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Förord 

Post- och telestyrelsen (PTS) har fått ett uppdrag från regeringen som syftar till 
att främja och följa införandet av Internet Protokoll version 6 (IPv6) i offentlig 
sektor så att deras mest grundläggande funktioner och tjänster på internet i 
gränssnittet mot allmänna kommunikationsnät, såsom DNS, webbsidor och e-
post fortsatt ska vara tillgängliga för alla genom införande av IPv6 vid sidan av 
IPv4. Härmed lämnas delredovisningen av uppdraget. 

 

 

 

 

 

Catarina Wretman 
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1 Inledning 

 

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter1 - 
det är det övergripande målet för regeringens digitaliseringspolitik. I 
Digitaliseringsstrategin2 presenteras regeringens vision om ett hållbart digitaliserat 
Sverige. Att hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt 
bredband, stabila mobila tjänster som stödjer digitaliseringen är ett av delmålen 
för att nå visionen. Infrastruktur som möjliggör digitalt informationsutbyte är 
en nödvändighet för digitalisering och i detta utgör internet en viktig del. I 
bredbandsstrategin Sverige helt uppkopplat 20253 framhåller regeringen att stöd 
för IPv6 för funktioner/tjänster som DNS4, webbsidor och e-post är en viktig 
faktor för att bibehålla och förbättra förmågan att kommunicera via internet.  

Beroendet av internet i Sverige och globalt, medför ett ökat behov av tillgång 
till dess kritiska resurser, och IP-adresser utgör en sådan viktig och kritisk 
resurs. En annan betydelsefull aspekt för internet, och även för alla typer av 
elektroniska kommunikationer, är interoperabilitet för fortsatt tillgänglighet till 
tjänster som tillhandahålls över internet för alla slutanvändare.  

Adresseringsstandarden IPv4, som introducerades i början av 1980-talet, är den 
standard som i huvudsak används för att kommunicera över internet idag. 
Detta protokoll har en begränsad adressrymd vilket ledde till att standarden för 
IPv6 (med en mycket större adressrymd än IPv4) togs fram och började 
användas i slutet av 1990-talet parallellt med IPv4.  

För att internet ska fortsätta vara ett globalt tillgängligt nät, som växer med nya 
användare, innovativa tjänster och uppkopplade enheter och är nåbart för alla 
internetanvändare, oavsett var i världen man befinner sig, behöver den senare 
framtagna adresseringsstandarden, IPv6, införas som ett komplement till 
dagens begränsande mängd IPv4-adresser. Internetanslutningstjänster med 
både IPv4 och IPv6 (s.k. dual stack) krävs därmed för att säkerställa att allt och 
alla kan kommunicera över det globala publika internet under överskådlig tid. 
Ett införande av IPv6 vid sidan av IPv4 måste åtminstone omfatta 
grundläggande allmänt tillgängliga tjänster och funktioner såsom DNS, 
webbsidor och e-post, vilka därmed måste vara globalt adresserbara med både 
IPv4- och IPv6-adresser. 

                                                 
1 Vilket framgår av bl.a. prop. 2011/12:1, utg.omr.22, bet.2011/12:TU1, rskr. 2011/12:87. 
2 Regeringskansliets dnr N2017/03643/D. 
3 Regeringskansliets dnr N2016/08008/D. 
4 DNS-systemets primära syfte är att genomföra översättning av domännamn till IP-adresser. 
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I internationella jämförelser ligger Sverige efter i införandet av IPv6, i vart fall 
när det gäller införandegraden sett till slutanvändarna. 

Den långsamma införandetakten av IPv6 i kombination med att tillgängliga 
IPv4-adresser är begränsade riskerar att på sikt medföra minskad nåbarhet till 
tjänster och funktioner på internet inklusive till offentliga e-tjänster/digitala 
tjänster och försvagad funktionalitet för internet i Sverige om införandet av 
IPv6 drar ut ytterligare på tiden. 

En förutsättning för att uppnå digitaliseringsmålet är bl.a. en infrastruktur och 
teknik, som är anpassad för framtidens krav på elektroniska 
kommunikationstjänster, och som bland annat möjliggör full interoperabilitet 
för att allt och alla ska kunna kommunicera över det globala publika internet. 
Sverige har länge varit ett framstående it-land, t.ex. vad gäller teknikutveckling 
och bredbandsanslutningar med höga hastigheter till hushåll, men så är inte 
fallet när det gäller införandegraden och tillhandahållandet av IPv6 på den 
svenska marknaden för elektronisk kommunikation5, i vart fall sett till 
införandegraden hos slutanvändarna. 

Mot denna bakgrund har regeringen gett Post- och telestyrelsen (PTS) ett 
uppdrag om att främja och följa införandet av standarden IPv6 i offentlig 
sektor avseende statliga myndigheter, kommuner och regioner (landsting).  

1.1 Europas tilldelningsbara IPv4-adresser är slut 

Den 25 november 2019 meddelade6 den organisation som förvaltar IP-adresser 
i Europa (RIPE NCC) att man tilldelat det sista s.k. /22-blocket7 med IPv4-
adresser (1024 adresser). Det innebär att internet i Europa från och med nu 
endast kommer att växa över IPv6. RIPE NCC uppmanar därför alla aktörer 
att ta sitt ansvar gällande införandet av IPv6 för att tillsammans skapa 
framtidens internet. 

På global nivå hos IANA8 tog de tilldelningsbara IPv4-adresserna slut 2011 och 
har nu i princip även tagit slut på regional nivå hos Regional Internet Registry 

                                                 
5 Enligt vad som framgår av en rapport från OECD (2018), OECD Reviews of Digital Transformation; Going 
Digital in Sweden. 
6 Se pressmeddelande från RIPE NCC den 25 november 2019: 
https://www.ripe.net/publications/news/about-ripe-ncc-and-ripe/the-ripe-ncc-has-run-out-of-ipv4-
addresses. 
7 IP-adresser tilldelas alltid i block, eftersom den som tilldelats adresserna har behov av att ansluta flera 
slutanvändare/enheter. Ett /22 block är det minsta blocket som normalt tilldelas och består av 1024 
IPv4-adresser. 
8 Internet Assigned Numbers Authority, IANA, som numera är en del av ICANN, har förvaltat IP-
adresser globalt sedan IPv4-adresser introducerades på 1980-talet. På regional nivå finns fem Regional 
Internet Registries (RIR) fördelade över världen. 

https://www.ripe.net/publications/news/about-ripe-ncc-and-ripe/the-ripe-ncc-has-run-out-of-ipv4-addresses
https://www.ripe.net/publications/news/about-ripe-ncc-and-ripe/the-ripe-ncc-has-run-out-of-ipv4-addresses


Regeringsuppdrag om att främja och följa införandet av standarden IPv6 (I2019/01833/D) 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 7 

 

(RIR)9 Under lång tid har därmed behovet av att införa IPv6 framhållits och 
diskuterats i olika foras. Internet Architechture Board (IAB), som ser till den 
långsiktiga utvecklingen av internet, har efter diskussioner i Internet 
Engineering Task Force10 (IETF) lämnat ett formellt uttalande 2016 om 
behovet av att införa IPv611. Av detta uttalande framgår bl.a. att de uppmanar 
industrin och standardiseringsorganisationer, t.ex. ETSI, ITU-T och 3GPP, att 
utveckla strategier för IPv6 med anledning av att de tilldelningsbara IPv4-
adresserna har tagit slut hos IANA. Trots en viss massmedial uppmärksamhet 
kring denna fråga går införandet ändå trögt i många länder, inte minst i Sverige. 

På grund av den minskade tillgången på IPv4-adresser har en handel med 
IPv4-adresser uppstått på en andrahandsmarknad och blivit allt vanligare för 
aktörer som behöver adresser, ofta bland s.k. Local Internet Registries (LIR:ar). 
Vissa svenska LIR:ar har förhållandevis gott om IPv4-adresser, medan andra 
har inga alls. Operatörer har uppgett till PTS att de vid ett eventuellt 
kommande behov av ytterligare adresser avser att förvärva IPv4-adresser på 
denna andrahandsmarknad. Vissa operatörer har även angett att de vid en 
eventuell kommande brist på IPv4-adresser istället avser öka användandet av 
adressöversättningstekniker (CG-NAT12). 

Denna handel med IPv4-adresser och ett ökat användande av 
adressöversättning är faktorer som riskerar att ytterligare försena ett införande 
av IPv6 än mer och därmed något som påverkar den kortsiktiga efterfrågan för 
anslutningar och tjänster som hanterar IPv6. 

1.2 Uppdraget från regeringen 

PTS har i juni 2019 fått i uppdrag av regeringen att främja och följa införandet 
av standarden IPv6 genom insatser riktade till statliga myndigheter13, 
kommuner och regioner (landsting). För att internet ska fortsätta vara ett 
globalt nät där tjänster och information är nåbara för internets användare 
behöver myndigheter, kommuner och andra organisationer i offentlig sektor ha 
stöd för såväl IPv4 och IPv6.  

Enligt uppdraget ska PTS: 

                                                 
9 RIPE NCC är den RIR (Regional Internet Registry) som delar ut IP-adresser i Europa. I Sverige har vi i 
nästa led Local Internet Registries (LIR), t.ex. leverantörer av internetanslutningstjänster, som tilldelar IP-
adresser till slutanvändare. 
10 Den primära organisationen för internetstandardiseringen. 
11 IAB Statement on IPv6, daterat 2016-11-07, se: https://www.iab.org/2016/11/07/iab-statement-on-
ipv6/.  
12 Carrier Grade Network Address Translation. 
13 Med statliga myndigheter har PTS bedömt att denna sfär omfattar alla statliga förvaltningsmyndigheter som 
framgår av SCB:s allmänna myndighetsregister (http://www.myndighetsregistret.scb.se/). 

https://www.iab.org/2016/11/07/iab-statement-on-ipv6/
https://www.iab.org/2016/11/07/iab-statement-on-ipv6/
http://www.myndighetsregistret.scb.se/
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 tillhandahålla en uppdaterad vägledning om införande av IPv6 med 
avseende på tillgänglighet, säkerhet och ekonomi, 

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

 följa upp och genom kontinuerlig redovisning på en webbsida visa 
införandet av IPv6 hos statliga myndigheter, kommuner och regioner,  

 kartlägga hur operatörernas tillhandahållande av IPv6 i det fasta nätet 
utvecklas över tid och i vilken utsträckning begränsningar i utbudet av 
IPv6 i det fasta nätet påverkar införandet av IPv6 hos statliga 
myndigheter, kommuner och regioner som inte har infört IPv6. 

PTS ska i genomförandet av uppdraget beakta andra relevanta aktörers initiativ 
att främja och följa införandet av IPv6, såsom Myndigheten för digital 
förvaltning (DIGG), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och 
Internetstiftelsen. 

Senast den 1 februari 2020 ska PTS lämna en delredovisning av uppdraget till 
Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) med redovisning av vidtagna 
åtgärder och en plan för det fortsatta arbetet.  

  

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2021. 
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2 Genomförda aktiviteter fram till 
denna delredovisning 

PTS redovisar i det följande hittills vidtagna åtgärder inom ramen för det 
aktuella regeringsuppdraget. 

2.1 Samverkansmöten 

PTS har under 2019 genomfört ett antal samverkansmöten med andra 
myndigheter och företag samt bransch- och intresseorganisationer i syfte att 
öka medvetenheten om behovet av att införa IPv6, beakta andra relevanta 
aktörers initiativ samt hitta eventuella samarbetsområden. De som PTS har 
träffat är Sunet, Internetstiftelsen, SSNf, SKR, DIGG, IT & Telekomföretagen 
och Netnod. 

Samverkansmötena har bl.a. bidragit till att skapa en större helhetsförståelse för 
de utmaningar som trots allt finns när det gäller införandet av IPv6. Exempel 
på sådana utmaningar är kostnader för införandet och tillhandahållande av dual 
stack14, både vad avser infrastruktur såsom mer kapacitetskrävande hårdvara, 
samt förvaltnings- och utbildningskostnader för att kunna upprätthålla 
hantering av både IPv4 och IPv6 parallellt. Vidare framhåller aktörerna att det 
krävs insatser och samordning på flera nivåer, i hela värdekedjan, för det räcker 
inte med att en aktörstyp inför IPv6 i värdekedjan utan alla i hela kedjan måste 
införa IPv6 – allt från innehållsleverantörer såsom t.ex. aktörer inom offentlig 
sektor till infrastrukturägare.  

PTS bedömer också att det i vissa fall saknas förståelse och kompetens om 
behovet av att införa IPv6 på beslutsfattande nivå bland uppdragets 
målgrupper eftersom man ser att det fungerar med IPv4 idag. 

2.2 Informationsinsatser 

PTS har inom ramen för arbetet med informationsinsatser hittills haft fokus på 
två områden. Det ena har varit att informera om regeringsuppdraget till 
berörda intressenter. Det andra har varit att inhämta målgruppsinsikter för att 
kunna utarbeta kommunikationsstrategi, budskap och plan för att på bästa sätt 
nå ut till målgrupperna statliga myndigheter, kommuner och regioner.  

Syftet med informationsinsatserna är att öka förståelsen för vikten av att det 
offentliga Sverige gör funktioner som DNS, extern webbplats och e-post 
tillgängliga via IPv6.  

                                                 
14 Dual stack innebär att utrustning har stöd för både IPv4 och IPv6 samtidigt, exempelvis i routrar. 
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2.2.1 Information om uppdraget 

PTS har vid höstens Nummerforum15 och på RGIG-mötet16, båda i oktober 
2019, informerat om behovet av ett införande av IPv6 och om det aktuella 
regeringsuppdraget. Vid dessa forum och möten närvarar bl.a. operatörer, 
tjänsteleverantörer, och främjandeorganisationer, samt bransch- och 
intresseorganisationer.  

PTS har vidare i november 2019 skickat ut ett brev från PTS generaldirektör 
per e-post till cheferna vid samtliga statliga förvaltningsmyndigheter17, 
kommuner och regioner. Syftet med brevet har varit att informera om det 
aktuella regeringsuppdraget, behovet av att IPv6 införs i offentlig sektor samt 
att få en kontaktperson hos respektive organisation för att ha en dialog med i 
det fortsatta arbetet.  

De bland målgrupperna som redan hade infört IPv6 ombads även att dela med 
sig av sina erfarenheter från införandet. PTS har fått in en del svar om hur 
verksamheterna beaktar IPv6-frågan. Exempel på svar som inkommit anger att 
man är medveten om att IPv4-adresserna snart är slut, men att man ändå inte 
haft något direkt behov eller efterfrågan av att införa IPv6, och att frågan 
därmed har nedprioriterats i verksamheten. Vidare anger en del att man har en 
plan, eller tar fram en sådan, men att tidpunkterna ännu kanske inte är så 
tydligt fastslagna. Andra framför att man ser ett IPv6-införande som 
tidskrävande och kostnadsdrivande. 

PTS har även skrivit på PTS blogg18 om behovet av att införa IPv6, med 
anledning av att de tilldelningsbara IPv4-adresserna tog slut hos RIPE NCC 
den 25 november 2019.  

En första översyn och uppdatering av information om IPv6 på PTS webbplats 
har genomförts under november 2019. Informationen på PTS webbplats 
vänder sig i första hand till organisationer som ska anskaffa och införa IPv6 i 
sin verksamhet.   

                                                 
15 PTS forum för nummerrelaterade frågor - https://www.pts.se/sv/bransch/telefoni/arrangemang-och-
forum/nummerforum/.  
16 PTS referensgrupp för frågor kring internets styrning - 
https://www.pts.se/sv/Bransch/Internet/Arrangemang-och-forum/Referensgrupp-Internet-
Governance/.  
17 Alla statliga förvaltningsmyndigheter som framgår av SCB:s allmänna myndighetsregister 
(http://www.myndighetsregistret.scb.se/). 
18 https://pts.se/sv/bloggen/pts-bloggen/europas-ipv4-adresser-ar-slut--hog-tid-att-infora-ipv6/.  

https://www.pts.se/sv/bransch/telefoni/arrangemang-och-forum/nummerforum/
https://www.pts.se/sv/bransch/telefoni/arrangemang-och-forum/nummerforum/
https://www.pts.se/sv/Bransch/Internet/Arrangemang-och-forum/Referensgrupp-Internet-Governance/
https://www.pts.se/sv/Bransch/Internet/Arrangemang-och-forum/Referensgrupp-Internet-Governance/
http://www.myndighetsregistret.scb.se/
https://pts.se/sv/bloggen/pts-bloggen/europas-ipv4-adresser-ar-slut--hog-tid-att-infora-ipv6/
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2.2.2 Målgruppsinsikter – IPv6 en lågt prioriterad fråga 

Målgrupperna för informationsinsatserna är flera. För att ta reda på mer om 
målgruppernas behov och förutsättningar kring att införa IPv6 har konsulter 
genomfört kortare intervjuundersökningar åt PTS.   

I intervjuerna har bland annat följande framkommit: 

 Det är en lågt prioriterad fråga att övergå till IPv6. Flera av de 
intervjuade har ingen pågående förberedelse eller samtal inför att 
förbereda sin organisation.  

 Målgrupperna ser ingen direkt nytta med en övergång till IPv6. Det 
finns snarare ett antal nackdelar som målgrupperna snabbt kan 
identifiera. Dessa är exempelvis kopplade till kostnader för IPv6-
introduktion och dubbla adresseringsstandarder i drift samt behovet att 
ta in externa konsulter för att få tillgång till rätt kompetens för en sådan 
övergång.  

 De intervjuade ser också att frågan kring att introducera IPv6 inte 
kommer via några regulatoriska krav. Det finns inget förslag på 
lagändring eller krav från myndigheter, och därmed förblir frågan lågt 
prioriterad hos de intervjuade organisationerna.  

Baserat på ovanstående föreligger därmed en relativt stor kommunikativ 
utmaning med att formulera nyttan med att införa IPv6 på ett sådant sätt att 
målgrupperna motiveras att göra det. PTS har därför i samarbete med 
konsulter initierat ett arbete med att ta fram kommunikationsplan och -strategi 
för planerade främjande- och informationsinsatser i syfte att nå ut med 
budskapen på bästa sätt.  

2.3 PTS e-tjänst ”Myndigheter med IPv6” har stängts 
ned 

År 2012 tog PTS över och vidareutvecklade e-tjänsten ”Myndigheter med 
IPv6” från dåvarande E-delegationen. Eftersom e-tjänsten idag är i behov av 
en uppdatering med anledning av det utökade område som regeringsuppdraget 
omfattar, samt att e-tjänsten måste anpassas till gällande krav på tillgänglighet 
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, har PTS 
som en initial åtgärd stängt e-tjänsten. Avsikten är att tillhandahålla en 
webbsida som ska följa införandet av IPv6 i offentlig sektor. Innan denna är på 
plats finns det vissa andra publika webbtjänster, såväl nationella som 
internationella, som kontrollerar IPv6-tillgängligheten för specifika 
webbsidor/domäner och för internetanslutningar/trafik samt mäter 
införandegraden av IPv6 hos olika typer av verksamheter. 
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2.4 Kartläggning av tillhandahållande av IPv6 i Sverige 

i fasta allmänna kommunikationsnät 

Innan PTS fick det nu aktuella regeringsuppdraget genomförde myndigheten 
under hösten 2018 en kartläggning i form av en enkätundersökning till 
operatörer/tjänsteleverantörer om införande och tillhandahållande av IPv6 i 
Sverige i fasta allmänna kommunikationsnät. Kartläggningen syftade till att få 
en bild över status på införande och tillhandahållande av anslutningar med 
IPv6 på den svenska marknaden. Arbetet syftade även till att utreda vilka 
incitament och eventuella hinder som finns för tillhandahållande och införande 
av IPv6 för att PTS ska kunna bedöma behovet av åtgärder för att öka 
införandegraden och användningen av IPv6. Bland de incitament och hinder 
som framkommit från kartläggningen kan nämnas: 

 Det saknas efterfrågan från kunder om tillhandahållande av IPv6. 

 Andelen slutkunder som surfar på fast internet över IPv6 är mycket 
liten, uppskattningsvis cirka 4 procent av företagskunderna och cirka 2 
procent av privatkunderna, och det sker i huvudsak efter 
kundförfrågan. 

 25 procent av aktörerna har uppgett att IPv6 har införts. Därtill har 
nästan en tredjedel uppgett att IPv6 kommer att införas inom de 
närmsta två åren. En tredjedel har uppgett att de inte har fattat något 
beslut om införande av IPv6. 

 Det främsta skälet till att beslut har fattats om att införa IPv6 inom de 
närmaste två åren, och i de fall ett sådant beslut ännu inte har fattats, är 
kundefterfrågan på IPv6. 

 En knapp femtedel använder adressöversättningsfunktioner för IPv4. 
Jämfört med den första undersökningen som gjordes 2017 är detta en 
fördubbling. 

 En knapp femtedel har uppgett att de saknar tillgång till IPv4-adresser.  

 59 procent av dem som angett att de har IPv4-adresser beräknar att 
dessa tar slut mellan år 2020-2025. Tillgången till IPv4-adresser hos 
aktörerna på den svenska marknaden är dock ojämnt fördelad. 

 En andrahandsmarknad för IPv4-adresser har uppstått i Sverige. 

 I genomsnitt 25 procent av utrustningen i kärnnätet hanterar IPv6, 
men siffrorna skiljer sig åt mellan de olika aktörstyperna i värdekedjan. 
Genomsnittssiffran är dock en stor ökning jämfört med 
undersökningen 2017, då införandegraden uppgick till 5 procent. De 
tre största operatörerna har dessutom uppgett att deras kärnnät till 100 
procent har stöd för IPv6. 
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 Accessnätet stöder IPv6 i något mindre utsträckning än kärnnätet. I 
genomsnitt 16,5 procent av utrustningen i accessnätet kan hantera 
IPv6. 

Ytterligare mål med kartläggningen har varit att följa utvecklingen av 
införandet och tillhandahållandet av IPv6 sedan hösten 2017 då PTS gjorde en 
första undersökning.  

Under hösten 2019 har en ny kartläggning påbörjats, se också avsnitt 3.5. 
Resultatet från den kartläggningen kommer att sammanställas och publiceras.  
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3 Planerade aktiviteter under 2020 och 
2021 

PTS redovisar i det följande en plan för det fortsatta arbetet inom ramen för 
det aktuella regeringsuppdraget. 

3.1 Vidare samverkan med relevanta aktörer 

Under år 2020 avser PTS att fortsätta träffa några fler aktörer som kan ha en 
roll i främjandet av IPv6-införande, ytterligare bransch- och 
intresseorganisationer samt ett antal marknadsaktörer såsom 
fastnätsoperatörer, mobiloperatörer, tjänsteleverantörer, 
kommunikationsoperatörer, andra infrastrukturägare såsom stadsnät/kabel-
TV-nät och DNS-leverantörer.  

Vidare planerar PTS att träffa RIPE NCC för att ta del av deras erfarenheter 
från andra länder och andra RIR:ar runt IPv6-införande. Detta i syfte att ta del 
av RIPE NCC:s information om vilka incitament och eventuella hinder som 
finns för tillhandahållande och införande av IPv6. 

Dessutom kommer PTS delta i ett arbete inom ramen för Berec där en 
kartläggning av införandet av IPv6 inom EU kommer att genomföras under 
2020. 

3.2 Ny vägledning 

PTS har med anledning av ett tidigare regeringsuppdrag om IPv6 tagit fram en 
praktisk vägledning19. Den vägledningen är till viss del fortsatt relevant men 
den kommer ändå att ersättas eftersom utvecklingen går snabbt inom detta 
område. PTS kommer enligt det nu aktuella regeringsuppdraget att 
tillhandahålla en ny, och mindre detaljerad vägledning under 2020.  

3.3 Informationsinsatser 

PTS kommer löpande under tiden för regeringsuppdraget att genomföra olika 
informationsinsatser för att främja införandet av IPv6 vid sidan av IPv4 i 
offentlig sektor. Merparten av informationsinsatserna kommer att genomföras 
med start under tredje kvartalet 2020 då PTS vill kunna använda den nya 
vägledningen vid vissa av informationsinsatserna.  

                                                 
19 Att införa IPv6 – internetprotokoll version 6, En praktisk vägledning, som finns att ta del av på PTS webbplats: 
https://www.pts.se/contentassets/38c11dd2be1d42c6a34e73c278e69407/att_infora_internetprotokollet
_ipv6_2011-11-16_.pdf.  

https://www.pts.se/contentassets/38c11dd2be1d42c6a34e73c278e69407/att_infora_internetprotokollet_ipv6_2011-11-16_.pdf
https://www.pts.se/contentassets/38c11dd2be1d42c6a34e73c278e69407/att_infora_internetprotokollet_ipv6_2011-11-16_.pdf
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Vilka kanaler som PTS ska använda för att nå ut med budskap till de utpekade 
målgrupperna (statliga myndigheter, kommuner och regioner) är ännu inte 
beslutat. PTS kommer att använda såväl egna kanaler, exempelvis PTS 
webbplats, som andras kanaler för att nå ut.  

PTS planerar att delta vid ett antal olika externa konferenser, som t.ex. 
Offentliga rummet20, eFörvaltningsdagarna21, Bredbandsbåten22, KommITS23 
och Internetdagarna24. Dessutom avser PTS också vid sina etablerade forum, 
som t.ex. Nummerforum och RGIG, fortsatt informera om behovet av att 
införa IPv6. 

3.4 Webbsida för att följa införandet av IPv6 i offentlig 
sektor 

PTS har för avsikt att under 2020 upphandla en webbplats som kontinuerligt 
redovisar och följer införandet av IPv6 hos statliga myndigheter, kommuner 
och regioner i enlighet med uppdraget. PTS arbetar med att upprätta en 
kravspecifikation för detta ändamål.  

3.5 Fortsatt kartläggning av tillhandahållande av IPv6 i 
fasta allmänna kommunikationsnät  

Under hösten 2020 kommer PTS att genomföra ytterligare en uppföljande 
kartläggning av tillhandahållande av IPv6 i fasta allmänna kommunikationsnät.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 http://offentligarummet.se/or20.html.  
21 https://eforvaltningsdagarna.se/.  
22 https://www.ssnf.org/kurs--konferens/konferens/bredbandsbaten/.  
23 http://www.kommits.se/. 
24 https://internetdagarna.se/.  

http://offentligarummet.se/or20.html
https://eforvaltningsdagarna.se/
https://www.ssnf.org/kurs--konferens/konferens/bredbandsbaten/
https://internetdagarna.se/
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4 Ekonomiska medel för genomförande 
av uppdraget 

För genomförandet av regeringsuppdraget har PTS rekvirerat 500 000 kr under 
2019 som främst har använts för konsultkostnader inför genomförandet av 
informationsinsatser under 2020. 

PTS avser även rekvirera medel under 202025 för vidare arbete med 
informationsinsatser, uppdatering av vägledningen och arbetet med 
uppföljning och kartläggning över införandet av IPv6 inom det offentliga 
Sverige och inom operatörskollektivet. 

PTS vill även redan nu flagga för att om en tillfredsställande funktion (som 
t.ex. en webbsida) för att följa upp och kontinuerligt redovisa hur införandet av 
IPv6 hos de tre målgrupperna även ska finnas tillgänglig efter det att 
regeringsuppdraget har slutredovisats 2021 krävs en mer långsiktig 
finansieringslösning. 

 

 

 

                                                 
25 Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 2:4 Informationsteknik och telekommunikation inom utgiftsområde 
22 Kommunikationer. https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=20493. Hämtat 2019-12-
30.  

https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=20493
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