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Regeringsuppdraget



PTS aktuella regeringsuppdrag 
om IPv6
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Redovisningen
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• Kommer fram till att enbart främjandeåtgärder inte längre är en framkomlig 
väg

• Gör en kort utblick om några int. organisationers senaste engagemang runt 
IPv6

• Beskriver vikten av att IPv6-adressering införs brett i Sverige

• Redogör kort för IPv6-forumet den 11/5, vilka som talade och vad som kom 
fram bland åhörarna

• Listar kvarvarande hinder som vi har identifierat

• Analysera bef. regelverks tillämpbarhet på IPv6-adressering

• Lämnar förslag på åtgärder för ett ökat införande av IPv6-adressering 
kopplat till de identifierade hindren

• Statusuppdatering – IPv6 i den offentliga sektorn sedan förra RU och hur 
Sverige ligger till globalt sett



6Post- och telestyrelsen

Vår syn - Situationen idag för 
IPv6



Situationen idag
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• Har varit aktuell under lååång tid…

• Att PTS uppdragsgivare givit RU om IPv6 i olika 
omgångar sedan 2010 tyder på att IPv6 ses som 
viktigt från regeringens sida

• IPv4 är helt slut – eller nästan slut… – och finns nu på 
en marknadsstyrd kostsam andrahandsmarknad

• Men aktörer som var med tidigt i Sverige är har 
oftast ett stort innehav av IPv4-adresser –
vissa fall omfattande ett värde av flera miljarder 
kronor per aktör



Situationen idag
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•Sverige ligger långt efter när det gäller IPv6 – f.n. på plats 59 i världen

• Fördelarna med IPv6 jämfört med IPv4 är inte helt lättkommunicerade 
mot slutanvändarna

•Adressöversättning (NAT) har funnits nästa lika länge som IPv6 och 
används ofta för att lösa bristen på IPv4-adresser - NAT hindrar dock 
uppkopplade enheter att kommunicera direkt med varandra

•Konsekvenser av att inte gå mot IPv6 i Sverige kan hindra den 
pågående digitaliseringen, påverka säkerheten i nät och tjänster i 
negativ riktning och kan försämra konkurrenssituationen bland 
marknadsaktörerna
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Situationen idag

• Sverige var tidigt ute som ”Internetnation” och har därmed ett stort 
antal tillgängliga IPv4-adresser – i stora drag ca 2,9 IPv4-adresser 
per invånare (på ungefär femte plats efter USA)

• https://labs.ripe.net/author/suzanne_taylor_muzzin/a-special-ripe-ncc-country-
report-ipv6-in-sweden/

• Sveriges fokus på att med hjälp av bredband vara helt uppkopplat 
till 2025 har till vissa delar undantryckt andra delar av 
internetanslutningstjänstens funktionaliteter såsom t.ex. IP-
adressering

• Sverige har en extra nivå i värdekedjan, kommunikationsoperatörer 
(KO), som inte alltid erbjuder IPv6. Även om KO erbjuder IPv6 kan i 
vissa fall överliggande ISP/tillhandahållare ändå inte erbjuda IPv6 
mot slutanvändaren

https://labs.ripe.net/author/suzanne_taylor_muzzin/a-special-ripe-ncc-country-report-ipv6-in-sweden/
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Situationen idag

• Sverige har en offentlig sektor (statliga myndigheter, kommuner och 
regioner) som har en svag efterfrågan på IPv6 – av totalt 534 har 
endast 101 infört IPv6 för sina grundläggande externa digitala 
tjänster och funktioner på internet såsom webbplatser, e-post och 
DNS – faktiskt en minskning sedan förra RU…



PTS kartläggningsrapport om 
IPv6 i fasta kommunikationsnät

• Genomförs årligen sedan 2017

• Axplock från höstens rapport, 2021:
• Andelen aktörer som infört stöd för 

IPv6 har ökat från 25 till 35 procent

• Ca 25 procent har ej fattat IPv6-beslut

• Ca 90 procent av slutanvändarna 
uppges använda endast IPv4

• Andelen slutanvändare som kan 
ansluta med IPv6 ökar endast 
marginellt
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Status i IPv6-värdekedjan - Från RIPE 84-mötet 2022
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IPv6-forum



IPv6-forum
• 11/5 - Välbesökt med ca 40 i lokalen och runt 60 

på distans
• Antal anmälda var runt 165

• Bra forum – men många som var där är redan 
”troende” i IPv6-frågan

• Man efterlyser förståelse även på 
”management”-nivån hos den offentliga sektorn 
och bland branschens aktörer

• Samverkan mellan bransch-/intresseorg. är svag
• TechSverige, SSNf och ISOC-SE/”ISG” skulle kunna 

samverka mer

• Bredbandsforums inriktning idag missar IPv6-frågan

• Man ser att PTS driver IPv6-forum vidare – men 
gärna med ”action” mellan mötena
• Måldatum för nästa IPv6-forum – 1/2 2023
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Vilka vägval kan ett land 
välja?



Vägval hur IPv6-införande kan 
drivas framåt

1. Inga åtgärder vidtas

2. Marknadsaktörerna tar eget ansvar och driver 
på införandet av IPv6

3. Staten främjar införandet av IPv6 i offentlig 
sektor med målsättningen att tillhandahållare i 
sektorn elektronisk kommunikation inför och 
tillhandahåller IPv6 (hittills det svenska vägvalet)

4. Staten inför regleringskrav på att offentlig 
sektor inför och använder IPv6

5. Staten reglerar IPv6 i olika aspekter utanför 
offentlig sektor - t.ex. att tillhandahållare av 
elektroniska kommunikationsnät och tjänster 
(operatörer/ISP/MNO/KO) blir skyldiga att 
erbjuda IPv6 för internetanslutningstjänster
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IPv6 – statliga åtgärder i några länder
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Källa: ETSI IPE Webinar 1 september 2022

Man glömde Norge –
föreskrifter mot 
offentliga sektorn
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Kvarvarande hinder
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Identifierade kvarvarande hinder

• De två främsta hindren som vi bedömer är viktigast att 
undanröja

• Låg efterfrågan på IPv6 i den offentliga sektorn

• Starkt begränsat tillhandahållande av IPv6-kompatibla 
anslutningar i de allmänna elektroniska kommunikationsnäten
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Identifierade kvarvarande hinder – övriga hinder

• Stort antal IPv4-adresser i Sverige – dock ojämnt fördelat

• Incitament saknas hos operatörer/tillhandahållare att leverera och erbjuda 
IPv6

• Efterfrågan från marknaden inom sektorn elektronisk kommunikation –
inte bara från offentliga sektorn – saknas

• IT-utrustning stödjer inte alltid IPv6 – främst kundplacerad utrustning för 
fasta anslutningar – men även i vissa nätelement i allmänna ECN

• Kunskap om nyttor och behov saknas ofta på ”management”-nivå –
medför att beslut och finansiering inte prioriteras

• Viss brist på nätverkstekniker med rätt eller aktuell IPv6-kompetens

• Endast främjandeåtgärder från offentligt håll vid några tillfällen – ingen 
samlad aktivitet från marknadsaktörerna
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Befintliga regelverk och IPv6
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Förenklad översikt av hela värdekedjan och regelverk tillämpliga för PTS

Regelverk tillämpliga för PTS: LEK, TSM-förordningen, NIS-lagen, toppdomänlagen, förordning bredbandsstöd, 
utbyggnadslagen, eIDAS-förordningen, radioutrustningslagen, roamingförordningen

Terminaler, 
enheter, 
saker, CPE, 
OS Kommunikationsnät, DNS, CDN, molntjänster, hostingtjänster, IXP

Tjänster, appar, 
digitala tjänster, 
e-tjänster,  
innehållstjänster
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Befintliga regelverk och IPv6

• Det finns för närvarande inte några bestämmelser i svensk eller 
europeisk lagstiftning som innebär uttryckliga skyldigheter för 
tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät eller elektroniska 
kommunikationstjänster att införa IPv6

• En slutsats är att bestämmelserna i LEK om åläggande av SMP-
skyldigheter inte är ändamålsenliga för att åtgärda problemet att 
samtliga relevanta aktörer i värdekedjan inte inför IPv6 

• En reflektion vi gjort är att man skulle kunna se TSM-förordningen, 
framför allt art. 3, som ett verktyg att tvinga fram IPv6-adressering av 
tillhandahållarna, men vi har kommit fram till att denna väg blir för 
osäker att tillämpa i Sverige, speciellt eftersom vi noterat att inga 
andra medlemsländer valt en sådan väg när det gäller IPv6-frågan. 
• Bedömningen vi gör är dock att PTS rekommenderade åtgärder ändå är 

förenliga med TSM-förordningen.
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PTS rekommendationer
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Rekommenderade åtgärder – för de två viktigaste 
hindren

• Regeringen ger alla statliga myndigheter i uppdrag att se till att deras 
relevanta IT-infrastruktur stödjer IPv6 (t.ex. webbplatser, e-posttjänst och 
DNS-tjänst för digitala tjänster, samt eventuellt ytterligare e-tjänster på 
myndighetens webbplatser)

• Regeringen bör överväga att ta initiativ till lagstiftning som innebär att 
kommuner och regioner har en skyldighet att se till att deras relevanta IT-
infrastruktur stödjer IPv6 på samma sätt som rekommenderas ovan för 
statliga myndigheter

• Regeringen bör överväga att ta initiativ till lagstiftning som innebär att alla 
tillhandahållare av fasta och mobila elektroniska kommunikationstjänster, 
inklusive t.ex. stadsnät och kommunikationsoperatörer (KO), har en 
skyldighet att tillhandahålla IPv6 i sina elektroniska kommunikationsnät 
och tjänster
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Ytterligare aktiviteter som PTS rekommenderar

• Regeringen ger PTS ett långsiktigt uppdrag, eller utökad myndighetsinstruktion, samt 
finansiering att i löpande verksamhet verka för snabbare införande av IPv6 i Sverige

• Regeringen ger lämplig myndighet, exempelvis DIGG, uppdrag och finansiering att vidta 
stödjande åtgärder när den offentliga sektorn (statliga myndigheter, kommuner och 
regioner) i Sverige ska införa IPv6 i sin IT-infrastruktur

• Regeringen ger PTS ett långsiktigt uppdrag, eller utökad myndighetsinstruktion, samt 
finansiering för att driva IPv6-forum vidare

• Regeringen ger PTS i uppdrag att utreda potentiella effekter och förutsättningar för att 
ge internetanvändare rättighet att erhålla publik IP-adress utifrån nationell eller 
internationell reglering, då en sådan rättighet troligen skulle ha en indirekt påverkan på 
IPv6-efterfrågan

• Avslutningsvis rekommenderas att regeringen på ett konsekvent sätt bör inkludera krav 
på IPv6 i kommande initiativ som har koppling till samhällets digitalisering eller 
elektroniska kommunikationsnät och tjänster, exempelvis strategier, agendor, uppdrag 
eller handlingsplaner 
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Vad kan nästa steg bli?



Vad kan nästa steg bli?

• PTS planerar för nästa IPv6-forum
• Måldatum 1/2 2023

• PTS arbetar med nästa utgåva av 
Kartläggningsrapporten

• PTS följer vissa grupperingar internationellt 
med fokus på införande av IPv6
• Berec WS om IPv6 ev. innan jul

• PTS skulle vilja se en större samverkan bland 
aktörerna i IPv6-frågan
• Vi haft en första sammankomst med SSNf den 5/10

• Vi avser närma oss TechSverige

• PTS inväntar vidare aktiviteter som 
regeringen kan ge oss baserat på våra 
rekommendationer i rapporten
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IPv6 - Samverkan inom branschen?

Innehållsaktörer
?

m.fl.

CDN- och 
molnaktörer?

()

( )

Tjänste-
leverantörsföreningen
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Avslutande timeline



Timeline - IPv6 över tiden i Sverige och andra viktiga händelser
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1981 –
RFC 791 
IPv4 
introduceras

1995 –
RFC 1883 
IPv6 
introduceras

2012 – ISOC 
IPv6-dag lanseras

2011 – IANA 
meddelar att 
sista IP4-adresserna 
allokerats till RIR

1994 – RFC 1631 
NAT introduceras

2022 – PTS 
kartläggning
IPv6 i fasta nät 

– gjorts sedan 2017

2020 – PTS 
Vägledning och 
webbtjänst för 
offentlig sektor

2019 – RIPE NCC 
meddelar att 
sista IP4-adresserna 
är slut i Europa

2011 – PTS 
Vägledning 
för Statliga 
myndigheter

2016 – Regeringens 
bredbandsstrategi

2008 – .SE:s 
”vargen
kommer”-
rapport  
om IPv6 2022 

IPv6-forum

2015 – EU 
TSM-förordning 
om öppen 
internetanslutning

2000 – Generell 
specifikation
Internetaccess 
Statskontoret / 
IT-kommissionen

2018 – OECD rapport 
om digitalisering i Sverige 
– lyfter bl.a. upp IPv6-frågan

2016 –
IAB 
Statement 
Enbart IPv6 
stödjas i nya 
RFC:er

2020 – ETSI White 
Paper om övergång 
till IPv6

2022 
PTS redovisning 
om IPv6



Tack för denna presentation

pts.se/ipv6 
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