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Internet Internet –– nnäätverket vi blivit beroende tverket vi blivit beroende 
avav
• 1973 var 40 datorer sammankopplade i ett 

embryo till internet, Arpanet.
• 1982 blev IPv4 det officiella protokollet för 

dataöverföring  på Arpanet och i samband 
med det föddes internet

• 1990 kom HTML och HTTP och 
användningen exploderade

• Idag använder vi internet till nästan allt
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Vi lever i en alltmer uppkopplad vVi lever i en alltmer uppkopplad väärldrld



IPv4IPv4--adesserna adesserna äär slut!r slut!
• Orsak: fler människor kopplar 

upp sig och fler saker är 
uppkopplade



Det handlar om tillgDet handlar om tillgäänglighet nglighet –– en en 
demodemo

• PTS har 260 anställda, 15 personer på it-enheten
• PTS arbetar kontinuerligt med att öka robustheten och 

tillgängligheten i näten för elektronisk kommunikation. 
• IPv6 är en del av det arbetet.
• Vi försöker ”leva som vi lär”
• Började införa IPv6 2009



DemonstrationDemonstration
Scenario:
• Min kusin David arbetar i Etiopien 

och ska efter en tid flytta hem till 
Sverige. 

• Han sitter på ett rent IPv6-nät
• Han vill förnya sitt pass, söka

utbildning och jobb
Afrika har en 
internetpenetration  på < 
20%



Hur gjorde PTS? Hur gjorde PTS? 

1. 
Inventera

2. 
Planera

3. 
Genomför

a
4. 

Förvalta

•• Kontrollera vilken hKontrollera vilken håårdvara som har rdvara som har 
ststööd fd föör IPv6r IPv6

•• Anpassa underlag fAnpassa underlag föör upphandlingr upphandling

•• Aktivera IPv6 Aktivera IPv6 
utifrutifråån och inn och in

•• AnsAnsöök om IPv6k om IPv6--adresser och gadresser och göör r 
adressplanadressplan

•• Utbilda er och sUtbilda er och säätt upp en labbmiljtt upp en labbmiljöö
•• Se till sSe till såå att din hatt din håårdrd-- och mjukvara stoch mjukvara stööder IPv6, der IPv6, 

uppgradera, konfigurera eller byt vid behovuppgradera, konfigurera eller byt vid behov

•• ÖÖvervaka, fvervaka, föölj upp, anpassalj upp, anpassa
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3. 
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Vilka lVilka läärdomar har vi dragit?rdomar har vi dragit?

• Vänta inte på operatörer eller leverantörer
• Sätt upp temporära lösningar
• Behandla IPv4 och IPv6 på samma sätt

• Övervakning
• Brandväggsregler
• DNS

• Kontrollerat införande



Tack,Tack,
fföör att ni lyssnade!r att ni lyssnade!


