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IP-adresser



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?





Varför införa IPv6-adressering?

• Slutet - Det finns egentligen inget val 
– IPv4-adresser är slut och marknaden 
måste införa IPv6-adressering
• Slutkunder måste ha globalt adresserbara 

IPv4- och IPv6-adresser mot internet – inom 
eget slutet/privat nät kan de ha vad som helst

• IPv4 blir nog kvar hur länge som helst… – i SE 
har flera operatörer troligen mycket IPv4 i 
lager och andrahandsförsäljningar pågår, 
samt ”NAT:ande”

• Finns ingen direkt ”killer app” för IPv6-
adressering…



Mycket skrivet om IPv6…



Regeringsuppdraget



Beakta andra aktörers initiativ 
såsom t.ex.

Fyra delar omfattas i regeringsuppdraget 
– fram till 1 mars 2021

Uppdaterad vägledning

Tillhandahålla en uppdaterad 
vägledning via PTS webbplats som 
stöd till statliga myndigheter, 
kommuner och regioners införande 
av IPv6

Kontinuerlig redovisning

På en webbplats kontinuerligt 
redovisa införandet av IPv6 hos 
statliga myndigheter, kommuner 
och regioner för främst DNS, webb 
och e-post

Informationsinsatser

Genomföra informationsinsatser 
för att främja införandet av IPv6 
hos statliga myndigheter, 
kommuner och regioner

Kartläggning

Kartlägga hur operatörernas 
tillhandahållande av IPv6 i fasta nät 
utvecklas över tid, och hur 
begränsningar i utbudet påverkar 
införandet av IPv6 hos myndigheter, 
kommuner och regioner



Vad vi har genomfört (1)

• Statliga myndigheter, kommuner 
och regioner - Skrivelse från PTS GD 
om vikten av att införa IPv6 och för att 
få en statusuppdatering, samt 
efterfrågat kontaktuppgifter

• 547 e-mejl – 234 svar fram till idag
• Har infört IPv6

• 20 myndigheter (av 249)
• 14 kommuner (av 290)
• 0 regioner (av 21)

• Besökt några ”främjandeorganisationer” 
och bransch- och 
intresseorganisationer, samt Sunet

• Kommunikationsplan



IPv6-Ekosystem

Passiv infrastruktur

Slutet 
kommunikationsnät

Bransch-
/intresseorganisationer

”Främjandeorganisationer” TLD Registry

Slutkunder: Statliga 
myndigheter, kommuner 

och regioner

Slutkunder: Företag

Slutkunder: Privat

Operatörer KO

Tjänsteleverantörer



Vad vi har genomfört (2)

• Lämnat en Delredovisning till I-dep
enligt regeringsuppdraget den 31/1

• Redovisar i princip vad vi gjort och 
hur vi avser planera och lägga upp 
det vidare arbetet
• Finns på PTS webbsida
• https://pts.se/sv/dokument/rapporter/ovrigt/2020/delredovisning---ru-

framja-och-folja-inforandet-av-ipv6---2020-01-31---dnr-19-8159/

https://pts.se/sv/dokument/rapporter/ovrigt/2020/delredovisning---ru-framja-och-folja-inforandet-av-ipv6---2020-01-31---dnr-19-8159/


Vad vi har genomfört (3)

• Webbtjänst - Tagit fram en kravspec
för mätning av IPv6-införande hos 
statliga myndigheter, kommuner och 
regioner

• Genomfört en kartläggning under 
2019 om IPv6 i fasta nät
• Finns på PTS webbsida
• https://pts.se/sv/dokument/rapporter/internet/2020/tillhandahallande-av-

ipv6-i-fasta-allmanna-kommunikationsnat/

https://pts.se/sv/dokument/rapporter/internet/2020/tillhandahallande-av-ipv6-i-fasta-allmanna-kommunikationsnat/


Vad vi planerar för 2020

• [Webb]Möten med några utvalda aktörer ur 
operatörskollektivet – maj och framåt

• Fortsatt kartläggning av IPv6 i de fasta näten

• Arbetar med att ta fram uppdaterad Vägledning

• Starta webbtjänst som visar införandet av IPv6 hos 
målgrupperna – driftstart efter sommaren 2020 –
drivas av extern aktör



Vad vi planerar för 2020/21

• Förbereder informationsinsatser som 
planeras pågå under sep. – dec. 2020 
(Corona-krisen kan förskjuta detta…)

• Genomföra viss internationell utblick för 
att se hur andra arbetar med IPv6-frågan

• Påbörja arbete med Slutredovisningen 
under hösten – ske vara I-dep tillhanda 
senast 1/3 2021


