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1. Alla hälsades välkomna 
 

2. Information om arbetet i projektet ”Internetaccess”. (Netnod) 
 
Netnod och IIS, som finansierar, kör ihop och försöker kombinera sina styrkor.  
I förstudien till projektet som gjordes 2016 konstaterades att det i Sverige inte 
finns någon definition av internetaccess och i princip inget IPv6. Begreppet 
internetaccess används inte så mycket i Sverige – man säger bredband. 
Internetaccess är en bas där man fritt kan lägga på saker.   

Projektet definierar ett antal parametrar kring internetaccess. Det behövs nya 
mättal på vad som är bra access. Operatörssidan är intresserade framför allt för 
att offentlig sektor men även privat sektor skickar in krav på tiden och det kan 
bli en kostnadsbesparing på säljsidan. Alla sex stora operatörerna är med i 
projektet vars första riktiga möte blir den 25 april. Det arbete som gjorts hittills 
kommer att presenteras på SSNf:s möte för att se vad de tycker.  

På frågan om projektet även tar in input från de som ska använda tjänsterna 
blev svaret att Svenska Spel och en bank intervjuades i förstudien men det är 
svårt att få gensvar ”inte viktigt” tycker man. 

När problemet är löst hoppas man marknaden kan skilja produkter åt med 
annat än Mbps. Till slut hoppas man få till en förvaltningsmodell där 
specifikationen och mätverktyget underhålls och utvecklas. 



  Sida 

2(6) 

 

Steg 1 liksom slutmålet för projektet presenteras i bifogad presentation. 

 
 

3. Information om arbetet i projektet ”Särimner” (Netnod) 
 
Projektet Särimner, som pågår under 2018, jobbar med att försöka ge möjlighet 
till kommunikation om Stockholm, dit nästan allt i Sverige är centraliserat, 
utsätts för en attack. Projektet är ett samarbete mellan Netnod och Sunet och 
finansieras av PTS genom robusthetspengar, Det hela började med att chefen 
för enheten för robusthet och beredskap på Nätsäkerhetsavdelningen på PTS 
talade med Netnod om att man nog måste ta till reglering för att bygga upp ett 
stabilt trafikutbyte mellan operatörer i Sverige.  

Det finns två olika problem - hur kommunicera när det hela kollapsat och hur 
gör vi nätet mer motståndskraftigt. PTS anser att robustheten höjs om nätet 
kopplas ihop på många ställen men Netnod anser inte att det fungerar riktigt så 
enkelt. Spridning och information behövs. I Sverige har vi lokala knutpunkter 
och idén är att skapa noder som ligger så nära användarna som möjligt. 
Noderna som planeras är i Stockholm, Göteborg, Malmö, Luleå och Visby. 
Idén just nu är att Netnod kommer att sköta driften och operera noderna och 
PTS betalar med beredskapsmedel. I framtiden kanske det ska skötas av 
CERT.se. 

Det finns olika alternativ vad som skulle kunna falla bort och vad man vill 
komma åt istället. Se mer kring detta och möjliga lösningar i bifogad 
presentation.  

 
 

4. Diskussion kring aktuella frågor inom ICANN:s olika intressegrupper, 
inför ICANN-mötet den 10-15 mars 2018 i Puerto Rico. 

 GAC, Governmental Advisory Committee  
 

GDPR och dess påverkan på whois är en stor fråga som kommer att diskuteras. 
Mycket annat som varit med tidigare som amazon-frågan, nya gltd:er, den 
kritiska frågan om geografiska namn, tvåställiga landskoder på andranivå, lite 
interna saker såsom GAC operating principals kommer också tas upp. Inom 
ramen för CCWG-arbetet är frågan kring jurisdiktion en av de viktigaste Det är 
kalifornisk lag som styr men hur ska det vara i andra delar av världen, ska det 
vara deras jurisdiktion. Tyvärr kommer ingen från Sverige att delta på GAC 
denna gång. 
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 ccNSO, Country Code Names Supporting Organisation 
 
ccNSO funderar på att ha stort vår- och höstmöte och mötet i juni mer som ett 
arbetsmöte. Det skulle kunna sänka ICANN:s kostnader. 
 
De stora frågorna är GDPR/Whois och geografiska domännamn. Det kommer 
även att bli diskussioner kring decisional participant, arbtesmetodik, 
independent review, Worktrack 5 och retirement of cctlds.  

Avseende GDPR/whois har ICANN tagit fram fler modeller och nu finns 
förslag på en interrimsmodell – layered access – över vad för typer av data 
organisationer ska få tillgång till. Man gör en behörighetstrappa men vem 
bestämmer hur trapporna ska se ut och var vi får vara. Bara det är en diskussion 
på två år.  
Är det enskilda länder eller GAC som sådant som ska bestämma vem som får 
ta del av informationen? Det kommer inte gå att lösa innan den 25 maj. SSAC 
har tittat på detta länge, det finns dokument från 2003 där ccNSO påpekar om 
trappa men man började inte titta på det förrän för 4 månader sedan.   

En representant från polisen som deltar i dagens möte talar om hur barnen blir 
utsatta på internet av personer som i sexuellt intresse går ut på Internet och 
attackerar barn. Barnen hotas att göra si eller så annars...  
Han åker till Puerto Rico och representerar Europol i frågor kring ovanstående.  
Polisen blev utestängda pga. datalagringsreglerna och vill inte att Whois ska bli 
samma sak, så att man ska kunna dölja sig. Han vill ha en modell där alla goda 
krafter och smarta människor går samman för att vi ska komma åt dem som ska 
kommas åt.  

IIS mötesrepresentant sa att de har ett etablerat samarbete med polisen idag. 
Det finns ganska lite kompetens hos polisen. Vilka polismyndigheter i vilka 
länder kan man lita på? USA ska inte säga vem som ska göra vad. Vad har vi i 
Sverige som vi kan lösa här och vad handlar det om globalt. 
En replik på detta var att vi har en trappstegsmodell i Sverige redan. Problemet 
är att veta vem som ska ha accessen. Kan polisen ta på sig uppdraget att vara 
proxy mot registrarer i Sverige? Vi måste ha mer konkreta diskussioner hur vi 
implementerar och hanterar det här. Det är problematiskt i ICANN kring 
processen vilka som ska få accessen. Fördröjningen blir på alla de som har 
tillgång till Whois idag men inte kommer få det sedan.  

Polisen vill ha hjälp att hitta lösningar på den här frågan. Ett tips från en 
mötesdeltagare är att börja med att kolla hur det fungerar idag. Om vi stoppar 
någon från att komma åt våra domännamn kommer även de stoppa oss att 
komma åt deras. I förra veckan var det ett möte i Kanada där man diskuterade 
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ansvar för innehåll på nätet och att brottsligheten har flyttat från gatan till nätet. 
Vi ställs inför nya problem och man måste titta på hur det fungerar i olika 
länder. Diskussionerna pågår överallt.  

 GNSO, Generic Names Supporting Organisation 
 
Punkten utgick då ingen som normalt deltar i GNSO:s arbete var närvarande på 
dagens RGIG-möte. 
 

 SSAC, Security and Stability Advisory Committee 
 
ICANN-board tog beslut om att emojis inte får vara i tld:er och inte finnas som 
andranivå. Andranivåer säljs med tecken som inte är godkända. Man kommer 
prata om vad det blir för implikationer. Netnods representant i gruppen ska 
hålla i diskussionen och förklara lite kring problematiken.  

Unicode version 7 inte godkänd. ICANN har ingen process för kontrakterade 
parter. Titta på vilka policy man använder för vilka tecken.  

SSCAC har fått en begäran om att titta på det här med kollisioner av namn. Det 
är ett tekniskt projekt, projektplanen är färdig och skickad på open 
consultation. Ett öppet möte där projektplanen presenteras ska hållas. Rapport 
ska skrivas om vad problemet är och vad man tror ska göras.  

 

 RSSAC, Root Server System Advisory Committee 
 
Undre kommande möte ska det jobbas mycket med frågan om rotservrar och 
rotserveroperatörer. Hur ska man välja/ta in en annan, hur ska successionen av 
rotserveroperatörer se ut. RSSAC kan inte lösa det själva. En förståelse för 
problematiken måste skapas så RSSAC kan föra fram vad man tror behöver 
diskuteras. Vilka roller behöver finnas?  

ICANN har periodiska utvärderingar för alla sina delorganisationer. Just nu 
pågår en för RSSAC. Ett fristående utvärderingsteam har gjort en första vända 
och presenterat sin första delrapport. Steg två under våren/början på 
sommaren är att producera en stor del rekommendationer om förbättringar, 
utveckling etc. Läs gärna och kommentera gärna rapporten. 

 

 ASO, Address Supporting Organisation 
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Punkten utgick då ingen som normalt deltar i ASO:s arbete var närvarande på 
dagens RGIG-möte.  
 

 
5. Inför ITU PP-18 - information om vad som kan förväntas givet arbetet i 

CWG-Internetoch EG-ITR (PTS) 
 
Saker som kommer behandlas är val av generalsekreterare, deputy m.fl. och 
budget för kommande år. Ett stort antal frågor om vad ITU ska göra i 
framtiden kommer dyka upp.  

ITR handlade om hur man utbyter telefontrafik och vad det ska kosta. ITR 
skrevs 1988 men har en längre historia. Det uppdaterades 2012 vid WCIT men 
Sverige och västvärlden valde att inte skriva under. Det ses som förlust för ITU 
att man har två regelverk så man vill ha ihop det till ett regelverk. Det från 2012 
tycker en del inte är tillräckligt modernt utan man bör uppdatera och man 
måste därför hålla en ny konferens men det finns inte pengar till WCIT.   

Inte så många beslut kommer tas men en tydlig riktning kommer nog komma 
fram. Man har haft öppna konsultationsmöten. Gruppen ska rapportera till 
council som ska lämna vidare till fullmäktigekonferensen.  

Några anser att ITR behöver uppdateras med cybersäkerhetsmål. Cyber är nya 
enablern för tillväxt och utveckling totalt.   

I bifogad presentation finns tidplan för europeiska och svenska förberedelser.  

Kommentarer från mötesdeltagare: 

- ITU vill ta över inte bara ICANN utan även beslut som ICANN board 
tar idag.   

- Många tycker den kinesiska dominansen är besvärande. De har ett 
dilemma vilket är deras språk och den korta tid de varit med.    

- Det blir mer viktigt att Sverige lägger mer och mer krut på 
digitaliseringsstrategin och område infrastruktur. Är vi rätt bemannade 
och har vi tillräckligt mycket pengar? Det är ett utmärkt område för 
samarbete mellan länder som tänker tillräckligt lika för att ha mer kraft 
och hålla igång för att förbättra vår röst. 

- De övriga nordiska länderna deltar inte alls.  
- Kineserna gör ett bra jobb under sitt ledarskap och ingen vill stöta sig 

med dem.  
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6. Sveriges försprång inom IoT (sakernas internet). (1Akonsult) 

För två år sedan hölls en informationspunkt på ett RGIG-möte kring 
”national agenda for the internet of things”.  

I bifogad presentation finns mer detaljer kring den sociala och ekonomiska 
utvecklingen, erfarenheter, IoT internationellt i länder och företag, IoT och 
industrialisering, standardisering samt IoT i framtiden och uppbyggnaden av 
smarta städer. Den globala IoT marknaden kommer öka med ca 30 % per år.  

Det är de som använder internet som skördar frukterna. Anledningen till 
Sveriges försprång inom IoT är att svenska experter har bidragit i den 
internationella utvecklingen.   

7. Inga övriga frågor. 
 

8. Nästa möte planeras till den 15 juni 2018. 

 


