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IPv6

• Har ni/du tjatat om i 10 år och inget har 
hänt ju!!!

• Men nu är det nära!!! 
www.ipv4depletion.com / Stephan Lagerholm

http://www.ipv4depletion.com/
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• ~ 6 miljarder invånare
• IPv4 ~ 4 miljarder
• Hur många prylar har ni 

hemma och på jobbet  
med en IP-adress?



Myten om Sverige och IPv4

• Vi har tillräckligt med adresser!



Myten om ”Lämna tillbaka”

• Om IBM, Ford och Apple lämnar tillbaka 
sina /8…..



Hur ligger Sverige till?



Resten av världen då?



Vad gör ni när/innan sista 
IPv4 är utdelad?
• Proaktiv eller hyperpanik?
• Vad säger ni till kommunchefen som inte 

når mailen på semestern
• ”Öhh, tänkte inte på det...”

• Vem är ansvarig för införandet?



Idag

IPv4 IPv6 
only

NAT64



I morgon

IPv4 NAT64

NAT46?

Dual 
Stack

Här ska ni vara



Hur ser er plan för IPv6 ut?
• Ställer ni krav på det i upphandlingar av 

hård/mjukvara, DNS-operatör, webbhotell, 
mailtvättare, ISP’er, konsulter?

• Om ni inte börjat än, gör det när ni 
kommer hem!

• Och nu kan ni lära er utan att störa trafiken 
för mycket!

• Det sista har jag sagt i några år men 
mycket snart har ni inte tid att lära 
utan att störa…..



IPv6 kursIPv6 kurs
Ni blir tilldelad:
2001:0db8:0010/48 => 2^16 subnät
Ett host kan få adressen
2001:0db8:0010:0002:5476:b320:6f82:3f7a/64

Inget magiskt, 96 bitar mer bara! 
( Tack: Gaurab Upadhaya )



Är det dyrt?

• Tänk smått – 10 år tillbaka
• Utbildning/workshop 1-2 dagar
• www, DNS och mail
• INTE journalsystem eller andra viktiga 

interna system

• Testa på IT-avdelningen
• Och ultimata testen – ekonomer!



Stor dyr brandvägg utan 
IPv6
• Köp en mindre med IPv6

Brandvägg med  IPv6

Brandvägg med  IPv4



Vilka operativsystem?

1

Windows 7
Windows Vista
Windows server 2008

Windows XP
Windows server 2003

3 2

Linux
Mac OSX
xBSD



Vilken hårdvara har vi 
använt
• Fortigate, Cisco Systems, Infoblox, Extreme 

Networks, Dlink, Halon, 3Com, Apple Time 
Capsule, Bluecoat, L2-switchar av en 
mängd olika fabrikat

• http://ipv6forum.se/wordpress/wp- 
content/uploads/2009/02/ipv6- 
firewalls2.pdf



Vilka servrar har vi kört 
IPv6 i?
• Apache 2.0, IIS version 6 och 7, Sitevision, 

Episerver, Wordpress, Sendmail, Postfix, 
BIND, Unbound, Exchange, Merak, 
Microsoft AD, Filezilla, Windows server 
2008 DNS

• Vad finns det mer?



Ovanåkers kommun
• De köper nya L3-switchar med stöd för IPv6 => vi kör igång 

med dem
• Inventering ger:
• ISP Helsingenet OK
• Brandvägg Fortigate OK
• L3-switch 3Com 4800G OK
• www.ovanaker.se Windows 2003 OK
• Klientdatorer Windows XP och 7 OK

• Intern filterande Websense NOK
• Extern DNS och MX redan igång med IPv6

http://www.ovanaker.se/


Molnet äter IP-adresser!



Kommunmolnet

Kommunmolnet10.0.0.0/8 10.0.0.0/8

NAT NAT



Molnet

Molnet10.0.0.0/8 10.0.0.0/8

NAT NAT

Molnet kräver IPv6 för att kunna växa



Det finns ingen plan B!

• IPv6 har samma betydelse för 
Internet som vattnet har för 
sjöfarten

• IPv6 krävs för att Internet ska 
kunna växa och utvecklas



Vilka kan hjälpa mig?



DNS och DNSSEC

• Kommuner har generellt dålig kunskap i 
hur DNS ska driftas

• 23% har ett fel som kan innebära allvarliga 
störningar av kommundomänen

• En (!!!) DNS är ett vanligt fel



Att läsa

• www.ipv6forum.se
• www.ipv6wiki.nu
• www.dnssecandipv6.se
• http://www.ripe.net/ripe/draft- 

documents/ipv6-ict-requirements.html

http://www.ipv6forum.se/
http://www.ipv6wiki.nu/
http://www.ripe.net/ripe/draft-documents/ipv6-ict-requirements.html
http://www.ripe.net/ripe/draft-documents/ipv6-ict-requirements.html


Att läsa

• http://www.circleid.com/members/4450/
• http://www.internetdagarna.se/author/torbjorn
• http://www.cisco.com/web/about/ac123/ac147/ar 

chived_issues/ipj_13-2/132_dnssec.html
• http://www.sakerkundanslutning.se

• Gå med i ”I am running IPv6, are you” i Linkedin

http://www.circleid.com/members/4450/
http://www.internetdagarna.se/author/torbjorn
http://www.cisco.com/web/about/ac123/ac147/archived_issues/ipj_13-2/132_dnssec.html


Tack!

• 20 st
• Gävle, Bollnäs, Örnsköldsvik
• DNSSEC, IPv6, Windows, säkerhet, kommunikation, 

Linux, 

torbjorn.eklov@interlan.se

http://www.clavister.com/
http://www.fortinet.com/
http://www.halon.se/sv/home
http://www.bluecoat.com/
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