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IP-adresser – varför införa IPv6?



IPv4- och IPv6-baserade nät – två olika ”Internet”…

Internet

IPv4

Internet

IPv6



IPv6 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 enheter

IPv4 4,294,967,296 enheter

Jämförelse antal enheter



Regelverk och IPv6-adresser

• IANA: Hanteras av IANA ➔ RIR ➔ LIR
• IPv4-adresser introducerades 1 januari 1983 (RFC 791)
• IPv6-adresser började användas under 1999 (RFC 8200)

• PTS: Främja interoperabilitet
• Förvalta och tilldela IP-adresser regleras inte av lagen 

om elektronisk kommunikation eller EU-regelverk
• IP-adresser kan falla inom svensk lag/regelverk (t.ex. 

lagring och utlämning vid brottsbekämpning)
• RU: Främja införande av IPv6



IPv4-fördelningen – historiskt ojämn i världen





Varför införa IPv6-adressering?

• Faktum - Slut på IPv4-adresser hos 
RIR
• Det finns egentligen inget val – IPv4-adresser 

är slut och marknaden måste införa IPv6-
adressering

• PTS lyfter fram fem skäl i uppdaterad 
vägledning mot målgrupperna (statliga 
myndigheter, kommuner och regioner)

• Digitala tjänster blir tillgängliga för alla
• IPv4-adresserna är slut
• IPv6 är nödvändig för framtidssäker digitalisering
• IPv6 underlättar för sakernas internet och 

möjliggör innovation
• IPv6 moderniserar och förenklar administrationen 

av ert interna nät



Mycket skrivet om IPv6…



Regeringsuppdraget – ett 
främjandearbete



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

Webbtjänst
På en webbplats kontinuerligt redovisa 

införandet av IPv6 hos statliga 

myndigheter, kommuner och regioner för 

extern webbplats, e-post och DNS

Beakta andra aktörers 

initiativ såsom t.ex.:

Informationsinsatser
Göra informationsinsatser för att främja 

införandet av IPv6 hos statliga 

myndigheter, kommuner och regioner



IPv6-Ekosystem

Passiv infrastruktur

Slutet 
kommunikationsnät

Bransch-
/intresseorganisationer

”Främjandeorganisationer” TLD Registry

Slutkunder: Statliga 
myndigheter, kommuner 

och regioner

Slutkunder: Företag

Slutkunder: Privat

Operatörer KO

Tjänsteleverantörer



Status i PTS främjandearbete



Det här vill vi uppnå

• Ökad kunskap om hur 
målgrupperna (statliga 
myndigheter, kommuner och 
regioner) kan gå tillväga för 
att införa IPv6.

• Ökad förståelse för vikten av 
att göra följande tjänster 
tillgängliga via IPv6 – extern 
webbplats, e-post och DNS. 

• Ökad kunskap om vad det 
kostar att införa IPv6.



Visst är det trist när det tar slut?



Våra  tre teman



Status i PTS främjandearbete

Delredovisning 31/1 2020 Uppdaterad vägledning  - GD-beslut 2/9 
2020

Webbtjänst – driftsatt från 1/9 2020

Informationsinsatser – från okt 2020

Operatörskartläggningar – 2019 o. 2020

Slutredovisning 26/2 2021

https://pts.se/sv/dokument/rapporter/ovrigt/2020/delredovisning---ru-framja-och-folja-inforandet-av-ipv6---2020-01-31---dnr-19-8159/
https://ipv6ioffentligsektor.se/
https://pts.se/sv/dokument/rapporter/internet/2020/tillhandahallande-av-ipv6-i-fasta-allmanna-kommunikationsnat/


Den internationella arenan om IPv6

• PTS försöker följa de int. organisationer som fokuserar på 
införande av IPv6 sett ur ett NRA-perspektiv

• Berec har börjat engagera sig i IPv6-frågan – har haft en 
WS den 7/10 riktat till NRA:er – ganska fragmenterat 
inom EU
• Ev. fokusera på att ta fram ett Best practice-dokument för IPv6-

införande – tidplan oklar

• RIPE NCC hade planer på en WS riktat till NRA i juni –
aktiviteten har skjutits upp, men RIPE NCC var en av 
talarna på Berecs WS 7/10



Hur ligger Sverige till?



IPv6 - Sverige

BahnhofComHem

3Tele2Telia Telenor



Informationskampanj mot 
målgrupperna – statliga 

myndigheter, kommuner och 
regioner



Statliga myndigheter: 249 st.
Kommuner: 290 st.
Regioner: 21 st.
Totalt – 560 st.

Flöde - informationsinsatser hösten/vintern 2020

Saknade e-

postadress i SCB:s 

register

16 st.

Statliga myndigheter: 16 st.

Statliga myndigheter: 233 st.
Kommuner: 290 st.
Regioner: 21 st.
Totalt – 544 st.

”Studsade e-
postbrev”
29 st.

Statliga myndigheter: 10 st.
Kommuner: 17 st.
Regioner: 2 st.

Statliga myndigheter: 223 st.
Kommuner: 273 st.
Regioner: 19 st.
Totalt – 515 st.

Alla som fanns i SCB:s och SKR:s register 

2019-11-21

Svarat
Statliga myndigheter: 127 st.

Kommuner: 102

Regioner: 9

Totalt – 238 st.

Ej svarat
Statliga myndigheter: 97 st.

Kommuner: 172

Regioner: 10

Totalt – 279 st.

De som svarat fram till 2020-09-11

2019 - GD-brev till målgrupperna och aktuell svarsfrekvens 2020 - Planerade åtgärder mot målgrupperna

De som ej svarat (279 st.)
De som saknade e-postadress (16 st.)
De som ”studsade” e-post åter (29 st.)

Borttagna – de av ovan som saknar egen webbdomän (25 
st.)
Borttagna – de av ovan som finns med i webbtjänsten och 
som infört IPv6 fullt ut (7 st.)
Totalt – 292 st. 

Åtgärd: Personligt brev + vägledning från PTS 
GD till motsvarande chefsnivå

De som svarat men ej infört IPv6 fullt ut och PTS 
har fått in en kontaktuppgift

Statliga myndigheter: 106 st.
Kommuner: 88 st.
Regioner: 9 st.
Totalt – 203 st.

Åtgärd: Adresseras via olika kanaler 
(kampanjwebb m.m.) i 
informationskampanjen

De som svarat och/eller syns i Webbtjänsten och 
som infört IPv6 fullt ut 

Statliga myndigheter: 64 st.
Kommuner: 40 st.
Regioner: 1 st.
Totalt – 105 st.

Ingen åtgärd

E-mejl sänt till De som fått mejlet i praktiken

Status 2020-09-11



Pågående träffar med aktörer och 
operatörskartläggningen



Operatörer m.fl.

• Vi har gjort årliga 
kartläggningar (även innan 
RU) av status för IPv6 hos 
operatörer i fasta nät – och 
avser fortsätta med detta 
under 2021

• Vi har haft träffar under 2019 
med främst främjande- och 
branschorganisationer och 
kommer under hösten 2020 
träffa några fler utvalda 
aktörer, främst operatörer 
• Se de lilamärkta på nästa bild



Terminals, devices, 

IOT/M2M, cars etc.

Operatörer, KO, stadsnät, DNS leverantörer PTS avser besöka för IPv6-arbetet
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Byanät

Fastighetsnät

Stadsnät

KO (Kommunikationsoperatör)

ISP (Internet Service Provider) – ”internetoperatör”

Content provider - innehållsleverantör

(private sector)

Application provider

Operator (ECNO) –
operatör/nätoperatör/

tillhandahållare av ECN

(EECC)

Reseller

(återförsäljare)

MVNO/MVNE/SMS provider

Content provider - innehållsleverantör

(public sector)

Online service provider (t.ex. 

VoD)

Cloud service provider DSP
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DNS service provider

TLD Registry (ccTLDs)

IXP provider

IPX /Carrier ENUM provider

(GSMA)

Transit providers

Service provider (ECSP) –
tjänsteleverantör/tillhandahållare av 

ECS

Online search engines DSP

End users

Web hosting provider

SM provider

MNO –
(mobile operator)

CPaaS providers
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(Content Delivery Network)

CRefDB provider

User-ENUM  Registry

M2M/IoT provider



Från senaste operatörskartläggningen (april 2020) 

- Hinder mot IPv6

• Kundefterfrågan saknas

• Tröghet hos nätägare, stadsnät och KO:er

• Slutkundsutrustning

• ”Hela världen måste med”/ ”Alla skyller på alla andra”

• Utbildning/kompetens/personella resurser

• Det finns egentligen inga tekniska hinder

• Kostnader – särskilt i ljuset av (brist på) efterfrågan



Från senaste operatörskartläggningen (april 2020) 

- Vilka åtgärder krävs?

• Efterfrågan
• Från slutkunder och/eller tjänsteleverantörer

• Regulatoriska krav

• Ekonomiska bidrag

• Informations- och utbildningsinsatser

• IPv4 tar slut och högre pris



PTS slutredovisar uppdraget till 1 
mars 2021



Klar till senast den 1 mars 2021 – ännu ett 

dokument om IPv6-införandet…



Koppla upp till internet med

framtidssäkra IPv6-adresser

pts.se/ipv6


