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Internet – nätverket vi blivit 
beroende av

• 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



Vi lever i en alltmer uppkopplad 
värld



IPv4-adesserna är slut!

Orsak: fler människor kopplar upp sig och fler saker 
är uppkopplade.

Hur kan vi hantera detta?
•Dela ut mindre block av adresser
•Samla in oanvända adresser
•Använda reserverade adresser
•Ökad användning av NAT
•Nytt internetprotokoll (IPv6)



Det handlar om tillgänglighet

• 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



Källa: Facts and figures 2013

IPv6 är en tillgänglighetsfråga



Demonstration

Scenario:
• Min kusin David arbetar i Etiopien och ska efter en 

tid flytta hem till Sverige. 
• Han sitter på ett rent IPv6-nät och han vill söka 

jobb.

Afrika har en 
internetpenetration  på ca 18%



Demonstration

Scenario:
• Issam bor i Jordanien vill söka asyl i Sverige. 
• Han sitter på ett rent IPv6-nät och han vill veta 

hur man söker svenskt medborgarskap och hur 
det är att bo i Sverige.

Mellanöstern har en 
internetpenetration på ca 40%



IPv4-adresserna håller på att ta 
slut, därför är det viktigt att 
införa IPv6.

Regeringen har insett detta och har därför tagit upp detta 
i den digitala agendan som kom hösten 2011

”Myndigheter bör vara nåbara med 
IPv6 under 2013”



Uppdrag från regeringen

• PTS har fått i uppdrag av regeringen att genomföra 
informationsinsatser och följa upp myndigheters 
införande av IPv6 i publika e-tjänster och i sin 
verksamhet.  

• Målet är att PTS ska bidra till att svenska myndigheter 
ska ha infört eller planerar att införa IPv6 vid sidan av 
IPv4.

• Klart den 1/10 -2013
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Vilka är hindren för införandet? 

•Personella resurser
•Pengar
•Bristande kompetens
•Brist på intresse i organisationen

•Information om praktiskt införande och 
kravställning
•Information om nyttan
•Information om driftsäkerhet och kostnader

PTS gjorde en enkätundersökning i slutet av 2012  som 
visade att det som hindrar implementationen är:

Det stöd som önskas är:



Vad har PTS gjort?

• Tagit fram en praktisk vägledning
• Tagit fram en folder om att införa IPv6
• Beskrivit referensfall och goda exempel
• Tagit fram vägledning för upphandling
• Tagit fram kostnadsexempel
• Tagit fram en rapport baserad på enkätundersökning
• Vidare utvecklat vår e-tjänst Myndigheter med IPv6
• Vi har pratat i ett antal olika sammanhang

www.pts.se/ipv6

http://www.pts.se/ipv6


Läget bland kommuner

Den 21/9 hade 9 av 
290 kommuner har 
infört IPv6.

Torbjörn Eklöv och .SE 
e-tjänst ”Kommuner 
med IPv6”



Läget bland statliga myndigheter

Den 21/9 hade 45 av 259 
myndigheter infört 
IPv6.

PTS e-tjänst 
”Myndigheter med 
IPv6”



Hur gjorde PTS? 

• Ansök om IPv6-adresser
• Läs på om hur IPv6 fungerar, skillnader mot IPv4
• Se till så att din hård- och mjukvara stöder IPv6, uppgradera, 

konfigurera eller byt vid behov
• Sätt upp en testserver att labba med
• Börja i liten skala, utifrån och in. Gör det så enkelt som 

möjligt. Starta med tjänsterna mot internet. 



IPv6

I den här ordningen införde vi IPv6? 

http://www.pts.se/sv/
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http://www.pts.se/sv/


Dns förfrågning
Får ipv6 & ipv4 svar

Mailtvätt #2

Skickar mail över ipv6, mailen tvättas för spam & virus
Mail vidare över ipv4 till intern mail server

Skickar mail över ipv4, mailen tvättas för spam & virus

Mail vidare över ipv4 till intern mail serverMail viruskollas o vidare till klient

Mailtvätt #1 Mailtvätt #1

IPv6, 1:a steg e‐post lösning

http://www.pts.se/sv/


IPv6 adressering, fakta

• Ipv4 använder 32-bitarsadresser, vilket ger över fyra 
miljarder unika ip-adresser. (2 upphöjt till 32 ca: 4 miljarder) 

• ipv6 en adresslängd på 128 bitar (2^128) Totalt ger det 
ungefär 340 biljoner biljoner biljoner adresser



IPv6, tips

•Om en Windowsdator ska ha en fast adress i ett nät där andra ska 
använda SLAAC och/eller DHCPv6 så måste man disabla så att den inte 
lyssnar på RA.
•C:\>ipconfig /all
•Ethernet-anslutning Anslutning till lokalt nätverk: 
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No 
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes 
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:67c:dc:4:f8f5:e754:8ad1:7141(Preferred) 
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f8f5:e754:8ad1:7141%12(Preferred) 
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.121.215.30(Preferred)

•netsh interface ipv6 set interface "Anslutning till lokalt nätverk" routerdiscovery=disable
•Tunnlar i windows. Med nedanstående kommandon inaktiverar ni 6to4 och Teredo
•netsh interface teredo set state disabled
•netsh interface 6to4 set state disabled

•Tvinga ping att gå över IPv6
•ping -6 www.pts.se



IPv6, tips (forts.)

• IPv6- kompatibilitet.
• Bestäm vilket typ av IPv6-block du behöver, PI/PA ?
• Ha en genomtänkt adressplan  färdig.
• Beställ IPv6 block från Resilans eller din ISP beroende på om du vill ha PI eller PA 

adresser.
• Skapa ett nätverksdiagram/ritning över ditt nätverk. 

Besluta om du vill slå av SLAAC (StateLess Address AutoConfiguration).
• Testa nåbarheten för dina IPv6 påslagna system, online verktyg
• Aktivera IPv6 på DNS sist.
• Slå på IPv6 för andra tjänster en i taget.
• Val av Operativsystem.
• Utbildning
• övervakar på samma sätt som med IPv4



Några ISP:ers svar på frågan om de kommer 
att erbjuda IPv6 till sina kunder .



 

För att IPV6 ska fungera så behöver hela internet stödja detta och det 
gör det inte idag. När vi lanserar detta har vi inget datum på och kan 
inte förespråka om. Återkom gärna om du har några frågor eller 
funderingar.



 

Informationen vi har fått är att ipv6 implementeras när det finns ett 
behov för det och för tillfället finns inget sådant behov.



 

Vi inte har något stöd för ipv6 och att det inte finns något kundvärde i 
att erbjuda ipv6.



 

Det borde inte vara nåt problem att erbjuda IPv6. Jag vill däremot få 
återkomma med priset på tjänsten.



 

Varför har xxxx inte redan börjat införa IPv6? Vi ser ingen anledning 
att stressa fram en implementation av IPv6. IPv6 är en ny standard 
med ny teknik som nog behöver testas innan den kan rullas ut brett. 
Vi har fortfarande gott om IPv4-adresser och våra kunder behöver 
inte oroa sig.



Tips, sanningar och myter om 
IPv6



Summering 
Varför ska vi införa IPv6?
• Regeringen har sagt att alla myndigheter bör 

införa IPv6 under 2013.
• IPv6 och IPv4 skapar tillsammans ett öppet och 

tillgängligt internet för alla.
• IPv4-adresserna håller på att ta slut.

Hur ska vi gå till väga?
• Inför IPv6 utifrån och in.
• Börja i liten skala.
• Starta ett införandeprojekt.
• Börja nu.



http://kommunermedipv6.se

http://ipv6-test.com/validate.php

http://grox.net/utils/ipv6.php

http://looking-glass.telia.net

Google search ipv6 tools

http://go6.se/check
http://www.iis.se/internet-for-alla/ipv6
http://kommunermedipv6.se/
http://ipv6-test.com/validate.php
http://grox.net/utils/ipv6.php
http://looking-glass.telia.net/
https://www.google.se/#q=ipv6+check+online+tools


Välkommen till vår monter!

Anders-Eliasson@pts.se
Fredrik.Oljeqvist@pts.se

mailto:Anders-Eliasson@pts.se


Lycka till med IPv6-införandet! 

Mer information finns på 
www.pts.se/ipv6

http://www.pts.se/ipv6
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