut…

De är nästan 

slut…

De är snart 

slut…



Varför införa IPv6?





Varför införa IPv6-adressering

• Större adressrymd för framtida 
applikationer/tjänster – 5G/IoT m.m.

• Alla ska kunna nå allt och alla
• En standardiserad lösning på adressbristen

• Modernare, snabbare och på sikt 
säkrare nät med IPv6-adressering

• Ej behov av adressöversättning via 
NAT (inkl. CG-NAT)

• Inte interoperabelt med IPv4-
adressering



Mycket skrivet om IPv6…



PTS tidigare arbete med IPv6



PTS tidigare arbete med IPv6

• Regeringsuppdrag (N2010/7521/ITP)
• Beskriva hur IPv6 kan införas på myndighetsnivå
• Samverka med E-delegationen och Internetstiftelsen
• Plan för E-delegationens Vägledning från 2010 ska 

förvaltas och utvecklas (Dir 2009:19)
• Slutredovisas senast 31 oktober 2011
• Produkter – Vägledning och e-tjänst
• Rapport - PTS-ER 2013:17

• Regeringsuppdrag (N2012/3136/ITP)
• Informationsinsatser och uppföljning av införandet av IPv6 

hos myndigheter – Rapport – PTS-ER 2013:17

• Regeringens Digitala agenda
• Olika åtgärder avseende internets förvaltning

• Kartläggning införande och 
tillhandahållande av IPv6

• 2018 och 2019



PTS bef. produkter om IPv6



Regelverk och IPv6-adresser



Regelverk och IPv6-adresser

• Hanteras av IANA  RIR  LIR

• DIGG – Samordna och stödja den 
förvaltningsgemensamma digitaliseringen av 
offentliga sektorn. Samordna frågor om 
standarder, specifikationer m.m. för den 
offentliga förvaltningen elektroniska 
informationsutbyte

• PTS - Förvaltning och tilldelning av IP-adresser 
faller utanför LEK/EU-regelverket

• PTS - Dock kan IP-adresser falla inom svenskt 
regelverk när det gäller andra frågor som t.ex. 
lagring och utlämning vid brottsbekämpning

• PTS – Generellt främja interoperabilitet i enlighet 
med kommande Kodexen



Aktörer i ekosystemet runt IPv6



KO

Tjänsteleverantörer

Operatörer

Slutkunder: FöretagSlutkunder: PrivatpersonerSlutkunder: Statliga myndigheter, 

kommuner och landsting (regioner)

Passiv infrastruktur

Främjandeorganisationer

Branschorganisationer

TLD Registry



Värdekedja - vilka aktörer berörs IPv6-införandet?

Terminaler, devices, 

IOT/M2M, fordon m.m.

Fastighetsnät

Stadsnät

Byanät

(Passiv infrastruktur)

Tjänsteleverantörer

ISP/IAP (fasta nät)

Operatörer/MNO

KO/Stadsnät

Byanät

(Aktiv infrastruktur)

Transitnät

CDN

IXP (Knutpunkter)

IPX (GSMA)

(Aktiv infrastruktur)

DNS-tjänster

(Aktiv 

infrastruktur)

Innehålls-

leverantörer 

(kommersiella)

(Aktiv infrastruktur)

Innehålls-

leverantörer 

(offentliga sektorn)

(Aktiv infrastruktur)

N/A

TLD-Registry

(Aktiv 

infrastruktur)

Molnleverantörer 

(kommersiella)

(Aktiv infrastruktur)



Nuvarande regeringsuppdrag



Fyra delar omfattas i regeringsuppdraget – fram till 1 mars 2021

Uppdaterad vägledning
Uppdatera den från 2011, och 

tillhandahålla den via PTS webbplats

Kartläggning
Kartlägga hur operatörernas 

tillhandahållande av IPv6 i fasta nät 

utvecklas över tid, och hur det påverkar 

införandet av IPv6 hos statlig 

förvaltning

Informationsinsatser
Göra informationsinsatser för att främja 

införandet av IPv6 hos statliga 

myndigheter, kommuner och landsting

Kontinuerlig redovisning
På en webbplats kontinuerligt redovisa 

införandet av IPv6 hos statliga 

myndigheter, kommuner och landsting 

(region)

Beakta andra aktörers 

initiativ såsom t.ex.:



IPv6 i relation till olika initiativ

Digitalisering

Kommunikation och adressering (t.ex. IPv6-adresser)

Ledningar (t.ex. fiber)

Fysisk infrastruktur (t.ex. kanalisation)

RU om 

främjande av 

standarden 

IPv6

Att ha stöd för IPv6 (Internetprotokoll version 6), för digitala 

tjänster såsom webbplats, domännamnsserver och e-

postserver, är en sådan viktig faktor för att en organisation 

ska kunna behålla och förbättra sin förmåga att kommu-

nicera via internet, särskilt för företag med kunder i andra 

länder. 

ECS och informationssamhällets tjänster
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Förvaltning av IP-adresser faller

utanför EU-regelverken

(t.ex. Kodexen) - Se s. 172 i

remissen av Kodex-PM:et



PTS kommande produkter om IPv6…



Status – införande av IPv6 –
Sverige och några andra länder



Vem leder IPv6-införandet?



USA 47 Belgien 51,05 USA 57,02

Belgien 42,9 USA 36,54 Belgien 56,08

Frankrike 32,4 Frankrike 35,59 Japan 35,19

Japan 31,3 Japan 31,96 Finland 34,51

Storbritannien 28,6 Finland 26,96 Frankrike 34,29

Finland 26,1 Storbritannien 23,23 Storbritannien 31,13

Nederländerna 16,9 Nederländerna 18,07 Norge 29,28

Norge 15 Norge 12,36 Nederländerna 18,31

Sverige 7,8 Sydkorea 7,93 Sydkorea 17,82

Danmark 5,6 Sverige 5,01 Sverige 9,69

Sydkorea 3,2 Danmark 3,24 Danmark 5,34

Island 1,6 Island 3 Island 3,04

Per den: 13/10-19 Per den: 14/10-19 Per den: Snitt 14/9 – 13/10

IPv6 i ett urval av länder



Frankrike - Hur ARCEP mäter IPv6-införandet


