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Välkommen till det andra forumet med målet att öka införandet av IPv6-adressering i Sverige. IPv6-

forum är en mötesplats för att utbyta tankar, erfarenheter och föreslå åtgärder hur införandet av IPv6 

ska öka. Det är en mötesplats för aktörer från alla delar i värdekedjan för IPv6. Du kan delta på plats i 

centrala Stockholm eller digitalt.  

Agenda 

Kl. 09.00 Inledning: PTS 

Kl. 09.05 Presentation:  Regeringskansliet ger sin syn på 

nästa steg i IPv6-frågan - Regeringskansliet 

Kl. 09.10 Presentation: IPv6 deployment status in France 

and next steps for the French Task Force – French 

Task-force IPv6  

Kl. 09.30 Presentation: IETF WG V6OPS - Värdefulla 

erfarenheter från IETF:s nya/kommande publikation 

om globalt IPv6-deployment (draft-ietf-v6ops-

ipv6-deployment-10) - IETF 

Kl. 09.50 Presentation: Telia Companys arbete med IPv6 – 

Telia Company 

Kl. 10.10 Presentation: Så kan branschen samverka för att 

möjliggöra en snabbare omställning till IPv6 - SSNf 

Kl. 10.25 Gruppdiskussion: Bättre samverkan i IPv6-frågan 

mellan aktörer i Sverige. Information om 

gruppdiskussionen finns som bilaga till denna 

agenda - PTS 

Kl. 10.30 Paus och kaffe under gruppdiskussionen 

Kl. 11.20 Redovisning: Grupperna redovisar sina resultat och avslutande diskussion  

Kl. 12:00 Vi avslutar mötet – och vad vill ni ha för tema på nästa IPv6-forum 

IPv6-forum den 1 februari 2023  

Tema: Ökad samverkan kring IPv6 i Sverige 

http://www.pts.se/
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IPv6-forum ska bidra till följande 

• Ökad kunskap om och förståelse för olika 

aktörstyper om vikten av att införa IPv6. 

• Identifiera och dela framgångsfaktorer som leder 

till ökat IPv6-införande i Sverige. 

• Identifiera hinder för ökat införandet av IPv6 i 

Sverige  

• Fler inom hela värdekedjan kravställer och 

beställer IPv6. 

• Nät och tjänster i sektorn för elektronisk 

kommunikation tillhandahålls i större utsträckning 

över IPv6. 

• Slutkundsutrustning har stöd för IPv6 i större 

utsträckning. 

• Innehåll tillhandahålls i större utsträckning över 

IPv6.  

 

Genom att uppnå ovanstående moment finns det 

goda förutsättningar att Sverige kan vara bäst på att 

ta tillvara digitaliseringens möjligheter genom 

innovation, till nytta för individ och samhälle.   

Mötesplats 

Mötet äger rum i PTS lokaler på Hälsingegatan 38 i 

Stockholm. Möjligt kommer att finnas till deltagande 

på distans via Skype. 

Anmälan 

Anmäl dig via följande länk: https://ipv6forum.pts.se/, 

senast den 20 januari 2023. Innan mötet kommer vi 

att skicka en digital länk till er som deltar på distans. 

Frågor  

Mejla oss dina eventuella frågor om IPv6-forum till  

e-post: ipv6forumsverige@pts.se   

Välkommen! 

Om PTS engagemang i IPv6-frågan 

• PTS har tidigare haft olika uppdrag från regeringen 

för att främja införandet av IPv6 i Sverige.  
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