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Innehåll

• Bakgrund 
• Kort om varför behövs adresser på internet?

• Politisk målsättning - Den Digitala Agendan för 
Sverige

• Hur ser läget ut?
• Hur gör vi för att införa IPv6?

• Råd
• Kostnader



Varje dator eller enhet som kopplar upp sig 
till internet behöver en unik IP-adress för 
att kunna kommunicera på nätet.



Vi lever i en uppkopplad värld



IPv4-adresserna håller på att ta slut, 
varför det blir viktigt att införa IPv6.



Regeringens digitala agenda

”Myndigheter bör vara nåbara med IPv6 
under 2013”



IPv6 – en förutsättning för att 
vara nåbar för alla på internet



Exempel på kommunala 
e-tjänster som behöver vara 
tillgängliga för alla:

• Blanketter
• Val av förskola
• Val av gymnasieutbildning
• Val av vuxenutbildning
• Val av musikskola
• Ansöka om kulturbidrag
• Ansöka om bygglov
• Beställa mättjänster, Lantmäteri
• Osv.



Varför ska min kommun införa 
IPv6?

• Adresserna har tagit slut på central nivå. 
Tidsfråga innan de gör det på regional nivå.

• Tillgänglighet – Kommuner bör vara nåbara 
för alla på internet med sin webbplats och 
sina e-tjänster.

• Regeringen har ställt krav på att 
myndigheter ska vara nåbara över 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 för regeringsuppdraget är att PTS ska bidra till 
att myndigheter i större utsträckning ska ha 
infört eller planerar att införa IPv6 vid sidan av 
IPv4.
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Undersökning om kommuners 
och myndigheters införande av 

IPv6



Metod

• Kvantitativ och kvalitativ studie 
• Webbenkät
• Djupintervjuer

• Omfattar 290 kommuner och 256 myndigheter 

• Totalt har 20 djupintervjuer genomförts och 352 
webbenkäter 

• 72 % svarsfrekvens
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Frågeområden i undersökningen

1. E-tjänster till allmänheten
2. It-drift i egen regi eller utlagd
3. Kunskap och kännedom om IPv6
4. Faktiskt samt planerat införande av IPv6 för den 

externa kommunikationen
5. Faktiskt samt planerat införande av IPv6 för den 

interna kommunikationen
6. Informationsbehov – vem behöver information, vilken 

information behövs, vart söker aktören information
7. Vad behöver organisationen i övrigt för att underlätta 

ett införande av IPv6
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Bas: Samtliga, 353 st intervjuer varav 189 Kommun och 163 Myndighet

Sju av tio kommuner har e-tjänster 
riktade till allmänheten

• Bland kommuner som 
inte infört IPv6, har 
drygt 70 % e-tjänster.
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Bas: Samtliga, 353 st intervjuer varav 189 Kommun och 163 Myndighet

Nio av tio kommuner har inte infört IPv6 i 
sin externa datakommunikation och publika 
e-tjänster

• 5 % kommuner infört 
DNS, 2% infört webben, 
1 % för e-post

• 20% myndigheter infört 
DNS, webben 
- endast 10% e-post

• ”Vet ej” hos dem som 
outsourcat

• Högre hos dem med 
e-tjänster

• Drivkraft: nåbarhet för 
medborgarna överallt



Så här ser IPv6-läget ut!
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Bas: Har inte infört IPv6 för någon extern tjänst, 266 st intervjuer varav 167 Kommun och 98 Myndig

Två femtedelar planerar att införa IPv6 
för extern datakommunikation under 
2013 

• 40% kommer att införa 
IPv6 2013.

• 25 % har inte 
diskuterat eller tagit 
beslut.

• Anmärkningsvärt – 
10 % har beslutat att 
inte införa!
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Bas: De som inte infört IPv6 för samtliga tjänster, 345 st intervjuer varav 186 Kommun och 158 Mynd

Information om praktiskt införande är 
mest efterfrågat

• Kommuner 
1. praktiskt införande 
2. kostnader 
3. kravställning 
4. nyttan 
5. drift

• Myndigheter 
1. praktiskt införande 
2. nyttan 
3. kravställning 
4. kostnader 
5. drift

• Större info behov de som 
planerar införande 2014



Råd när ska införa IPv6



Fyra grundläggande råd

DNS

1. Inför IPv4 vid sidan om 
IPv6 

int
er

ne
t

2. Påbörja 
införandet!

3. Tillsätt ett 
införandeprojekt

4. Inför 
utifrån och in



Mer konkret - exempel på tjänster och 
funktioner att inventera är

1. Internetanslutning
2. Brandvägg med 

säkerhetsfunktioner
3. DNS
4. Webbserver
5. E-postserver
6. E-postfiltreringslösning
7. Accesswitch
8. L3-switch

9. Accesspunkter för 
trådlösa nät

10. DHCPv6-server
11. VPN-lösning
12. Proxylösning
13. Administrationsverktyg
14. Övervakningsverktyg



Inför IPv6 i fyra steg



Fyra råd för att komma igång

1. Inför IPv6 i liten skala, stegvis.
2. Inför IPv6 ”utifrån och in” och för de viktigaste 

tjänsterna först. 
3. Utbilda personal.
4. Anskaffa en liten parallell och temporär IPv6- 

brandvägg och/eller e-postfiltreringslösning.



Råd – att anskaffa IPv6 (1)

• Inventera. Identifiera tjänster och 
utrustning som ska anpassas till IPv6.

• Identifiera vilka behov kommunen har och vad 
som behöver anpassas för IPv6. 

• Anslutning till internet
• Brandvägg med säkerhetsfunktioner
• Extern/-a webbplats/-er
• Externa e-tjänster (inloggning, talsyntes, skicka filer)



Råd - att anskaffa IPv6 (2)

• Se över befintliga kontrakt
• Ta hjälp av er leverantör för diskussion om vad 

ingångna kontrakt omfattar vid anpassning till 
IPv6. Generella skrivningar i kontraktet kan ibland 
möjliggöra detta. Om så inte är fallet, kan det 
vara möjligt att göra ett tillägg.

• Förläng inte kontrakt som inte medger IPv6
• Innan ni förlänger ett kontrakt, säkerställ att det 

omfattar de produkter och tjänster ni behöver i 
framtiden. Omfattar inte kontraktet det, så 
förläng det inte.



Att anskaffa IPv6 (3)

• Använd Statens inköpscentrals ramavtal 
inom it-området – www.avropa.se

• Ramavtal som kan vara till nytta och anpassas 
efter era behov vid IPv6-införandet är
• It-utbildning 2010
• It-konsulttjänster 2009, uppdragskonsulter
• Nätverksprodukter 2012 (produkter , tjänster, 

t.ex. routrar, switchar samt support och framtagning 
av adressplan)"

• Öppna programvaror 2010
• Servrar, lagring samt närliggande produkter 

och tjänster 2012

http://www.avropa.se/


Att anskaffa IPv6 (4)

• Ställ så specifika krav på IPv6 som möjligt i 
förfrågan för att underlätta 
för leverantörerna att lämna avropssvar. 

• Internetsamfundet RIPE har tagit fram råd vid 
kravställning på ICT-utrustning, www.ripe.net.

• PTS har tagit fram en folder med fler råd när du 
ska anskaffa IPv6. 



Kostnader vid införandet

• Planera införandet! Kostnader för införandet kan 
påverkas.

• Exempel på kostnader:
• Utbildning
• Anskaffning av ny hårdvara, mjukvara
• Krav på säkerhet och tillgänglighet
• Konsultstöd

• PTS 120 konsulttimmar för sitt införande av IPv6



Exempel på kostnader för att 
införa IPv6



Råd för fortsatt hög säkerhet och 
tillgänglighet

• Inför IPv6 på ett systematiskt, avgränsat och kontrollerat 
sätt.

• Drifta IPv6 med samma kvalitet och noggrannhet som för 
IPv4.

• Inför inte IPv6 utan att veta hur du gör. 

• Övervaka, anpassa nät och tjänster.



Välkommen till vår monter!

Broschyrer



Tack för er uppmärksamhet! 

Lycka till med IPv6-införandet!



Mer information finns på: www.pts.se/ipv6

Kontaktuppgifter: Erika.Hersaeus@pts.se

http://www.pts.se/ipv6
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