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Sammanfattning 

IPv4-adresser är begränsat när det gäller antalet det finns att dela ut, ett 

framtida problem är att dessa adresser med största sannolikhet kommer att 

ta slut. Vårt arbete har således fokuserat på att inhämta information som 

bidrar till en klarare bild av hur dagsläget ser ut kopplat mot 

implementeringen av IPv6 som sker i Europa och Sverige. För att kunna 

förklara denna implementering på ett bra sätt finns det delar i arbetet som 

beskriver de tekniska hinder och möjligheter som bidrar till införandet av 

detta protokoll.  

 

Huvuddelen av tiden har spenderats med att inhämta information och fakta 

som ger en fördjupad kunskap i ämnet, med avsikten att skriva en gedigen 

bas som utredningsdelen i arbetet utger. Intervjuer har också varit en del, 

denna del finns i syfte att ge en bild över hur internetleverantörer arbetar 

med införandet av IPv6.  

 

De organisationer som finns och arbetar med införandet av IPv6 har alla en 

bra pool med fakta som beskriver hur situationen ser ut i dagsläget. RIPE 

NCCs databas visar klart och tydligt de organisationer som finns med i 

arbetet med implementeringen av IPv6. Denna databas samt information 

tagen från genomförda intervjuer ger oss en uppfattning om att införandet än 

så länge inte har kommit särskilt långt, detta i relation till bristen av IPv4 

adresser som råder.  

I Sverige jobbar PTS mycket mot att hjälpa organisationer med en eventuell 

övergång till IPv6, deras arbete är ordentligt men problematiken där är 

istället att organisationer idag inte är i behov av denna information. Det 

positiva är således att informationen finns där, hos PTS, att hämta vid 

behov. 

 

Trots att de sista IPv4-blocken är utdelade finns det egentligen inget behov 

av att implementera IPv6 i dagsläget. Ett IPv4-nätverk med fungerande NAT 

fungerar och kommer med största sannolikhet fungera ett bra tag framöver.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

När man jobbar med datorer kan man se att de flesta maskiner är 

förberedda så att de kan använda IPv6 för nätverkskommunikation. 

Trots att användandet av IPv6 ökar, så är det i dagsläget inte många 

enheter i relation mot IPv4. 

Ett framtida problem är att IPv4-adresserna med största sannolikhet kommer 

att ta slut. Varje enskild person skaffar fler och fler enheter med 

internetuppkoppling och internetanvändandet ökar varje år.  

1.2 Målsättning och syfte 

Målet med arbetet är att beskriva hur implementeringen av IPv6 ser ut ur ett 

brett perspektiv. Hur fungerar IPv6? Hur vanligt är IPv6 idag? 

1.3 Metodik 

Inledningsvis bestod arbetet av inhämtning av information, denna 

information hämtades i första hand från Internet-publicerade artiklar och 

litteratur. 

Första målet var att skaffa en djupare förståelse för vad IPv6 är och hur det 

fungerar i praktiken. Efter det första målet uppnåddes jobbade vi för att 

svara på de frågeställningar vi hade kopplat mot arbetet. 

Eftersom arbetet sträckte sig över en längre tidsperiod var det viktigt att vi 

höll oss till tidsplanen vi har arbetade fram. 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet har fokuserat på IPv6 implementering i Sverige och delvis 

Europa. Arbetet är en nulägesstudie om IPv6 och därför har inte fokus legat 

på de tekniska detaljer ämnet anbefaller. 
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2 Utredning 

2.1 IP-protokoll 

Den 1 februari, 2011 kom det ett pressmeddelande från Internetstiftelsen i 

Sverige (IIS) som konstaterade att samtliga av de sista IPv4-blocken hade 

blivit tilldelade de fem regionala organisationerna [1]. IPv4-addresserna var 

med andra ord på väg att ta slut. RIPE NCC är den organisation (en av de 

fem regionala organisationerna) som har hand om tilldelningen av IP-

adresser i Europa och mellanöstern. Den 14 september, 2012 började RIPE 

NCC fördela sina sista IPv4-adresser [2].  

 

En IPv4-adress består av 32 bitar som är uppdelade i fyra sektioner (en 

oktett per sektion). De 32 bitarna ger 232 (dvs. ungefär 4,3 miljarder) möjliga 

IP-adresser. En IPv4 adress skrivs i decimalform, exempelvis 192.168.1.4 

[3]. 

 

När IPv4 protokollet skapades, 1981, var 4,3 miljarder adresser mer än 

tillräckligt, men med dagens ökade antal enheter som är uppkopplade mot 

internet räcker IPv4-adresserna inte till. Problemet var känt redan på 1990-

talet och då började utvecklingen av ett nytt protokoll (IPv6). Samtidigt som 

arbetet med IPv6-protokollet pågick utvecklades tekniker som på kort sikt 

löste problematiken med IPv4-adresseringen. NAT (Network Address 

Translation) är den vanligaste och den bygger på att flera enheter på ett 

lokalt nätverk kan dela på samma globala IP-adress. NAT-funktionen 

implementeras i en brandvägg eller router och därifrån översätts den privata 

adressen till en publik och vice versa [4].  

 

Ett av syftena med IPv6 var att få fler adresser. IPv6-adresser består av 128 

bitar, vilket innebär att antal adresser som blir tillgängliga ökar markant. De 

128 bitarna ger 2128, vilket är det samma som: 

340,282,366,920,938,000,000,000,000,000,000,000,000 antal adresser. 

En IPv6-adress skrivs ut i hexadecimalform, exempelvis 

2001:0DB8:0000:2F3B:02AA:00FF:FE28:9C5A [5]. 
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2.2 Skillnaden mellan IPv4 och IPv6 

2.2.1 IP-header 

Den stora skillnaden mellan IPv4- och IPv6-protokollen är som tidigare 

nämnt antalet IP-adresser, men även IP-headern förändrades genom att ta 

bort fält som inte behövdes och lägga till fält som ger bättre stöd till 

realtidstrafik.  

 

Figur 1: Skillnad mellan IPv4 och IPv6 

 

Version: Visar vilken version av IP-protokoll som används. Fältet består 

av fyra bitar. 

Internet Header Length: Beskriver hur stor IPv4-headern är, då IPv6-

headern är fixerad till 40 bytes finns inte fältet kvar. 

Type of Service: Beskriver paketets prioritet. Paket med låg prioritet 

kan kastas för paket med hög prioritet om en länk blir överbelastad. 

Fältet har bytt namn till Traffic Class i IPv6. 

Total Length: Visar den totala längden av IP-paketet 

(Header+Payload). Fältet har ersatts av Payload Length i IPv6 som 

endast visar hur stor Payloaden är eftersom en IPv6-header alltid är lika 

stor. 

Identification, Flag och Fragment Offset: Dessa fält är kopplade till 

fragmentering, i IPv6-headern stöds inte denna funktion, därför är fälten 

borttagna. Information om fragmentering i IPv6 läggs i en Extension 

Header. 
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Time to Live: Visar hur många hopp paketet får göra innan det kastas. 

Har bytt namn till Hop limit i IPv6, då det beskriver funktionen bättre. 

Protocol: Visar vilket protokoll kommande paket tillhör, till exempel 6 

(TCP) eller 17 (UDP). Har ersatts av Next header i IPv6. 

Header Checksum: Fältet visar en checksumma som används för att 

bekräfta leverans eller upptäcka eventuella fel i paketet. Fältet är 

borttaget i IPv6 och ansvaret är tilldelat lager 2 (datalänk).  

Source Address och destination address: Sänd- och mottagaradress. 

Samma funktion, skillnaden är adressens storlek.  

Options och Padding: Valfritt fält som ger möjlighet till ökad 

funktionalitet. Denna del har tagits bort i IPv6-headern och istället kan 

Extension header användas. 

Flow Label: Nytt fält i IPv6 som bland annat kan användas för att 

öronmärka de paket som kräver speciell hantering mellan IPv6 routrar, 

t.ex. data i realtid såsom streaming [5].  

2.2.2 IPSec 

IPSec består av flertalet protokoll som möjliggör sekretess, integritet, 

autentisering och antireplay av IP-trafik. IPSec är en rekommenderad 

komponent i IPv6 [6].  

2.2.3 Jumbogram 

Tidigare i IPv4 har man endast kunna skicka paket som inte har varit större 

~ 65 000 bitar pga. begränsningen i IP-Headern (Total Length, 16 bitar). 

Efter implementeringen av Jumbogram i IPv6 så finns det nu möjlighet att 

skicka större paket, med hjälp av en Extension Header som använder 32 

bitar för att representera ett paket upp till ~ 1 050 000 bitar. Ett jumbogram 

indikeras med värdet 0 i fältet Payload Lenght [7]. 
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2.3 Övergångsmekanismer 

2.3.1 Dual Stack 

Dual Stack är en teknik som tillåter användning av både IPv4 och IPv6 på 

samma nätverk. Varje enhet är konfigurerad för att stödja både IPv4 och 

IPv6 och kan på så vis kommunicera via båda protokollen. Avsikten med 

dual stack-tekniken är att enheterna främst ska kommunicera via IPv6 men i 

de fall där det inte finns stöd för IPv6 kan IPv4 användas istället [8]. 

2.3.2 Tunnel-tekniker 

Syftet med användandet av tunnel-tekniken är att kunna transportera ett 

IPv6-paket över ett IPv4-nätverk eller vice versa. I dess elementära 

beskrivning är det en teknik där IPv6/IPv4-paketet kapslas in i ett IPv6/IPv4-

paket, detta möjliggör transport av IPv6/IPv4-paket över ett IPv6/IPv4-

nätverk. Det finns även tunnelagenter som i grund och botten är en tjänst 

som erbjuder en nätverkstunnel av något slag [9]. 

 

6over4, denna övergångsmekanism möjliggör kommunikation mellan två 

enheter som kommunicerar med IPv6 över ett IPv4 nätverk. Tekniken 

kapslar in IPv6-paket i IPv4 paket. Det krävs att en router i nätverket stödjer 

6over4, samt behöver klienterna konfigureras för användande av 6over4. 

Tekniken är skapt för att användas mellan dual stack-enheter i ett IPv4 

nätverk med hjälp av multicast [10].   

 

Figur 2: Illustration av 6over4 
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ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol) skapades för, 

precis som 6over4, kommunikation mellan dualstack-enheter. Protokollet 

används över ett virtuellt NBMA (Non-Broadcast Multiple-Access) nätverk, 

vilket innebär att kommunikationen sker över ett nätverk där data skickas 

mellan enskilda enheter.  

Denna typ av nätverk stödjer inte multicast eller broadcast.  

Tekniken möjliggörs genom att ISATAP stöds och aktiveras på samtliga 

enheter som ska kommunicera på detta vis, det kräver även att en router 

som har stöd för ISATAP används. 

I korthet är denna teknik till för att transportera IPv6 paket inom en site där 

infrastruktur för IPv6 inte existerar [11].  

 

Figur 3: Beskriver ISATAP 
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6to4 är en automatisk tunnelteknik. IPv6 paket kapslas in i ett IPv4 paket 

vilket innebär att kommunikation mellan isolerade IPv6 klienter över ett IPv4 

nätverk görs möjligt.  

Den märkbara skillnaden mellan en automatisk tunnel och en statisk är att 

den automatiska tunneln inte jobbar med point-to-point, utan den är point-to-

multipoint.  

Det krävs att en router i nätverket är konfigurerad med 6to4, resterande 

enheter i nätverket behöver inte konfigureras. Lämpligtvis konfigureras en 

gräns router, en router som är placerad mellan ett IPv6 nätverk och ett IPv4 

nätverk, med 6to4 [12]. 

 

Figur 4: Beskriver 6to4 
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Teredo, denna övergångsmekanism möjliggör kommunikation mellan IPv6 

klienter som befinner sig bakom en enhet som använder NAT.  

Teredo kapslar in IPv6 datagram inuti ett IPv4 UDP (User Datagram 

Protocol) paket, dessa paket kan sedan behandlas och skickas vidare av 

enheter som använder NAT.  

De noder som tar emot paket, packar upp och skickar vidare dessa paket 

benämns Teredo relays.  

6to4 övergångsmekanismen kräver att ändpunkten (noden som ska ta emot 

trafiken) har en publik IPv4 adress och att enheten som sköter NAT 

funktionen har aktiverat 6to4, detta kringgår Teredo genom inkapslingen av 

datagram som nämndes tidigare.  

Utöver implementeringen av Teredo relays krävs det att Teredo servrar och 

Teredo klienter konfigureras. En Teredo server är en nod som är 

uppkopplad mot båda näten, dvs. IPv4 och IPv6 näten. Serverns roll är att 

ge stöd vid kommunikation mellan Teredo klienter samt att assistera vid 

adress konfiguration hos Teredo klienter. 

Teredo klient är en nod som stödjer Teredo tekniken. Denna nod har ett 

interface som paket antingen ta emot eller skickas vidare till andra Teredo 

klienter i nätverket, alternativt skickas paketen vidare till ett Teredo relay. 

Teredo klienten får sin adress prefix genom kommunikation med en Teredo 

server [13].  

 

Figur 5: Beskriver Teredo 
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2.3.3 Översättningstekniker 

NAT-PT (Network Address Translation-Protocol Translation) är en 

vidareutveckling av NAT. Det bygger på samma teknik men istället för att 

översätta en privat IP-adress till en publik IP-adress översätter NAT-PT en 

IPv4-adress till en IPv6-adress.  

Översättningen måste ske i båda riktningarna vilket innebär att routern där 

NAT-PT implementeras måste ha stöd för dual-stack [14].  

Utöver adressöversättning har NAT-PT förmågan att översätta protokollen 

ICMP (Internet Control Message Protocol), FTP (File Transfer Protocol) och 

DNS (Domain Name System) med hjälp av komponenten ALG (Application 

Layer Gateway) [8].  

NAT-PT utdömdes 2007 av IETF (Internet Engineering Task Force) efter 

återkommande problem med bland annat samspelet mellan NAT-PT och 

DNS [15]. 

 

NAT64 (Network Address Translation IPv6 to IPv4) togs fram för att ersätta 

NAT-PT och dess brister. Funktionen är likartad med skillnaden att 

adressöversättningen och protokollöversättningen har separerats genom 

funktionerna NAT64 och DNS64 [8]. 

Adressöversättningen i NAT64 sker antingen stateless eller stateful. 

Stateless översättning innebär att adresserna översätts med hjälp av en 

algoritm som kopplar en IPv4-adress till en IPv6-adress eller tvärtom och 

ingen koppling mellan adresserna sparas.  

Vid stateful översättning skapas istället en tillfällig koppling mellan IPv4-

adressen och IPv6-adressen som sedan sparas [16].  

 

DNS64 är en process för att fabricera fram AAAA1-poster från A-poster så 

att t.ex. en IPv6-klient kan komma åt en IPv4-server. Metoden används i de 

fall där en DNS-server får en förfrågan om en AAAA-post men endast har en 

A-post. När nämnd process är klar, kan således IPv6-klienten kommunicera 

med IPv4-servern via en NAT64 konfigurerad router [17]. 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Post som pekar på en IPv6-adress 
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2.4 Implementering 

2.4.1 IPv6-adresstyper 

En IPv6-adress består som tidigare nämnt av 128-bitar uppdelade i åtta 

grupper om fyra hexadecimala tecken separerade med kolon. IPv6-adressen 

består normalt av två logiska delar: ett 64-bitars nätverksprefix och en 64-

bitars lokal del. Nätverksprefixet är gemensamt för alla enheter på samma 

LAN (Local Area Network) och den lokala delen är unik för alla enheter på 

samma LAN. Var gränsen mellan nätverksprefixet och den lokala delen går 

anges i slutet av adressen med ett snedstreck och en siffra, t.ex. /64 [18]. 

 

Figur 6: IPv6-adressens uppdelning 

 

Det finns tre typer av IPv6-adresser: Unicast, Multicast och Anycast. 

Unicastadressen identifierar en unik mottagare som ett IPv6-paket skickas 

till. En multicastadress identifierar en grupp av mottagare som alla tar emot 

IPv6-paketet. Anycastadressen identifierar även den en grupp av mottagare, 

men IPv6-paketet levereras endast till den enhet som är närmast sett till 

routing avstånd [19].  

En adresstyp som saknas från föregångaren IPv4 är Broadcast som inte 

finns i IPv6. Istället används Multicast och dess nya flexibla funktionalitet. En 

multicastadress i IPv6 har fått två nya fält, Flags och Scope. Fältet Flags 

består av fyra flaggor där endast en används idag för att visa vilken typ av 

multicastadress det är, en allmänt känd- eller en tillfällig adress [20].  

Fältet Scope är det som gör Multicast i IPv6 flexibelt eftersom det indikerar 

hur långt ett multicastpaket kan nå. Det finns sex olika typer av scopes som 

är definierade:  

1. Interface-local: Paketet får inte lämna det fysiska nätverkskortet.  

2. Link-local: Paketet får inte routas. 

3. Admin-local: Minsta scopet som måste konfigureras av administratör. 

4. Site-local: Avsedd till att paketet inte ska lämna en viss site. 

5. Organization-local: Avsedd till att paketet ska nå flera siter men inte 

utanför organisationen. 

6. Global: Paketet ska utanför organisationen (Internet) [20].  
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PI (Provider Independent Address space) och PA (Provider Aggregatable 

Address Space) är uttryck som beskriver det adressutrymme en 

slutanvändare får tilldelat. En PI-adress är en unikt tilldelad IPv6-adress som 

en organisation kan behålla även om den skulle byta internetleverantör. Ett 

krav för att bli tilldelad en PI-adress är att organisationen har 

internetanslutning till minst två olika leverantörer samt att routern mot 

internet har stöd för BGP2. Med en PA-adress måste organisationen 

förändra sin nätverksstruktur om de skulle byta internetleverantör [21]. 

2.4.2 Adressplanering 

En organisation som vill implementera IPv6 måste först ansöka om IPv6-

adresser från sin ISP (Internet Service Provider). Hur många adresser en 

organisation ska bli tilldelade har ändrats med tiden. I början på 2000-talet 

var rekommendationen en /48 per internetanslutning inom organisationen, 

vilket innebär att de första 48 bitarna i adressen är reserverade för varje 

anslutning. 2011 publicerade IETF (Internet Engineering Task Force) ett nytt 

dokument där rekommendationen var att anpassa antalet tilldelade adresser 

efter hur organisationen ser ut. Beroende på organisationens storlek och 

utformning bör det istället tilldelas en /64 eller kortare [22]. En annan 

rekommendation är att alltid använda prefixet /64 i organisationens samtliga 

subnät vilket ger möjligheten till 65356 stycken subnät på en /48. En av 

anledningarna till varför man bör använda /64 är att det förenklar för både 

administratörer och användare, exempelvis bygger SLAAC detta antagande 

[23]. 

 

Eftersom antalet adresser är så många är det viktigt att upprätta en IP-plan 

som visar hur indelningen av nätverket ser ut. Ett sätt att fördela och 

organisera subnäten är att administrativt låsa en del av adressen. De låsta 

bitarna kan sedan användas vid ett senare tillfälle om behovet uppstår. 

Internetstiftelsen i Sverige (IIS) tar upp fyra olika varianter på hur den 

indelningen kan se ut om man får ett /48-prefix och delar ut /64-adresser till 

hostar:  

                                                      
2 BGP är ett routingprotokoll som används för det globala internet [24]. 
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Figur 7: IIS förslag på adressindelning 

L1, L2 och L3 visar hur bitarna i adressen kan delas upp på olika sätt för att 

anpassa sig efter organisationens behov. 

A. Lämpar sig när det finns ett kontor med många subnät eller många 

kontor med ett subnät på varje. 

B. Lämpar sig när det finns få kontor med många subnät på varje. 

C. Lämpar sig när det finns många kontor med få subnät på varje. 

D. Lämpar sig när det finns många kontor med många subnät på varje. 

L1 är kontor och L2 är subnät [23]. 

2.4.3 Adresstilldelning 

Det finns tre olika tekniker för tilldelning av IPv6-adresser (de sista 64-

bitarna) till slutanvändaren. Två av dem har likartad funktion som i IPv4 

samtidigt som den tredje är en nyutvecklad metod. 

 

SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration) är en ny metod för 

adresstilldelning som bygger på att IPv6-klienten själv konfigurerar IP-adress 

och andra nätverksparametrar. Routern i nätverket sänder ut ett RA (Router 

Advertisements) meddelande som bl.a. innehåller ett eller flera IPv6-prefix 

samt livslängden på det prefixet [25]. En IPv6-klient kan dock själv sända ut 

ett RS (Router Solicitation) meddelande för att begära att routern sänder ut 

ett RA direkt istället för att vänta på nästa schemalagda RA från routern.  

RA och RS ingår båda i NDP (Neighbor Discovery Protocol) som har till 

uppgift att bl.a. upptäcka och konfigurera andra enheter på nätverket [26]. 

IPv6-klienten som är konfigurerad med SLAAC lyssnar sedan och fångar 

upp det prefix som routern har angett. Med hjälp av prefixet som består av 

64 bitar skapar klienten själv sin unika IPv6-adress av de resterande 64 

bitarna som är baserade på klientens MAC (Media Access Control) adress. 

Slutligen blir det en IP-adress bestående av 64 bitar nätverksprefix och 64 

bitar som är unika för varje enhet [25].  
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DHCPv6 som är IPv6s variant på DHCP i IPv4 bygger på samma princip. 

IPv6-klienten skickar ut en adressförfrågan till en multicastadress som 

DHCP-servern lyssnar på. Servern svarar sedan genom att tilldela enheten 

en IPv6-adress. Det som är nytt med DHCPv6 är att serverns funktionalitet 

kan konfigureras till att antingen agera Stateful DHCPv6, Stateless DHCPv6 

eller DHCPv6-PD. Stafeful DHCPv6 fungerar precis som DHCP i IPv4 där 

servern tilldelar IP-adresser och bl.a. DNS- konfiguration. Stateless DHCPv6 

är en ny funktion som används tillsammans med SLAAC. SLAAC används 

för att erhålla en IP-adress och DHCPv6 används för att erhålla t.ex. DNS- 

och NTP (Network Time Protocol) konfiguration.  

Det innebär att DHCPv6-servern inte behöver hantera några IP-adresser 

vilket kan leda till reducerad DHCP-trafik i nätverket. Den sista varianten av 

DHCPv6 är DHCPv6-PD (DHCPv6 Prefix Delegation) som är ett tillägg till 

den klassiska DHCPv6. Tillägget möjliggör att istället för att dela ut en IP-

adress till användaren kan DHCPv6-servern dela ut hela subnät till en 

DHCPv6-PD klient såsom en router. På så vis kan routern själv dela upp det 

tilldelade subnätet [27].   

 

Manuell adresskonfiguration fungerar likadant när det gäller IPv6 som i IPv4. 

En administratör sätter en statisk IP-adress på varje enhet vilket kan leda till 

onödig tidsåtgång och försvåra administrationen av nätverket beroende på 

organisationens storlek och utformning. Att använda manuell 

adresskonfiguration rekommenderas främst till routrar och servrar eftersom 

de alltid ska vara tillgängliga på samma IP-adress. 

2.4.4 Organisationer som jobbar med IP-adressering 

RIPE NCC (Réseaux IP Européens, Network Coordination Centre) är den 

icke-statlig organisationen som ansvarar för allokering av IP-adresser (i form 

av IP-block) till Internetleverantörer i områdena: Europa, Mellanöstern och 

delar av centrala Asien. RIPE NCC arbete har även som uppgift att 

administrera internets infrastruktur [28]. RIPE NCC är en av fem RIR 

(Regional Internet Registry), i övrigt heter de andra RIR organisationerna: 

LACNIC (Latin America and Caribbean Network Information Centre), APNIC 

(Asia-Pacific Network Information Centre), ARIN (American Registry for 

Internet Numbers), AFRINIC (African Network Information Center).  Dess 

topporganisation heter ICANN (Internet Coproration for Assigned Names 

and Numbers). De fem RIR organisationerna får sina IP-block tilldelade från 

ICANN. Som organisation tillhörande RIR, som tidigare nämndes, är den 
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främsta uppgiften att tilldela och registrera block av IP-adresser till 

Internetleverantörer (ISPs). För att ens ha en möjlighet att bli tilldelad IP-

adresser från RIPE NCC måste en organisation vara medlem i RIPE NCC, 

en organisation som säkrat medlemskap i RIPE NCC benämns LIR (Local 

Internet Registry). Ansvaret att allokera IP-adresser faller sedan på LIR [29]. 

I syfte att bibehålla ordning och struktur har en RIPE databas upprättats. 

Denna databas innehåller information om utdelning av IP-adresser samt 

tillhörande kontaktinformation [30]. RIPE NCC har även på sin officiella 

webbsida publicerat information som hjälper organisationer med övergången 

från IPv4 till IPv6. Det finns tillgång till bland annat statistik kopplat till 

nuvarande allokering av IPv6 samt en steg-för-steg guide som hjälper till vid 

själva implementeringen från dag ett tills man är i mål [31]. 

 

PTS (Post- och telestyrelsen) är myndigheten i Sverige som bevakar 

områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. PTS jobbar mot 

fyra stycken övergripande mål: långsiktig konsumentnytta, långsiktig hållbar 

konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation [32]. 

PTS fick 2012 ett uppdrag av regeringen, det uppdraget var att följa upp 

myndigheters (i Sverige) införande av IPv6. Kort därefter upprättades en 

webbsida där uppföljning av uppdraget görs överskådligt, denna sida heter 

”Myndigheter med IPv6”. Webbsidan visar hur införandet av IPv6 ligger till 

för de publika e-tjänsterna så som e-postserver, domänserver och 

webbserver kopplat till respektive statlig myndighet [33].  

Vid anskaffandet av IPv6 har PTS upprättat flertalet punkter som bör tas i 

beaktande av den organisation som har för avsikt att implementera IPv6. 

Första punkten tar upp identifiering av behov, PTS syftar till att 

organisationen bör identifiera vilka behov som finns inom organisationen 

som behövs åtgärdas så att IPv6 kan införas. Vad som ses över är 

exempelvis: anslutning till internet, brandvägg med säkerhetsfunktioner, 

extern/-a webbplats/-er, DNS-tjänste-post, inklusive e-postfiltrering 

(spamfilter) och e-tjänster. PTS rekommenderar att införandet av IPv6 i 

första hand bör ske i de viktigaste tjänsterna.  

Nästa punkt innefattar en kontraktsöversikt gentemot de leverantörer 

organisationen har, finns det möjlighet till övergång till IPv6 eller måste nya 

kontrakt skrivas alternativt finns det möjlighet att göra ett tillägg.  

Organisationer rekommenderas att inte förlänga kontrakt som inte medger 

IPv6, PTS hänvisar till att ett kontrakt som inte innefattar hårdvara eller 

http://e-tjanster.pts.se/internet/ipv6
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mjukvara som stödjer användandet av IPv6 i framtiden kan bli meningslöst 

eller kostsamt för organisationen.  

PTS rekommenderar att ramavtalen från Statens inköpscentral nyttjas. 

Dessa ramavtal inkluderar både utrustning och tjänster, ramavtalen 

garanterar även att leverantörerna är seriösa.  

De generella råd som ges från PTS är: 

 Ny utrustning bör ha stöd för både IPv4 och IPv6, så kallad dual 

stack. 

 Utrustning för IPv6 bör ha samma funktionalitet och prestanda som 

den för IPv4. 

 Ställ samma krav på tillgänglighet (upp- och nertid, inställelse- och 

åtgärdstid, dvs. SLA-krav) på en tjänst som har dual stack, som för 

en med endast IPv4. 

 IPv6 kan införas som komplement till en fungerande IPv4-lösning. 

Om organisationen redan har en avancerad brandvägg som endast 

klarar IPv4, kan ni komplettera den med en mindre brandvägg som 

tar hand om IPv6-trafiken. 

De mer specifika råden, gällande hård- och mjukvara är: 

 Internetanslutningen bör levereras som native IPv63. 

 Om e-post sköts av en extern leverantör, ställ krav på att den har 

stöd för IPv6. Om e-postfiltrering sker externt, se till att leverantören 

stödjer IPv6 för både in- och utgående e-post. 

 Om DNS-tjänst sköts av extern leverantör, ställ krav på IPv6 för 

både resolver och auktoritativ DNS. 

 Brandväggen och dess inbyggda säkerhetsfunktioner (en 

rekommendation är UTM, Unified Threat Management) bör ha stöd 

för IPv6. 

Det finns även råd att få från Statens inköpscentral som går in mer på detalj 

vid avrop av ramavtal [34]. 

 

Även vid införandet av IPv6 bidrar PTS med vägledning, på uppdrag av 

regeringen. Viktigt för organisationer är att arbetet påbörjas i god tid, detta 

leder till att arbetet lättare kan planeras och budgeteras. PTS poängterar 

även att personal kommer behöva vidareutbildning inom IPv6, vilket kan ta 

tid. Ett gemensamt beslut inom organisationen bör tas gällande införandet, 

                                                      
3 Begreppet syftar till ett nätverk där hela infrastrukturen har blivit 
uppgraderad till att arbeta med IPv6 
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som senare leder till en utformning av lämplig projektplan kopplat mot 

organisationens beslut, behov och krav. Organisationer bör starta införandet 

av IPv6 utifrån och in. Detta innebär att organisationen i första hand ser till 

att funktioner och tjänster som används vid kommunikation mot exempelvis 

webbplats, DNS och e-post är det som prioriteras. Allt detta förutsätter dock 

att en internetanslutning med stöd för IPv6 är tillgänglig samt att 

brandväggen är konfigurerad för IPv6. 

 

PTS delar in arbetet mot ett införande i fyra faser: Dessa faser är: inventera, 

planera, genomföra och förvalta. Första fasen syftar till vikten av att 

inventera organisationens befintliga IT-miljö. I denna fas är det även aktuellt 

att undersöka vilka IPv6-produkter det finns på marknaden, och vilka av 

dessa som är aktuella för den egna organisationen. Som avslutande del 

under denna fas bör en risk- och sårbarhetsanalys göras, dessa analyser är 

bra att ha som stöd vid upphandling av framtida produkter och tjänster. 

I planeringsfasen ingår det ansökning om IPv6-adresser hos den 

internetleverantör organisationen har tecknat avtal mot, alternativt 

upprättande av nytt avtal mot en annan operatör. I denna fas ses även 

adressplan och nätverksstuktur över, när det arbetet är gjort är det dags för 

organisationen att beställa en internetanslutning för IPv6. Planeringsfasen 

innefattar även upphandling av ny hårdvara, mjukvara och tjänster.  

Tredje fasen, genomförande fasen, består av fyra punkter:  

 Jobba utifrån och in. Börja med att aktivera internetanslutningarna 

över IPv6. 

 Se till att trafiken fungerar från internetleverantören till 

organisationens brandvägg. 

 Ställ in brandväggen för att fungera med IPv6 och nödvändiga 

nätverkskomponenter. 

 Aktivera IPv6 för servrar som webb, DNS och e-post. Man kan 

sedan även aktivera IPv6 i datorer på det interna nätverket. 

Sista fasen, förvaltning, innebär att en uppföljning av de nya IPv6 tjänster 

och produkter som finns inom organisationen sker. Rapportering av 

eventuella fel till tillverkarna och leverantörerna är något som har stor 

prioritet i denna fas, på så sätt kan produkter och tjänster succesivt 

förbättras och anpassas mot användandet av IPv6 [35]. 
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2.4.5 Hur ser det ut idag? 

RIPE NCCs ansvarsområde inkluderar i dagsläget 76 stycken länder. Bland 

de länderna är Storbritannien det land där medlemskapet är som störst, 

procentuellt är det 12 % av Storbritanniens organisationer som är 

medlemmar. Även Sverige befinner sig i topp tio, med en procentsats på 3 

%.  

Antalet organisationer som går med i RIPE NCC ökar stadigt från år till år. 

Från januari 2004 till januari 2016 ökade antalet LIRs från ca 3000 till ca 

13 000. Senaste mätningen som RIPE NCC presenterade visade ett 

medlemskap på 13 322 LIRs.  

RIPEness är ett begrepp som hänvisar till ett system som visar vilken nivå 

respektive LIR är redo att erbjuda någon form av IPv6 tjänst. 

Organisationerna (LIRs) klassificeras där efter med ”stjärnor” från noll t.o.m. 

fyra ”stjärnor”. Noll ”stjärnor” innebär att inga tjänster erbjuds och fyra 

”stjärnor” innebär att organisationen erbjuder:  

 IPv6 allokering [36] 

 synlighet inom Routing Information Service (RIS) 4 [37] 

 finns beskriven som ett route6 objekt 5 [38] i RIPE NCC databas  

 Organisationen stödjer reverse DNS [36].  

Fördelningen av ”stjärnor” ser i dagsläget ut på följande vis: 

 

Figur 8: Visar fördelning av tilldelade "stjärnor" 

                                                      
4 En tjänst som inhämtar och förvarar internets routing data från olika platser 
runt om i världen 
5 Route6 objekt innehåller information angående routing kopplat till IPv6 
adressutrymmet 
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I slutet av 2013 delgav PTS en rapport som sammanfattade progressionen 

som de svenska myndigheterna gjort för att implementera IPv6. 

I rapporten beskrivs syftet med informationsinsatserna som PTS genomför/-

t, d.v.s. att påskynda IPv6 införande hos de svenska myndigheterna. 

Rapporten fann svar gällande de största hinder som stod i vägen för 

myndigheters införande av IPv6, och svaret var brist på personal och 

ekonomiska resurser. Det är även så att den större delen svenska 

myndigheter och kommuner får sina tjänster levererade från en extern källa, 

således blir de beroende av dennes råd och leverans av IPv6-funktionalitet.  

 

De ytterligare orsakerna som gjort att införandet är långsamtgående är att 

det råder en brist i kunskap gällande: skäl till varför organisationer bör införa 

IPv6, hur man praktiskt inför IPv6 samt att det inte finns kunskap gällande 

kostnader. PTS uppdrag fortskrider, de har för avsikt att: öka 

medvetandegraden och kunskapen om IPv6, förmedla skäl till varför IPv6 

bör införas, förmedla hur IPv6 kan införas och förmedla vad det kostar att 

inför IPv6 [39]. 

 

Det finns i dagsläget 253 statliga myndigheter i Sverige. Av dessa 253 

myndigheter har 85 myndigheter infört IPv6 för tjänsterna domänserver, e-

postserver och webbserver. Det är 130 myndigheter som har påbörjat 

införandet, vilket i praktiken innebär att de har IPv6-funktionalitet kopplat mot 

ett eller två av de tre tjänster som PTS följer upp (domänserver, e-

postserver, webbserver). De återstående 37 myndigheterna har inget stöd 

för IPv6, detta innebär att ~15 % av Sveriges myndigheter inte har något 

stöd för IPv6 [40]. Dessa siffror kan jämföras med Googles statistik, som 

visar ett användande av IPv6 på 2,83 % i Sverige. Denna siffra beskriver, i 

procentsats, antalet klienter som kommunicerar med Googles servrar med 

hjälp av IPv6 [41]. 
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3 Genomförande 

3.1 Allmänt om genomförande 

Under denna del har frågeformulär använts för att ta reda på vilka 

internetleverantörer som är redo att leverera IPv6 och vilken typ av 

anslutning de kan erbjuda. Följande företag har svarat på frågeformuläret: 

T3, AllTele, Bikab och Boxer. 

De internetleverantörer som inte har svarat på frågeformuläret i sin helhet 

har kompletterande information inhämtats från deras hemsidor.  

3.1.1 T3 

T3 är en bredbandsleverantör som erbjuder bredband i fiberanslutna 

stadsnät. Företaget har idag drygt 50 000 kunder, som sträcker sig från 

Malmö i söder till Luleå i norr [42].  

 

T3 stamnät är i dagsläget redo att leverera IPv6, däremot är endast ett fåtal 

stadsnät som är redo att hantera denna typ av trafik. T3 stödjer 6to4-tunnlar, 

vilket i korthet innebär att en IPv6-enhet kan kommunicera med en annan 

IPv6-enhet över ett IPv4-nätverk.  

3.1.2  AllTele - Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget 

AllTele erbjuder tjänster för privatkunder samt små och medelstora företag 

så som fast telefoni, mobiltelefoni, bredband, internettjänster, TV och 

molnbaserade växeltjänster för företag [43].  

 

AllTele erbjuder i dagsläget inte IPv6 varken till privatkunder eller företag. 

3.1.3 Bikab – Bredband i Kristianstad AB 

Bolaget är stationerat i Kristianstad och levererar internet via ADSL och över 

det lokala fibernätet. Bolaget är litet i storlek med endast 4 anställda på 

kontoret i Kristianstad.  

 

Bikab erbjuder idag inte IPv6, åtgärder för att i framtiden kunna leverera 

IPv6 är dock genomförda. Anledningen till att de inte levererar IPv6 är att de 

inte upplever någon efterfrågan från kunderna.  
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3.1.4 Boxer 

Boxer är ett bolag inriktat på att sälja tjänster som TV, bredband och telefoni. 

Dessa tjänster erbjuds både i Sverige och i Danmark [44]. 

 

Boxer har idag ingen möjlighet att leverera IPv6 i någon form.  

3.1.5 Resultat 

Resultatet baserat på svaren från frågeformuläret som skickades ut till de 

lokala internetleverantörerna visade på att användandet av IPv6 fortfarande 

är väldigt lågt. Även om internetleverantören kunde erbjuda IPv6 så finns det 

ingen efterfrågan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · 044-20 30 00 · info@hkr.se · www.hkr.se 

4 Diskussion 

4.1 Inledning 

Detta examensarbete har granskat IPv6 som teknik samt hur 

implementeringen fortgår i Sverige, arbetet har även undersökt vilka 

organisationer som jobbar med införandet och om det i dagsläget finns ett 

faktiskt behov av IPv6.  

4.2 IPv6 ställd mot IPv4 

En av fördelarna med IPv6 i jämförelse med IPv4 är adresslängden. Den 

128 bitar långa adressen innebär i praktiken att en brist på adresser, med 

största sannolikhet, aldrig kommer bli ett problem igen.  

Eftersom IPv6 har IPSec som en rekommenderad komponent kommer detta 

i förlängningen innebära en mer säker IT-miljö där IPv6 används som 

standard. 

  

Jumbogram är ett alternativ att skicka IP-paket med en storlek upp till ~ 

1 050 000 bitar. Tidigare med IPv4 var det endast möjligt att skicka IP-paket 

med en storlek på max ~ 65 000 bitar. Möjligheten till att skicka större IP-

paket åt gången leder till att färre IP-paket skickas över nätet, som i sin tur 

potentiellt leder till att linan som trafiken löper över inte är trafikerad lika 

länge. Möjligheten till att ha mer information per IP-paket innebär även en 

mindre administrationsbelastning av enheterna som hanterar 

nätverkstrafiken.  

4.3 Val av till implementeringsmetod 

Beroende på vilken situation en organisation befinner sig i finns flertalet 

övergångsmekanismer att välja mellan. En organisation som använder sig 

av dual stack behöver med största sannolikhet inte köpa in ny hårdvara då 

majoriteten av dagens nätverkskomponenter har stöd för dual stack. 

Eftersom dual stack kommunicerar via båda protokollen, d.v.s. använder det 

protokoll som är aktuellt, kräver det mindre underhåll av 

nätverksadministratörerna.  

Beroende hur nätverksmiljön ser ut hos organisationen, och globalt, finns 

flertalet tunnelprotokoll som enskilt representerar en lösning beroende på 

situation. Lärdomen vi har dragit är att konfigurationen av tunnelprotokoll 
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snabbt blir komplex, vilket vi tror är en bidragande orsak till att dessa inte 

implementeras.  

4.4 IPv6 fortsatta utveckling 

I början på 1990-talet påbörjades utvecklingen av det nya IP-protokollet 

IPv6. Protokollets syfte var att ersätta IPv4 då adressutrymmet sinade. Med 

tanke på situationen då så borde IPv6 vara en betydligt större del av dagens 

IT-miljö, vad är anledningen till denna stagnation?  

Vi tror att en av de största anledningarna till att organisationer inte är IPv6 

redo är att de inte upplever ett kritiskt behov att införa IPv6. Verkligheten är 

helt enkelt så att det fortfarande är fullt tillräckligt med att använda sig av 

IPv4 och i förhållande till arbetsinsats och kostnad är det inte värt att 

implementera IPv6 i dagsläget. Hur kritisk situationen är varierar stort hos 

organisationer, exempelvis kan tillgången till IPv4-adresser skilja sig 

markant mellan två ISP. Vi tror därför att övergången kommer att fortsätta 

successivt allt eftersom enskilda organisationer drabbas av brist på IPv4-

adresser. De organisationer som ligger i framkant med införandet av IPv6, 

bedömer vi har inlett detta arbete i syfte att hantera övergången till IPv6 på 

ett sätt så att organisationen inte påverkas av de förändringar som sker i det 

globala nätverket. På så sätt undviks situationer med panikåtgärder som inte 

är optimala och/eller säkra.  

4.4.1 Organisationernas insats 

RIPE NCCs uppgift inkluderar bland annat att föra statistik över vilka 

organisationer som arbetar med att införa IPv6, samt hur långt de har 

kommit i sitt arbete. Denna statistik sammanställs med hjälp av en tilldelade 

stjärnor. Om en organisation är införd i RIPE NCCs databas så blir det 

således tilldelad ett visst antal stjärnor beroende på hur långt de kommit i 

denna process. Tilldelningen av dessa stjärnor sker utan organisationens 

vetskap, detta tror vi inte är gynnsamt för den fortsatta utvecklingen av IPv6. 

Om organisationer skulle vara medvetna om betygen, tror vi en stolthet eller 

tävlingslust skulle uppstå och få en positiv påverkan på utvecklingen.  

 

PTS arbete i Sverige tror vi kommer få en större slagkraft då fler 

organisationer inför IPv6. Vi upplever att arbetet PTS har producerat har 

hamnat i bakgrunden, detta innebär inte att manualer och hjälpinformation 

de har publicerat inte går för intet. Vi anser att PTS arbete i framtiden 

kommer ge en bra hjälp för de organisationer som senare kommer att införa 
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IPv6 i deras nätverksmiljö. PTS manual ger en bra helhetsbild över vad som 

bör göras och hur det bör göras. Nackdelen är att den endast tar upp deras 

rekommendationer, och inte vilka andra alternativ som finns ute på 

marknaden. Därför anser vi att manualen i vissa avseenden kan upplevas 

som begränsad. Exempelvis rekommenderar PTS att man använder sig av 

dual stack tekniken, även om vi håller med om att denna teknik är en bra 

lösning i de flesta fall, kan det dock finnas situationer där en annan metod 

måste implementeras. Detta kan vara en tunnellösning, i ett nätverk där 

delen mellan router till router utgörs av ett IPv4 nätverk finns det ingen 

möjlighet att skicka jumbogram utan tunnelteknik. Vi tror också det är av 

yttersta vikt att poängtera att dual stack inte är den slutgiltiga lösningen utan 

full implementation av IPv6 är det, vilket snabbt går i glömska när man läser 

PTS manual. Däremot anser vi att det är viktigt att PTS tar täten i detta 

arbete och uttrycker sin åsikt och gallrar bland de tekniker som finns ute på 

marknaden. 

4.4.2 Vem tar ansvar? 

Det är inget krav för organisationer att införa IPv6, men förr eller senare 

kommer det att behövas. Vi upplever att införandet i månt och mycket drivits 

av enskilda individer med ett intresse för framtidens nätverksstruktur. 

Eftersom det verkliga behovet inte finns, finns det heller ingen vinning i att 

bekosta införandet. Det kan också vara så att intresset finns från 

organisationen men efter påbörjat arbete visats sig vara ett för stort och 

komplext projekt. 

4.5 Slutsatser 

I dagsläget ser vi inget definitivt datum då IPv4 går i graven. Även om 

implementeringen av IPv6 ökar är det fortfarande en lång väg kvar till en 

fullständig övergång från IPv4 till IPv6. Det som talar för IPv6 är att allt fler 

prylar kopplas till internet och därmed förbrukas allt fler IP-adresser. Antalet 

prylar med internetuppkoppling spås endast öka och kanske är det just 

prylarna som kommer att pressa fram den slutgiltiga övergången till IPv6. De 

sista IPv4-blocken är som tidigare nämnt fördelade till respektive RIR så att 

slutet på IPv4 kommer, det råder det inget tvivel om.  

 

Befintliga internetleverantörer har oftast ett lager av reservadresser som de 

kan klara sig på ett tag framöver men det kan bli svårt för nystartade 

internetleverantörer att få tag på IPv4-adresser och därmed kan 
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konkurrensen bli lidande. Dock kan en nystartad internetleverantör få IPv6-

adresser att dela ut men det är som sagt ingen direkt efterfrågan efter dem i 

dagsläget, varken från kund eller från den IT-miljö som just nu råder. Vad 

som slutligen kommer att tvinga övergången från IPv4 till IPv6 och när den 

kommer att ske är svårt att säga, men som privatpersoner känner vi absolut 

inget behov att gå över till en renodlad IPv6-anslutning. Internet för IPv6 är 

fortfarande tämligen tomt och det enda skälet för att vi ens skulle testa är av 

ren nyfikenhet. När det kommer till företag och organisationer tror vi även 

där att de flesta väntar in i det sista med att implementera IPv6. 

 

De organisationer som idag har ett fungerande IPv4-nät med NAT har 

egentligen ingen anledning att implementera IPv6 i dagsläget. Då det kan bli 

aktuellt med IPv6 är om organisationen växer och får behov av fler statiska 

IP-adresser och den aktuella ISP:n har slut på IPv4-adresser.  

4.6 Förslag till fortsatt arbete 

Under arbetets gång har vi vid flertalet ställen uppmärksammat att det finns 

ett betydligt större djup gällande de tekniska delarna i detta arbete. Dessa 

delar skulle exempelvis kunna innefatta laborationer med hård- och 

mjukvara där man i olika situationer prövar diverse IPv6 lösningar.  

Av denna anledning skulle ett av våra förslag till fortsatt arbete vara 

laborationer där prövning av befintliga IPv6 lösningar skulle testas. 

En annan specifik del vi hade velat testa är att skicka ett jumbogram med 

IPv6, under arbetets gång har vi bildat en uppfattning som säger att den 

delen hos IPv6 är väldigt lite beprövad. 

 

En intressant process skulle varit att implementera PTS egna manual som 

ger direktiv till organisationer som ska införa IPv6. Att till exempel följa en 

organisations arbete och beslutsfattande under denna process tror vi skulle 

bidra mycket till en ökad förståelse för implementeringen av IPv6. Det skulle 

även vara ett alternativ att följa en organisation som har infört IPv6 men 

också följa en organisation som har valt att avvakta med införandet, i syfte 

att se hur dessa beslut påverkar organisationerna.  
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6 Bilagor 

6.1 Frågeformulär 

1:A T3 

1:B AllTele 

1:C Bikab 

1:D Boxer
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Bilaga 1:A T3 

Erbjuder ni IPv6-anslutning till privatkunder? 

Än så länge är det få av de stadsnät som T3 levererar i som är IPv6-redo. 

Men för dig som är intresserad av att testa på IPv6 redan nu så erbjuder T3 

möjligheten för detta, T3 har stöd för 6to4-tunnlar. Det innebär att du kan 

sätta upp en tunnel via din utrustning, dator eller router, som tillåter dig med 

IPv4-adress att gå på nätet för IPv6. 

 

När började ni erbjuda IPv6-anslutning till privatkunder? 

Vi började med detta under Q4 2015. 

 

Vilken typ av IPv6-anslutning erbjuder ni till privatkunder? 

Vi använder oss av PTP nät så vi tunnlar med IPv4 sen delar vi. 

 

Är det någon prisskillnad mellan IPv4- och IPv6-anslutning till 

privatkunder hos er? 

Nej. 

 

Varför erbjuder ni inte IPv6-anslutning till privatkunder? 

Det beror på när det stadsnät som du är ansluten till väljer att lansera IPv6. 

 

Erbjuder ni IPv6-anslutning till företagskunder? 

Ja. 

 

När började ni erbjuda IPv6-anslutning till företagskunder? 

Vi började med detta under Q4 2015. 

 

Vilken typ av IPv6-anslutning erbjuder ni till företagskunder? 

Vi har både och beror på vilket behov kunden har. 

 

Är det någon prisskillnad mellan IPv4- och IPv6-anslutning till 

företagskunder hos er? 

Nej. 

 

Varför erbjuder ni inte IPv6-anslutning till företagskunder? 

- 
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Bilaga 1:B AllTele 

Erbjuder ni IPv6-anslutning till privatkunder? 

Nej. 

 

När började ni erbjuda IPv6-anslutning till privatkunder? 

- 

 

Vilken typ av IPv6-anslutning erbjuder ni till privatkunder? 

- 

 

Är det någon prisskillnad mellan IPv4- och IPv6-anslutning till 

privatkunder hos er? 

- 

 

Varför erbjuder ni inte IPv6-anslutning till privatkunder? 

Vet ej. 

 

Erbjuder ni IPv6-anslutning till företagskunder? 

Nej. 

 

När började ni erbjuda IPv6-anslutning till företagskunder? 

- 

 

Vilken typ av IPv6-anslutning erbjuder ni till företagskunder? 

- 

 

Är det någon prisskillnad mellan IPv4- och IPv6-anslutning till 

företagskunder hos er? 

- 

 

Varför erbjuder ni inte IPv6-anslutning till företagskunder? 

Vet ej. 
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Bilaga 1:C Bikab 

Erbjuder ni IPv6-anslutning till privatkunder? 

Nej, inte i dagsläget. Men vi har förberett för det. 

 

När började ni erbjuda IPv6-anslutning till privatkunder? 

- 

 

Vilken typ av IPv6-anslutning erbjuder ni till privatkunder? 

- 

 

Är det någon prisskillnad mellan IPv4- och IPv6-anslutning till 

privatkunder hos er? 

- 

 

Varför erbjuder ni inte IPv6-anslutning till privatkunder? 

Det finns ingen efterfrågan. 

 

Erbjuder ni IPv6-anslutning till företagskunder? 

Nej, inte i dagsläget. Men vi har förberett för det. 

 

När började ni erbjuda IPv6-anslutning till företagskunder? 

- 

 

Vilken typ av IPv6-anslutning erbjuder ni till företagskunder? 

- 

 

Är det någon prisskillnad mellan IPv4- och IPv6-anslutning till 

företagskunder hos er? 

- 

 

Varför erbjuder ni inte IPv6-anslutning till företagskunder? 

Det finns ingen efterfrågan.
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Bilaga 1:D Boxer 

Erbjuder ni IPv6-anslutning till privatkunder? 

Då vi inte levererar via IPv6 har jag ingen möjlighet att ge dig den 

information du efterfrågar. 

 

När började ni erbjuda IPv6-anslutning till privatkunder? 

- 

 

Vilken typ av IPv6-anslutning erbjuder ni till privatkunder? 

- 

 

Är det någon prisskillnad mellan IPv4- och IPv6-anslutning till 

privatkunder hos er? 

- 

 

Varför erbjuder ni inte IPv6-anslutning till privatkunder? 

- 

 

Erbjuder ni IPv6-anslutning till företagskunder? 

- 

 

När började ni erbjuda IPv6-anslutning till företagskunder? 

- 

 

Vilken typ av IPv6-anslutning erbjuder ni till företagskunder? 

- 

 

Är det någon prisskillnad mellan IPv4- och IPv6-anslutning till 

företagskunder hos er? 

- 

 

Varför erbjuder ni inte IPv6-anslutning till företagskunder? 

- 


