
Dokumentnummer: 2008-00 
Senast sparat: 14 september 2009 

 

 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2009 

 

 

 
 

Rapport 

 

IPv6 kommer – är branschen beredd? 



 

FoU IPv6 

Preliminär rapport IPv6 kommer - är branschen beredd? 

_________________________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________________________  

Dokumentnummer: 2008-00 Sida 2 av 40 

Revision: Revision 

Säkerhetsklass: Intern 

   

1 Förord – IPv6 kommer 
När vi under 2008 och 2009 varit ute och intervjuat organisationer kring deras syn på och 
beredskap för IPv6 har uttrycket ”vargen kommer” använts av flera. Det har pratats om att 
”IPv6 kommer om några år” flera gånger och till slut blir det som i fabeln ett 
trovärdighetsproblem. Men i fabeln kom det en varg till slut. Centrala organisationer inom 
drift och utveckling av Internet har höjt tonen betydligt sedan 2007. De som står högst upp 
och ser långt bort säger att vargen ser ut att vara på väg. Är du redo? 

1.1 Om .SE 

Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) ansvarar för Internets svenska toppdomän, .SE. 
Kärnverksamheten är registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av 
det nationella domännamnsregistret under .se. .SE är en oberoende allmännyttig 
organisation som verkar för en positiv utveckling av Internet i Sverige. Genom .SE:s 
Internetfond avsätter stiftelsen varje år medel till projekt som på olika sätt bidrar till 
Internets utveckling och användning. Se mer på http://www.iis.se 
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2 Sammanfattning 
Organisationer inom drift och utveckling av Internet som RIPE och IANA har visat på 
problemet med en framtida adressbrist och pekat på IPv6. Trots all diskussion inom IP-
konvergens verkar branschen ännu inte tagit till sig de uttalanden som görs.  

B3ITs uppdrag har bestått i att under .SE:s ledning ta fram en utredning angående IPv6-
aktiviteter i Sverige och globalt. Utredningen har tagit fokus på Internetoperatörer och 
tjänsteleverantörer. Tjänsteleverantörerna är avvaktande eller reaktiva avseende IPv6. 
Internetoperatörerna ligger före i arbetet med IPv6. På frågan var i organisationen man 
arbetar med IPv6 ligger så gott som samtliga inom teknikorganisationen, men inte i 
försäljning eller företagsledning.  

En vanlig uppfattning är idag att man förstår problemet med brist på IPv4-adresser men 
man ifrågasätter om IPv6 är lösningen. Man är huvudsakligen i en fas där man testar eller 
avvaktar och alla har inte uppmärksammat problemet med stödsystem. Flertalet av de 
intervjuade anser sig ha god kontroll på vad som behöver åtgärdas i eget kärnnät. Däremot 
finns ett mörkertal vad avser åtgärdsbehov kring accessnät, kundplacerad utrustningsamt 
kundapplikationer. 

Över 50 % av de större Internetoperatörerna kan leverera IPv6 enligt egna uppgifter, men 
bara ett par stycken kan leverera med en väldefinierad servicenivå. Flertalet av de 
intervjuade pekade på den ökade adressrymden som enda väsentliga fördelen med IPv6, och 
att denna först bli intressant vid en brist på IPv4-adresser.  

Av Sveriges drygt 130 stadsnät är det färre än tio som testar eller driver IPv6. Sunet har 
2008 antagit en IPv6-policy som ligger i svensk framkant. Man kan notera att Sunet år 
2005 motsvarar ungefär var de kommersiella aktörerna ligger idag 2009 (80 – 85 % av 
företagen har inte börjat fundera).  

Mot bakgrund av det krympande tidsfönstret till förväntad adressbrist och mörkertalet 
kring åtgärdsbehov finns anledning för i stort sett samtliga aktörer att agera. Policy och 
teknikval som tas fram idag kommer att finnas kvar flera år. Det finns heller inte någon 
fördel med att fortsätta vänta, tvärtom ökar risken om åtgärdsprogram genomförs för sent. 
Detta gäller även om adressbristen inte är akut det närmsta året. 

En illa hanterad övergång till IPv6, exempelvis manifesterad i kostnadsökningar, 
leveransförseningar eller en begränsad åtkomst till delar av Internet, kan leda till ett 
minskat förtroende för leverantörerna och för Internetvärldens styrande organ.  

Rapporten har uppdaterats under kvartal två 2009 och de intervjuade har tillfrågats på nytt. 
Skillnaden mot 2008 är mycket liten De flesta (Internetoperatörer och tjänsteleverantörer) 
anger fortfarande att ”under 5 %” av kunderna frågar efter IPv6. För övriga organisationer 
handlar IPv6-arbetet fortfarande i första hand om att kartlägga, skaffa sig IPv6-kunskap och 
se över sin försörjningsstrategi (policy och avtal).  

På marknaden ökar annars medvetenheten om IPv6 även om det går långsamt. .SE har 
under 2008 byggt en portal med fokus på IPv6, man har haft aktiviteter och seminarier. För 
fem år sedan hanterades IPv6 som ett separat testnät, idag hanteras det som en del av 
Internet och information om IPv6 är lättillgänglig på hemsidor som IANA och RIPE.  
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2.1 Summary 

Organizations within IT operations and development of the Internet, such as RIPE and 
IANA, have pointed out the problem of a future address shortage and suggested IPv6 as a 
possible solution.  The industry does not seem to be aware of the discussions regarding IP 
convergence in spite of all of the comments that have been made on the subject.  

B3ITs task has, under .SEs direction, been to survey the IPv6 activities both in Sweden and 
globally. The inquiry has focused on Internet service providers (ISP) and service providers. 
The service provider’s work has been mainly reactive regarding IPv6. ISP’s are more 
proactive in their work on this subject.  When asked where in the organization work on 
IPv6 is being carried out, nearly all work is being done within the technical organization. 
However no work is being done within sales or management. 

Currently the general understanding is that the problems with IPv4 are acknowledged but 
IPv6 as a solution is being questioned.  Distributors and providers are mainly in a phase 
where they are testing or reviewing the situation, and not all have acknowledged the 
problem regarding support systems. Several of the organizations that were interviewed 
consider themselves to be in control of the changes that need to be made in their own core 
network. There is however a lack of information regarding the actions that needs to be 
taken regarding access networks, customer premises equipment and customer applications. 

According to over 50% of ISP’s they can deliver IPv6, but only a few can deliver with a 
defined service level. Several of the people interviewed have stated that the main advantage 
of IPv6 is the increased number of addresses and that this in itself only becomes interesting 
once there is a shortage of IPv4 addresses.  

Today Sweden has approximately 130 city networks of which less than 10 are testing or 
operating IPv6. During 2008 Sunet has implemented an IPv6 policy that is at the front of 
the Swedish market. It is worth noticing that Sunet during 2005 was equivalent to where 
the commercial operators are today (85% of operators have yet to start planning).  

Taking into account the shrinking time frame, the expected shortage of addresses and the 
lack of information regarding what actions that needs to be taken, there is reason for all 
parts to begin their work on the IPv6-matter. Policies and technical specifications that are 
created today will be in use for several years. There is no advantage in further waiting, on 
the contrary, the risk increases if actions are taken too late. 

A badly managed transition to IPv6, manifested in for example increase in expenses, delays 
in deliveries, or limited access to parts of the Internet may lead to a diminished confidence 
in providers and the authorities of the Internet. 

The report has been updated Q2 2009. The difference in the replies has been minor. Almost 
all ISP’s and service providers still indicate that below 5% of their customers ask for IPv6-
support. For remaining organizations the IPv6 activities are still mainly focused on 
mapping and building knowledge about IPv6 not to mention reviewing supply strategies 
(policy and agreements). On the market in general the awareness of IPv6 is slowly 
increasing. .SE has started an IPv6 portal and completed tests and seminars. Five years ago 
IPv6 was mainly used on for test networks. Today IPv6 is a part of the Internet.  
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3 Uppdraget 
Uppdraget har bestått i att under perioden mars – april 2008 under .SE:s ledning ta fram en 
utredning angående IPv6-aktiviteter i Sverige och globalt, svenska aktörers syn på IPv6, 
analys av kommersiella aspekter samt ett förslag på handlingsplan för .se och övriga aktörer. 
Rapportens utgångspunkt är att IPv6 kommer att behöva införas om 2 – 5 år och behandlar 
bara drivkrafterna kortfattat. Utredningen har utförts av konsulterna  

  Civ. ing. Håkan Lindberg  hakan.lindberg@b3it.se  

  Civ. ing. Sven Uthorn   sven.uthorn@b3it.se  

från B3IT Management AB. 

Beställare på .SE och kontaktpersoner under arbetet har varit:  

  Jörgen Eriksson jorgen.eriksson@iis.se 

  Staffan Hagnell  staffan.hagnell@iis.se    

  Patrik Wallström  patrik.wallstrom@iis.se 

Under våren 2009 har de svenska aktörerna tillfrågats på nytt och rapporten har 
uppdaterats. Arbetet har utförts av Håkan Lindberg på B3IT Management AB. 

3.1 Syfte 

Utredningen syftar till att kartlägga IT- och telekombranschens tekniska och kommersiella 
beredskap att hantera en tilltagande adressbrist i IPv4 och införande av IPv6. Rapporten är 
avsedd för IT-branschen och riktar sig mot läsare som är bekanta med begrepp som ADSL, 
DSLAM, IANA, RIPE etc.  

3.2 Avgränsningar 

Syftet  kan uppnås på flera sätt. Genom att: 

• kartlägga utrustningsleverantörers stöd för IPv6, 

• kartlägga slutkunder (företag, myndigheter och privata konsumenter) och 
innehållsleverantörer.  

Utredningen har tagit fokus på Internetoperatörer och tjänsteleverantörer. Dessa har en 
central roll, då de behöver ligga steget före slutanvändare samt att deras antal är begränsat. 
Intervjupersonerna är primärt nätansvariga i respektive organisation  

Därmed har vi inte kartlagt utrustningsleverantörer, annat än indirekt genom det som 
framkommit i intervjuerna. Angående tillverkare finns annat material att tillgå, i form 
av förteckningar över produkter som i viss utsträckning hanterar IPv6, se t ex 
www.ipv6ready.org med ca 350 testade och godkända produkter.  

Det arbete B3IT har genomfört kompletteras även av den undersökning som Mistat 
genomfört på uppdrag av .SE, genom att intervjua ca 100 svenska företag, myndigheter och 
kommuner avseende företagens beredskap för IPv6 [1] 
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3.3 Metod 

Enligt PTS:s rapport ” Svensk Telemarknad första halvåret 2008” räknar man med cirka 
170 operatörer som erbjuder fast Internetanslutning. Vi har valt ut ett fåtal större 
leverantörer och djupintervjuat dem. Enligt samma rapport bör vårt resultat återspegla 
cirka 60 – 80 % av marknaden.  Vi har även kontaktat Stadsnätsföreningen angående hur 
deras drygt 130 medlemmar bedriver arbete med IPv6. Vi har inriktat oss på den som är 
nätansvarig hos respektive operatör. Intervjuerna har fokuserat kring drygt tio frågor men vi 
har valt ett fritt format där de intervjuade fått öppna frågor. Det kan alltså finnas 
uttalanden som vi noterat som lågfrekventa men det är mycket möjligt att fler skulle 
instämma i uttalandet. 

 

 

 

Bild: Marknadsandelar för fasta Internetoperatörer (källa PTS rapport ”Svensk Telemarknad första 
halvåret 2008”) 

Förändringen mot 2009 (PTS rapport från 2008) är marginell vad avser marknadsandelar. I 
första hand har vi valt att använda samma kontakter som den första undersökningen men vi 
har försökt öka underlaget något.   

Vi har kompletterat med att intervjua ett antal tjänsteleverantörer (de skulle även kunna 
benämnas outsourcingleverantörer  eller Service Providers). Dessa tjänsteleverantörer har 
typiskt 10 – 100 kunder. Syftet med detta har varit ett med ett fåtal djupintervjuer få en 
bild av marknaden, då varje tjänsteleverantör typiskt har kontakt med ett större antal 
kunder. 
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Tre övriga organisationer bedömdes som intressanta att ta med som jämförelse då de 
bedriver ett aktivt IPv6-arbete. Dessa är försvaret (intervju med FMV), Netnod och 
SUNET.  

Under 2009 har ekonomisk tillbakagång drabbat även telekommarknaden. Detta märks 
delvis genom att organisationer prioriterar hårt mellan de projekt man startar eller driver 
och med avseende på IPv6 är skillnaden marginell mot för ett år sedan. Det märks även på 
svårigheten att få tag på kontaktpersoner för respektive organisation. 

Då antalet är begränsat presenterar vi inte några svar som ”% av Internetoperatörerna anser 
att”, vi använder istället termerna enstaka, flertalet, över hälften av etc. 
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4 Bakgrund 
Ett skäl till att IPv6 utvecklades från början av 90-talet var en befarad brist på IPv4-
adresser. Parallellt med utvecklingen av IPv6 kom flera tekniska lösningar och regelverk 
som medförde att IPv4-adresserna räckte längre än vad man först trodde. Men fyra miljarder 
adresser är en begränsning. 

 

 

 

Bilden ovan kommer från Geoff Hustons presentation ” IPv4 Depletion and the Afterworld” 
från RIPE-mötet i oktober 2007. Den röda kurvan visar hur antalet lediga IP-adresser 
minskar och med dagens utdelningstakt skulle adresserna bara räcka en bit in på 2010. 
Andra prognoser visar på att det kommer gå långsammare men även andra bedömare anser 
att bristen på IPv4-adresser inte ligger långt borta. 

Ett år senare pekar Geoff Hustons prognos på att juni 2011 är det datum då IANAs pool av 
IP-adresser är slut. Vi har skjutit problemet ett år. Problemet finns fortfarande och IANA 
har till exempel fastställt en policy för hur de sista fem /8-blocken av IP-adresser ska delas 
ut. Ett problem för IPv6 är att vi fortfarande har ungefär samma tidsmässiga avstånd till 
adressproblemet (bild nedan) även om IANAs pool har minskat. Troligen är det konstanta 
avståndet till adressbristen samt det faktum att det ligger mer än ett år bort ett skäl till att 
IPv6-aktiviteter inte prioriteras. 
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4.1 Brist på IPv4-adresser 

I oktober 2007 gjorde RIPE följande uttalande i samband med en konferens. Andra 
organisationer inom drift och utveckling av Internet har gjort liknande uttalanden under 
2007/2008: 

 

Growth and innovation on the Internet depends on the continued availability of IP address space. The 
remaining pool of unallocated IPv4 address space is likely to be fully allocated within two to four 
years. IPv6 provides the necessary address space for future growth. We therefore need to facilitate the 
wider deployment of IPv6 addresses. 

 

While the existing IPv4 Internet will continue to function as it currently does, the deployment of IPv6 
is necessary for the development of future IP  networks. The RIPE community has well-established, open 
and widely supported mechanisms for Internet resource management. The RIPE community is confident 
that its Policy Development Process meets and will continue to meet the needs of all Internet 
stakeholders through the period of IPv4 exhaustion and IPv6 deployment. 

We recommend that service providers make their services available over IPv6. We urge those who will 
need significant new address resources to deploy IPv6. We encourage governments to play their part in 
the deployment of IPv6 and in particular to ensure that all citizens will be able to participate in the 
future information society. We urge that the widespread deployment of IPv6 be made a high priority by 
all stakeholders. 

 

I maj 2008 uttalade även EU sig i frågan [8]. EU har satt ett mål att 25 % av näten inom 
EU ska kunna använda IPv6 år 2010. Målet - att snabba på införandet av IPv6 i Europa - 
har haft en långsam start.   
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4.2 Vad har historien lärt oss? 

Att det uppstår brist inom ett område är något vi kunnat hantera tidigare även om det gör 
prognoser svårare att genomföra. Det finns risk för hamstring och det finns risk för en svart 
marknad. Regulativt kan man även ta till ransonering. Några möjliga strategier vid brist 
och teknikskiften är: 

 

Skarp övergång Internet införde TCP/IP ”över en natt” i februari 1993. Denna strategi 
fungerar inte på ett stort nät. Ett nytt protokoll måste införas stegvis (även under 
övergången till TCP/IP var man tvungen att tillåta en övergångsperiod för vissa system). 

Mjuk övergång Inom Internetvärlden har man kunnat hantera bristen på s k AS-nummer 
och infört en övergångsperiod (grace period) för ändring till en utökad plan. 

Regulativt  Jämför även med när man ändrar användning av frekvensspektrum 
(ändringen sker regulativt och statligt styrt). Denna typ av ändringar tar många år att 
genomföra och bygger på regulativa ingrepp. 

Dual stack  Ofta har man använt dual stack vid byte av protokoll. Windows bytte på 
så sätt från NetBEUI till TCP/IP. Macintosh bytte ut delar av AppleTalk till TCP/IP och 
Novell bytte från IPX/SPX till TCP/IP. Byte till IPv6 blir komplext då den installerade 
basen är stor och tidigare protokollbyten främst gjordes inom begränsade företagsnät. 

Övergången till IPv6 har främst inriktats mot att ske via dual stack och en mjuk övergång, 
ingen tidsplan har satts för någon ”grace period” och det kommer troligen inte ske.  
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5 IP-konvergens kräver IP-adresser 
Inom såväl data- som telekommunikationsbranschen pratas det om IP-konvergens. 
Protokollet IP blir bärare av fler och fler innehållstjänster. Givetvis finns det problem om 
brist på IP-adresser uppstår, vi kommer få svårigheter om vi inte kan adressera enheter.          

Även aktuella rapporter kring IP-konvergens och Internets utveckling behandlar sällan 
IPv6 eller risken för att IPv4-adresser blir en bristvara. Se till exempel:  

• Konvergens och utvecklingen mot nästa generations nät - PTS-ER-2008:11 (från 
april 2008) 

• Ambient Sweden, Internetframsyn ur ett infrastrukturperspektiv från IVA april 2008 

• PTS har dock med IPv6 i sin rapport från februari 2009 ”Handlingsplan för ett 
säkrare Internet i Sverige 2009 – 2011” tagit med IPv6. IPv6 benämns i rapporten 
som ofrånkomligt. Offentlig förvaltning bör erbjuda och använda IPv6.  

Även analysföretag som Gartner Group och Ovum har varit relativt avvaktande avseende 
IPv6 de senaste tre åren. Detta ska möjligen ses mot bakgrund av att till exempel Gartner 
uttalade sig tidigt på 2000-talet om IPv6 med uttalanden som att 50 % av vissa nät 
kommer ha IPv6 om fem år.  

Även ITU (Internationella TeleUnionen) hanterar IPv6-frågan. Under maj 2009 arbetar 
man med en undersökning bland sina medlemmar hur de ser på behovet av IPv6 och hur 
man kan uppmuntra övergångar till IPv6. Delar av svaren finns tillgängliga via länkar på 
www.itu.ch. 

5.1 Upphandlingar 

Inom offentliga upphandlingar från Verva och Kommentus har det sällan funnits krav på 
IPv6 på senare tid. IPv6-krav lär ha förekommit på Statskontorets tid. En aktuell 
upphandling från Verva, Dante  - Datakommunikation, nätverk och telefoni, våren 
2008 tar upp krav på IPv6 i beskrivande form, stöd IPv6 är inte ett krav utan anbudsgivare 
ska beskriva hur de ser på IPv6. De ramavtal som tecknas inom ramen för Dante kommer 
att gälla flera år framöver och avser hela myndighetssektorn. 

Även undersökningen av företag och organisationer [1] pekar på att intresset varit 
begränsat. Enligt undersökningen har endast 4 % av de intervjuade en utformad strategi för 
IPv6-stöd och bara 15 % har börjat fundera. Enligt samma undersökning anser dock 60 % 
att IPv6 kommer vara ett viktigt krav i framtida upphandlingar. 
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5.2 Beväpnade med webbläsare och kommandoprompt… 

Organisationer inom drift och utveckling av Internet som RIPE och IANA har alltså visat 
på problemet med adressbrist och pekat på IPv6. Trots all diskussion inom IP-konvergens 
verkar branschen inte tagit till sig de uttalanden som görs.  

B3IT testade i maj 2009 fem ledande Internetoperatörers webbar om det gick att söka eller 
navigera sig fram till information om IPv6 för aktuellt tjänsteutbud. Två av fem hade 
information om IPv6, ett framsteg jämfört med 2008 då ingen operatör hade officiell IPv6-
information på webben. Operatören Bahnhof erbjuder enligt uppgift IPv6 sedan 2008 men 
informationen på hemsidan är bristande vilket man kan tolka som ett lågt intresse.  

Hos Sunet fann vi en aktuell och branschledande IPv6-policy.  När B3IT sedan testade 
efterlevnad hos de organisationer som är anslutna till Sunet var det under 20 % som svarade 
på s.k. AAAA-frågor mot deras publika webbar (däremot kan det finnas andra servrar 
internt med IPv6 som till exempel stacken.kth.se). 

.SE gjorde under första kvartalet 2008 en undersökning [6] angående IPv6 och DNS. Man 
fann 33 AAAA-glue records mot 8800 A-records. Förekomsten av IPv6 i DNS ser alltså än 
så länge ut att vara låg. 
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6 IPv6 utanför Sverige 
I Sverige har vi en allmän uppfattning att Europa ligger efter avseende IPv6 och att framför 
allt Asien kommit mycket längre. Delvis är detta korrekt, flera asiatiska länder har 
driftsatta nät med IPv6 som till exempel Indonesien och det finns IPv6-portaler i Japan som 
pekar på ett flertal kommersiella operatörer med stöd för IPv6, motsvarande information går 
inte att hitta i Sverige. Flertalet av de produkter som listas på IPv6ready-logo 
(www.ipv6ready.org/logo_db) avser asiatiska tillverkare. Ett par av de vi intervjuat i denna 
undersökning uppger dock att när de velat testa har det varit svårt att få tag i programvara 
med IPv6 från asiatiska tillverkare. Detta har inte förändrats 2009.  

I USA har man i vissa offentliga upphandlingar ställt krav på stöd för IPv6 i flera år, 
Department of Defence fattade ett beslut om detta den 9 juni 2003. Kraven vässades senare 
ett steg till och några parter angav även en målsättning att man före eller under 2008 skulle 
ha genomfört en övergång till IPv6 och det har man inte lyckats med. Flera källor anger 
fortfarande övergången till IPv6 som 2008 och att den ska vara avslutad 2012. Ett flertal 
amerikanska leverantörer har stöd för IPv6 och de är ofta aktiva i standardiseringsarbetet 
kring IPv6.   

 

  

Bild: Graf från RIPE angående utdelade adressblock [www.ripe.net/rs/ipv6/stats].  

 

Bilden av att Asien och Amerika ligger långt före kompliceras även om man betraktar de 
adressblock som delats ut avseende IPv6. Här ser det ut som Europa är den största 
användaren.  
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7  Resultat från intervjuer  
År 2008 fick de intervjuade ett femtontal frågor. Resultatet av dessa ligger till grund för 
detta avsnitt. År 2009 har samma personer tillfrågats angående hur situationen förändrats 
på ett år. Generellt sett har vi samma situation ett år senare. 

7.1 Hur bedriver man IPv6-arbetet? 

 

Vi har frågat de intervjuade organisationerna hur de bedriver sitt arbete inom IPv6. Svaren 
har sedan legat till grund för vår bedömning om arbetet bedrivs reaktivt eller proaktivt. 
Flera av de tillfrågade säger sig till exempel idag ha med kravet på IPv6 i upphandlingar av 
utrustning till sitt kärnnät. Men om de inte haft kravet i ett par åt utan mer fått det på 
köpet i samband med en uppgradering av annat skäl så hamnar de mer åt den reaktiva 
sidan. Längst till vänster ligger de som just nu har en avvaktande IPv6-policy. Nästa steg är 
de som har en enkel policy, och ibland får IPv6-frågor i upphandlingar som de kan besvara. 
I bedömningen har vi även lyssnat efter nyckelorden ”testar” IPv6 respektive har en 
”driftsatt IPv6-tjänst” (även peering har bedömts som driftsatt tjänst). Det kan vara värt att 
notera att om frågan handlat om IPv4 skulle samtiga hamnat inom ”driftar”, men bara ett 
fåtal är med och driver eller påverkar utvecklingen.  

  

 

Bild: Hur organisationerna bedriver sitt arbete med IPv6 

 

Tjänsteleverantörerna (tl – markerade med vita block) är avvaktande eller reaktiva. 
Internetoperatörerna (op – markerade med lila block) ligger före i arbetet med IPv6. De 
övriga organisationerna (gula och skuggade)  arbetar ännu mer proaktivt, men de har valts 
med i undersökningen just för att de är aktiva inom IPv6.     

På frågan var i organisationen man arbetar med IPv6 ligger så gott som samtliga inom 
teknikkvadranten. Två tjänsteleverantörer bedriver inte något IPv6-arbete alls. 
Internetoperatörerna har en mer spridd bild. För de tre övriga organisationerna har arbetet 
nått ledningsnivå, man kan ha en utarbetad policy eller en policy som är sanktionerad av 
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ledningen. Att få har byggt medvetenhet om IPv6-frågan på säljnivå (eller 
produktchefsnivå) återspeglar troligen den låga efterfrågan som för närvarande finns på 
marknaden. 

  

  

 

Bild: Var hanteras IPv6 i organisationen? 

 

7.2 Är IPv4-adresserna en bristvara och behöver IPv6 införas? 

Det vanligaste svaret på denna fråga har varit att man förstår problemet med brist på IPv4-
adresser men man ifrågasätter om IPv6 är lösningen (mörkblå kommentar är den mest 
frekventa). Andra svar som återgetts av flera är ”vi har själva gott om IPv4-adresser”, ”det 
har pratats om det här problemet i flera år att IPv4 tar slut om ett par år” eller just att 
”IPv6 behövs”. Det senare har just angetts av de som bedriver IPv6-aktiviteter. (Ljusblå 
kommentarer nedan har återgetts av fler, vita kommentarer har återgetts av enskilda 
tillfrågade.) 
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Bild: Kommentarer som är typiska för respektive kategori har införts. Mörkblå kommentar är den mest 
frekventa, ljusblå har angetts av fler och vit är en enstaka kommentar. 

Från tjänsteleverantörer kom även svaret att man väntar på kundernas efterfrågan, men det 
svaret var inte frekvent. Uttrycken ”hört om adressbrist förr” och ”om/när IPv4 tar slut” 
ligger nära varandra. Det råder stor osäkerhet kring hur bristen på IPv4-adresser kommer 
att hanteras och om man kommer att lyckas hantera bristen på ett efterfrågehämmande sätt. 
Det som kallas Internetboomen år 1998 – 2000 var inte en boom inom IP-adresser då man 
redan hade verktyg och policy för detta inom Internetvärlden.  

Flera operatörer anser att IPv4-bristen snart är här. IPv6 är en lösning på behovet av 
adresser. Man kan även hantera bristen på IPv4-adresser med hårdare regler kring 
adressutdelning, men ”hur nya regler för adresstilldelning ska se ut” och ”hur de ska 
införas” är även de svåra frågor.  

Om adressbrist uppstår inom IPv4 så tror ett par av operatörerna att detta går att lösa med 
innovation, dock utan att precisera på vilket sätt.  Vi tolkar det som att man försöker få 
tillbaka adresser till pooler med överbokning (bredband och ADSL tillförde en efterfrågan 
på adresser om man jämför med modempooler) eller genom ökad användning av NAT och 
kanske även NAT i NAT (adressöversättning i flera led). Ett par operatörer såg sig ha märkt 
att det blivit svårare att få ut adresser, och ett flertal hänvisade till det relativt nya kravet på 
att visa att 80 % av näten används. 

År 2009 har denna uppfattning inte ändrats. Man ser fortfarande att problemet ligger ett 
par år bort och man tror att det går att skjuta problemet ytterligare genom restriktiv 
utdelning av IPv4 och innovation. Innovation består av återtagning och återanvändning av 
IPv4-adresser.  

De flesta intressenter har en IPv6-uppfattning som stämmer väl med deras läge på skalan 
hur man driver IPv6-arbetet från avvaktande till proaktivt. Ett par Internetoperatörer har 
startat arbetet med IPv6 men har en viss osäkerhet kring behov och marknad (de anser sig 
alltså vara lite för proaktiva enligt B3ITs gradering). Ingen anser sig ligga efter plan eller 
policy. 

I flera organisationer och i flera när har man accepterat användning av NAT och privata 
adresser. Tillfrågade organisation ser ofta NAT som ett naturligt sätt att bygga nätverk. 
Metoder som STUN och ”call home” anses etablerade. Å andra sidan har mobiloperatörerna 
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i Sverige gått från privata adresser till publika i sina tjänster, vilket kanske kan ses som ett 
tecken på att kommunikation förenklas betydligt med kommunikation end-to-end.  

7.3 Krävs åtgärder i utrustning och stödsystem? 

Så gott som samtliga internetoperatörer testar eller har driftsatt IPv6 i kärnnäten. Däremot 
finns sällan IPv6-stöd i accessutrustning eller i kundplacerad utrustning (CPE, Customer 
Premises Equipment). Ett par av Internetoperatörerna har uppmärksammat problem med 
stödsystem och produktionsapparaten. Med stödsystem menas i detta sammanhang 
utrustning som primärt inte överför eller hanterar IP-paket men ändå berörs: 
kunddatabaser, loggning, felhanteringssystem, inloggningssystem, nätövervakning etc. 
Även utrustning som brandväggar och IDS berörs. Produktion av Internettjänster hos 
operatörer är i hög grad automatiserad och ett införande av IPv6 medför omfattande 
förändringar. Tjänsteleverantörer är huvudsakligen i en fas där de testar eller avvaktar och 
har endast i liten omfattning uppmärksammat problemet med stödsystem. År 2009 är 
förändringen liten i detta avseende operatörer och tjänsteleverantörer, detta i linje med att 
man anser att problemet ligget ett par år bort.  

Alla förstår att utrustning behöver bytas och/eller uppgraderas. Generellt sett byter man 
utrustning i samband med ”business as usual” och teknikuppgraderingar inte p.g.a IPv6.  

År 2008 pekade flera operatörer på bristande stöd för IPv6 i accessutrustning och 
kundplacerad utrustning (”CPE”). 2009 anger man fortfarande att detta är ett problem.   

7.4 Erbjuder man IPv6-tjänster idag? 

Över 50 % av Internetoperatörerna säger ja, men bara ett par stycken kan leverera med en 
väldefinierad servicenivå (s.k. SLA). Som jämförelse har t.ex. Sunet samma servicenivå på 
IPv6 som IPv4. Ett par tjänsteleverantörer skulle kunna leverera för test men gör det 
knappast idag (enligt uppgift p. g. a. låg efterfrågan och man vill själv inte driva frågan). 

År 2009 är situationen i stort den samma. Internetoperatörerna har kvar IPv6-tjänster på 
samma nivå men anger att efterfrågan är låg. Tjänsteleverantörerna är avvaktande.  

7.5 Kräver stöd för IPv6 åtgärder hos kunder?  

Samtliga svarar ja på detta. Till viss del har detta redan skett då flera moderna 
operativsystem har IPv6-stöd, men även applikationer kan påverkas av nya socket-anrop. 
Frågan är komplexare än vad den först kan verka. Starka krafter verkar för att återföra 
kommunikation nod-till-nod med IPv6 och att man överger NAT och ”IP-masquerading”. 
Detta ska gälla både privatkunder och företag. Men detta kräver en förändring hos kunderna 
då NAT har fått stor genomslagskraft och kan stå med i företagets IP-policy (det gäller även 
externa krav som PCI-DSS). 

Tjänsteleverantörerna har knappt kommit igång med frågan och upplever även efterfrågan 
från kunder som låg. Man är dock vana vid att hantera problem då nät slås ihop och 
adressplaner inte fungerar tillsammans. Dessa tillfällen skulle kunna vara ett tillfälle att 
börja införa stöd för IPv6. 

7.6 Hur ofta frågar era kunder efter IPv6-stöd idag? 

Så gott som samtliga (Internetoperatörer och tjänsteleverantörer) anger att ”under 5 %” av 
kunderna frågar efter IPv6. Denna låga siffra har inte förändrats speciellt mycket 2009. 

Bilden av en högst begränsad efterfrågan på IPv6 bekräftas av Mistat-undersökningen, i 
vilken 85% av de tillfrågade kunderna inte ens börjat fundera på IPv6-införande och 97% 
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bedömde medvetenheten i den egna organisationen som ”inte särskilt stor” eller ”inte alls 
stor”. 

 

7.7 Vilka hinder finns för att stödja IPv6? 

 

  

Alla tjänsteleverantörer uppger att de själv har gott IPv4-adresser. De anser sig alltså inte ha 
problem med IPv4. En tjänsteleverantör konstaterade dock att det kan vara svårt att slå 
samman nät i samband med företagsförvärv. 

7.8 Vilka drivkrafter finns för att stödja IPv6? 

  

 

Flertalet av de intervjuade pekade på den ökade adressrymden som enda väsentliga fördelen 
med IPv6, och att denna först bli intressant vid en brist på IPv4-adresser. 
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Andra kvalitativa fördelar med IPv6 uppfattar man i dagsläget som varande av marginell 
betydelse. 

Några av intervjupersonerna pekar på nya tjänster, som kräver publika adresser som 
potentiella drivkrafter för IPv6 framöver. Dock saknas idag tydligt identifierade ”killer 
applications” av det slaget. 

 

7.9 Vilka kostnader ser man? 

Alla tillfrågade ser kostnader för att införa IPv6. Endast ett fåtal ser möjliga intäkter (utom 
kanske hårdvaruleverantörer men de ingick inte i denna studie). En framtida brist på IPv4-
adresser kan bli en kostnad och då får man ett business case. Men där är vi inte idag. 

Kostnader kan uppkomma inom: 

• Accessnät och kundplacerad utrustning (resident gateways och routers) 

• Anpassning av system 

• Utbildning (behovet sågs klart olika från litet till stort) 

• Anpassning hos kund av alla program 

• Stödsystem och automatiserade processer 

En brist på IPv4-adresser kan även leda till innovation även om inte IPv6 införs (vilket kan 
tolkas som ännu mer NAT). Men även detta innebär kostnader. 

 

7.10 När blir IPv6 större än IPv4? 

 

 

Detta blir givetvis bara spekulationer. Men den stora bilden är att alla (Internetoperatörer 
och tjänsteleverantörer) tror att IPv4 fortsätter dominera flera år till. Vilket leder till att 
man inte har bråttom med IPv6-stöd. 
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I svar från ITU:s undersökning (som pågår i skrivande stund) finns uppgifter om att man 
tror att IPv4 finns kvar i minst 20 år till, helt i linje med de svenska svaren. 

7.11 Övrigt om drivkrafter och hinder för IPv6 stöd 

Under intervjuerna har få av de tillfrågade fört på tal att det finns luckor i IPv6-
specifkationerna och implementeringar av IPv6 vilket man kan tolka som att testerna 
knappt kommit igång. Flera säger att operativsystemet ofta har stöd, men egentligen skiljer 
sig funktionerna (avseende header extension, DNS, DHCP m m).  

Tanken med dual stack är att IPv4 på sikt ska kunna stängas av men i verkligheten har vi 
långt kvar till detta. IPv6 ser ut att bli ett protokoll till (jämför med 
multiprotokollsutrustning innan IP). Även om enheter hanterar IPv6 så är grunden IPv4 
(loggning, SNMP, övervakning etc). 

Inte någon tillfrågad har varit positiv till ett konstgjort IPv6-initaitiv. Det vill säga att en 
ny tjänst bara blir tillgänglig via IPv6 enligt en policy. Man anser att det är det tekniska 
kravet som måste vinna t ex end-to-end eller en annan fördel med IPv6. Som en operatör sa 
”- Jämför med peering där alla-till-alla har vunnit”.  

7.12 Jämförelse med ISOC:s rapport 2009 

ISOCs rapport [9] innehåller svar som kan jämföras med svaren ovan från svensk marknad. 
Den huvudsakliga funktionen man vill åt med IPv6 i ISOCs rapport är det ökade 
adressutrymmet som IPv6 medför. Detta är helt i linje med de svenska svaren. Vilka 
drivkrafter man ser för IPv6 har ”behov av ökat adressutrymme” som det näst största 
motivet, krav från kunder har graderats högre.  

  

Det här stämmer inte riktigt med den svenska bilden av att kraven från kunder är under 5 
%. Men läser man ISOC:s rapport noggrannare anger de som svarat att man inte ser några 
direkta affärsdrivande krav. De 22 av ISOC:s 90 medlemmar som svarat har en mer allmän 
uppfattning om att man måste motsvara kundernas framtida förväntningar och krav. 

En intressant fråga i rapporten från ISOC handlar om hur adressbrist ska hanteras. Är man 
själv villig att lämna tillbaka IPv4-adresser som inte används? Endast cirka 10 % av de som 
svarat säger sig vara villiga att göra detta. Om detta är en typisk siffra kommer Internet få 
ett problem. Ett argument mot införande av IPv6 är just att adressbrist kommer leda till 
innovation och eller återlämnande. Men det är alltså någon annan som ska lämna 
tillbaka adressutrymme.  
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8 Övriga organisationer och stadsnäten 

8.1 Stadsnäten 

Svenska Stadsnätsföreningen organiserar drygt 130 stadsnät. Färre än tio testar eller driver 
IPv6, även om fattningen har ökat något år 2009. 

 

 

 

 

Ett införande av IPv6 i stadsnät kompliceras av att olika stadsnät ligger olika i värdekedjan 
(de erbjuder olika produkter). Vissa stadsnät har ingen IP-tjänst utan det är kunden som 
väljer vilken Internetoperatör han vill ansluta sig till. 

De stadsnät som har IPv6 använder det huvudsakligen för testverksamhet. Företaget 
Interlan har drivit projektet SKA (Säker Kund Anslutning) för IPv4 åt Stadsnätsföreningen. 
Deras rekommendation för IPv6 tunnlat via UDP, är att det spärras så inte IPv6 blir en 
bakdörr i kundernas utrustning.  

Interlan ser ett problem i att det går lätt att slå på IPv6 i en server utan att förstå 
konsekvenser. Interlan har själv haft mail och webb tillgängligt över IPv6 i 4 – 5 år. Av all 
deras accesstrafik är idag är IPv6 bara en bråkdels procent enligt uppgift.  

Under 2009 har en version av säker kundanslutning för IPv6, SKA v6, tagits fram av 
Interlan för Stadsnätsföreningen. Dokumentet finns i version 1.01 sedan april 2009. 
Dokumentet beskriver behovet av IPv6 i allmänhet men går också in på mer tekniska frågor 
och rekommendationer kring DHCPv6 och RA. 

 

8.2 Sunet  

Sunet genomförde en undersökning som dokumenterats i rapporten ”Rundringning till 
Högskolor och Universitet angående grad av IPv6-införande” från oktober 2005. En ny har 
inte genomförts sedan dess. 65 lärosäten tillfrågades med 90 % svarsfrekvens.   

Sedan dess har som sagt inte någon ny undersökning gjorts men Sunet har antagit en 
IPv6-policy som ligger i svensk framkant (se bilaga). Sunet uppger att policyn tagits emot 
med viss framgång av anslutna organisationer, ett mål är att externa tjänster som mail, 
webb, DNS ska vara nåbara detta år via IPv6.   Sunets förhoppning är att deras intressenter 
får in äskanden om IPv6-stöd inför nästa års budget.  Inom Sunet har man börjat titta på 
stödsystem och processer men det är outvecklat. Hur ska man t ex hantera abuse-ärenden? 



 

FoU IPv6 

Preliminär rapport IPv6 kommer - är branschen beredd? 

_________________________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________________________  

Dokumentnummer: 2008-00 Sida 26 av 40 

Revision: Revision 

Säkerhetsklass: Intern 

   

Man har även utfört tester som visar på att även utrustning som har IPv6 oftast även kräver 
IPv4 (för loggning eller övervakning etc.). 

 

Ställda frågor Antal Nej i % 

Har ni fungerande IPv6-aktiviteter? Exempelvis DNS 
eller pågående projekt 

83 

Beställer ni hårdvara/mjukvara med krav på fungerande 
IPv6? 

86 

Har ni en uttalad Policy/strategi för IPv6? Exempelvis 
strategidokument eller liknande. 

90 

Tabell: Resultat från Sunets undersökning 2005 

Drivkraften för IPv6 inom Sunet är bristen på IPv4. Vissa sajter i Asien räknar man snart 
endast kommer vara nåbara via IPv6, och på motsvarande sätt behöver man göra sin 
information tillgänglig för IPv6. 

Sunet erbjuder sina anslutna kunder IPv6, de som valt att ansluta via IPv6 är främst de som 
utbildar eller forskar inom nätverk och kommunikation. Inom övrig infrastruktur ansluten 
till Sunet går övergången långsamt enligt uppgift 2009. 

Man kan notera att Sunet år 2005 motsvarar ungefär var de kommersiella aktörerna 
ligger 2008 – 2009 (85 % av företagen har inte börjat fundera jämfört med Sunets 83 
– 90 % ovan). Genomslaget för IPv6, som även Sunet haft i test/drift i flera år har dröjt. 
Sedan 2005 har dock Sunet tagit flera steg framåt. 

 

8.3 Försvarsmakten 

FMV, som upphandlar och levererar system till försvaret, har sedan 2005 en teknisk strategi 
för ”dual stack” . Citat från  dokumentet ”Teknisk strategi för införande av IPv6” [7]: 

”Inriktningen är att host och host applications migrerar i den takt som bestäms av normal omsättning 
av materiel och IT-system, utan att framtvingas på grund av migreringen av IP-infrastrukturen. Nya 
host och host applications skall, enligt beslut 27 oktober 2005, kunna använda såväl IPv4 som IPv6 
och även kunna fungera i en ren IPv6-miljö utan dual stack.” 

FMV och försvaret har sedan flera år bedrivit flera IPv6-tester, men använder inte IPv6 i 
skarp drift idag. 

8.4 Netnod 

Netnod har IPv6 både i drift och för test. Av de drygt 50 operatörer man utbyter trafik med 
(eg. de AS man har peering mot) skickar man IPv6-trafik till knappt 20 stycken. Netnod 
har genomfört flera tester med IPv6 och kan konstatera att det finns brister i flera IPv6-
tillämpningar. 
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9 Övriga insamlade kommentarer 
Under djupintervjuerna har det kommit in flera kommentarer som var för sig inte passar in 
under frågorna ovan. De återges nedan. Vi återger dem nedan då de kan vara intressanta att 
fördjupa vid en ny undersökning. 

 

Kunderna använder NAT som ett slags skydd. Med publika adresser behöver de förstå routing på ett annat 
sätt. Hur ska de lära sig det? 

Ett par av tjänsteleverantörerna har också pekat på detta som ett hinder. I sig kan man tänka sig IP-
masquerading även inom IPv6 så vi har valt att redovisa detta som en separat fråga. Fördelen med 
kommunikation nod-till-nod (”E2E” på engelska) genom publika adresser är inte efterfrågat av alla.  

IP-adresser är inget den normala kunden frågar efter. Bland de fåtal som frågar är det ungefär lika fördelat 
mellan: 

1) de som har krav eller önskemål på publika och spårbara adresser   

2) de som vill ha adresser som är svåra att spåra, t ex genom att man vid varje ny uppkoppling får en ny 
dynamisk adress som ska skilja sig mot den man fick förra gången 

Det sägs att hårdvaruleverantörer till kärnnät ofta har IPv6 stöd. Men en av Internetoperatörerna har aktivt 
valt att få besöka ett nät där IPv6 varit driftsatt och används. Deras leverantör har inte kunnat visa på en 
sådan referens. 

Accessutrustning (ADSL-modem och DSLAM) ska egentligen bara brygga ihop IP. Men de har utvecklats 
till att innehålla säkerhetsfunktioner som bara fungerar på IPv4. 

Det råder en oklarhet i hur extensions headers kommer att fungera. Flera brandväggar kommer troligen 
stänga av exempelvis Mobile IP, så en del av tilläggen i IPv6 kommer inte att fungera 

Det saknas en IPv6 policy som är uppdaterad. Kommer PI-adresser (provider independent)? Ska man dela 
upp operatörens adressrymd och kundernas, med linc local-adresser i mellan dem? 

Införandet av IPv6 innebär en risk. Operatörerna kan ta det som en förevändning för att ändra 
Internettjänsterna så de inte blir lika öppna utan bara ger tillgång till delar av Internet. (Jämför med hur 
”Mobilt Internet” hanterats av vissa operatörer.) 

IPv6 används redan av vissa applikationer t ex Bittorrent. Branschen måste intressera sig för IPv6 så man 
får kontroll på hur utbyte av IPv6-trafik ska ske effektivt. 

IPv4 kommer att behövas länge. Jämför med när CIDR och VLSM infördes, det tog lång tid innan man 
hittade alla inbyggda system som saknade stöd för detta. 

En av tjänsteleverantörerna har verksamhet i både Europa och USA. Man upplevde ARIN som mindre 
flexibelt än RIPE och i princip blev man straffad när man skulle uppdatera kontaktuppgifterna hos ARIN. 
Troligen finns det gott om dåligt uppdaterad information hos ARIN enligt denna kontakt. Om ARIN var 
flexiblare kanske IPv4-adresser skulle frigöras? 

Hur är det med säkerhetsfolket? Eftersom nya operativsystem kan välja IPv6 finns det risk för nya 
”exploits” och när dessa upptäcks är det sannolikt så att man då väljer att slå av IPv6 i brandväggar för att 
snabbt lösa problemet. 
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10 Analys av de kommersiella aspekterna på 
övergången från IPv4 till IPv6 

10.1 Introduktion 

Kommunikation över Internet är enbart i Sverige en mångmiljardindustri, bestående av 
nätoperatörer, tillverkare, programutvecklare och tjänsteleverantörer. Deras dagliga 
affärsverksamhet är avhängig att en basal mekanism som tillhandahållande av IP-adresser 
fungerar. Detsamma gäller de enorma informationsflöden som produceras i form av företag, 
myndigheter och privatpersoner, och som inkluderar stora mängder affärskritisk och 
samhällskritisk information. 

Hur påverkas deras verksamhet när IP-adresserna ändrar format, när IPv4-standarden 
successivt behöver ersättas av IPv6? Vilka kostnader för det med sig i olika led, vilka 
drivkrafter och hinder finns det och hur väl förberedda är branschens aktörer på att hantera 
transitionen på ett bra sätt? 

Ett antal av intervjusvaren i avsnitt 7, liksom Mistatundersökningen[1] och andra 
publicerade undersökningar [referens 2-5] ger underlag till reflektioner och analys kring de 
kommersiella aspekterna på den tilltagande IPv4-adressbristen och det successiva införandet 
av IPv6. 

10.2 Begränsad medvetenhet och begränsad efterfrågan 

Både djupintervjuerna i denna studie och Mistatundersökningen indikerar att 
medvetenheten om eventuella förestående verksamhetsproblem till följd av tilltagande brist 
på IPv4-adresser är ytterst begränsad utanför ”den inre kretsen” av nätansvariga i respektive 
organisation. 

Som framgår av avsnitt 7.6 ovan, upplever Tjänsteleverantörer och nätoperatörer idag en 
mycket låg efterfrågan på IPv6 bland kunderna . Man driver inte heller proaktivt 
informations- eller säljarbete kring IPv6. Detta gäller även aktörer som uppfattar sig som 
väl förberedda på IPv6, då de inte ser att detta har ett differentierande värde gentemot 
konkurrenterna 

För att IPv6-transition skall ta fart i marknaden torde krävas att efterfrågan tar fart i varje 
led i värdekedjan nedan.  

 

 

 

Det betyder inte nödvändigtvis att allt sker samtidigt, men varje led i kedjan är beroende av 
att produkter respektive tjänster i det bakomliggande ledet är IPv6-anpassade. NIST-
rapporten [ref 2] illustrerar ett scenario för i vilken takt detta kan ske för de olika 
kategorierna. 
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Av intervjuerna kan man dra slutsatsen att den enda kategorin med tydliga ekonomiska 
incitament att driva IPv6 är utrustningsleverantörerna, men att inte heller dessa har ett 
intresse att utveckla och tillhandahålla produkter som det inte (ännu) finns avsättning för på 
marknaden. 

Flera av intervjupersonerna bland Internetoperatörer och tjänsteleverantörer konstaterar att 
med nuvarande efterfrågan har man inte ett ”business case” för att driva på. Och att om inte 
nya tjänster, som är beroende av publika adresser (med mobile devices som oftast omnämnt 
exempel) eller nya tvingande krav uppstår, kommer transitionen även fortsättningsvis att 
dröja.   

10.3 Osäkerhet om tidsperspektivet 

Det föreligger numera tydliga budskap från RIPE och IANA att IPv4-adresserna tar slut 
2010/2011. Så har inte varit fallet tidigare, och genom åren har antalet prognoser om takten 
för IPv6-införande kommit på skam. Därav har branschens aktörer vant sig vid att betrakta 
den sortens budskap med misstänksamhet. Som det framgår av avsnitt 4.1 så har de som 
varit skeptiska fått delvis rätt, även år 2009 ligger den akuta bristen ett par år fram i tiden. 

Som framgår av intervjuerna tenderar nätansvariga i nuläget att ifrågasätta 2010/2011-
scenariet, men anser sig kunna parera adressbrist med innovation, adressöversättning, 
återvinning mm. Då man inte uppfattar läget som akut, har man inte eskalerat frågan till 
respektive företagsledning.  

Vidare förutser samtlig intervjuade en mycket lång period av samexistens mellan IPv4 och 
IPv6 – bedömningarna anses svåra att göra men ligger snarare på ”mer än 10 år” än mindre. 

Där många liknar IPv4/IPv6-frågan vid Y2K-problematiken inför senaste millennieskiftet, 
kan man notera den avgörande skillnaden att i detta fall saknas en absolut deadline då 
genomförandet måste vara klart.  
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10.4 Kostnadsaspekterna 

  

10.4.1 KOSTNADER FÖR TRANSITION 

NIST-rapporten [2] uppskattar den totala kostnaden för transition till 25 miljarder dollar, 
räknat över en 25 årsperiod – för amerikansk marknad.  Någon liknande bedömning för 
svensk marknad har såvitt känt inte gjorts. 

Som framgår av intervjusvaren i avsnitt 7.9 finns en medvetenhet om kostnaderna för 
transition till IPv6, relaterande till såväl kärnnät, accessnät, kundplacerad utrustning samt 
applikationer och stödsystem.  

Emellertid är den för flertalet aktörer inte kvantifierad annat än vad avser kärnnäten. En 
generell iakttagelse är att ”ju närmare kunden desto större mörkertal”, i betydelsen att 
omfattningen av vilken hård- och mjukvara som behöver bytas ut eller anpassas är mindre 
utsträckning känd vad avser kundapplikationer och kundplacerad utrustning, jämfört med 
operatörernas kärnnät. 

I sammanhanget är det värt att påminna om att intervjupersonerna typiskt har nätsidan som 
sitt ansvarsområde och att svaren möjligen kunde blivit annorlunda om man ställt frågan till 
respektive kundorganisation. 

Emellertid uppgav ingen av intervjupersonerna att företaget tagit fram någon samlad 
kartläggning av vilka förändringar som behövde göras totalt sett, och vilka kostnader det 
skulle medföra; än mindre att man budgeterat för transitionen, annat än inom ramen för 
budgeten för ordinarie uppgraderingar av näten.  

 

10.4.2 VEM SKA BÄRA KOSTNADERNA? 

Då många slutkunder idag utkontrakterat infrastrukturtjänster, uppstår frågan om vem som 
skall ta kostnaden för transition från IPv4 till IPv6.  Detta torde bero på tjänste 
specifikationen i respektive kund-leverantöravtal. 

De leverantörer som har en stor kundbas, och en mångfald av avtalsmodeller, torde stå inför 
ett stort behov att kartlägga omfattning och ansvarsgränser i befintlig kontraktsbas. 

Intervjuerna indikerade att den sortens arbete inte eller knappt påbörjats.  

 

10.4.3 KOSTNADER I OLIKA TRANSITIONSSCENARIER  

NIST-rapporten [2] pekar på att transitionskostnaden totalt sett blir avhängig tempot i 
transitionen.  

Mycket av kostnaden för att IPv6-anpassa näten hanteras inom ramen för ordinarie 
uppgraderingscykler, vilket också bekräftades av intervjusvaren.  Men för det fall att ett 
forcerat IPv6 införande framtvingas, på grund av att man börjat sent eller för att en IPv4-
brist blivit akut, kan det föranleda en extra uppgraderingscykel. 
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En annan aspekt att beakta är att andra typer av bristsituationer kan uppstå, för det fall att 
det samlade transitionsarbetet i branschen kommer att koncentreras i tiden. Framförallt kan 
man förutse kompetensbrist med åtföljande fördyring: en liknande situation uppstod i 
branschen i samband med Y2K-förberedelserna under 1998-1999.  

Mistat-rapporten [1] indikerar också risk för ”flockbeteende”. 78 % av slutkunderna avser 
att införa IPv6 ”när de flesta andra gör det”; endast 2 % har ambition att ligga före, medan 
17 % avser att vara ”bland de sista” 

10.5 Slutsatser om verksamhetsrisker 

Där den samlade bilden av denna undersökning och Mistat-rapporten är att branschen 
fortfarande håller sig avvaktande i sitt arbete med införande av IPv6, kan detta söka sin 
förklaring i grundläggande kommersiella orsaker.  

I brist på vetskap om när bristsituationen inträffar, i avsaknad av intresse på kundsidan och 
– inte minst – i beaktande av de sannolikt signifikanta kostnaderna associerad ned en IPv6-
transition förefaller det ekonomiskt rationellt för branschens aktörer att avvakta. 

Emellertid bedömer vi att det finns signifikanta risker med detta avvaktande 
förhållningssätt–för nätoperatörer, tjänsteleverantörer och slutkunder.  

 

10.5.1 VERKSAMHETSRISKER - SLUTKUND 

 

De flesta kontrakt kring nättjänster skrivs på 3 år, ibland mer. Det man inte kravställer 
idag vad avser stöd för IPv6 har man därmed sannolikt att leva med genom en tilltagande 
bristsituation. 

En trygg förlitan på att respektive tjänsteleverantör skall ”ta hand om problemet när det 
kommer”, kan leda till obehagliga överraskningar framöver, om man på sent stadium blivit 
varse att routrar, brandväggar och applikationer visar sig ligga utanför leverantörens 
funktionsansvar. 
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En annan risk kan ligga i verksamheter beroende av applikationer och stödsystem som vuxit 
fram under de 20 åren med IPv4. Inte sällan förekommer att dessa brister i arkitektur och 
hårdkodats för IPv4-format, antingen av kunden själv i egen utveckling eller av externa 
leverantörer. 

 

10.5.2 VERKSAMHETSRISKER - NÄTOPERATÖRER OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER 

Kostnadsrisken 

Rapporten [5] belyser kostnaden för ett att inta ett avvaktande förhållningssätt till IPv6. 

Speciellt noteras att  

- De operativa kostnaderna för drift av NAT är signifikanta 

- Att man missar de kommersiella möjligheterna med nya tillämpningar som VoIP, 
end-to-end-säkerhet, spel m m som kräver publika IP-adresser  

- Att kostnaden för kundsupport tilltar, illustrerat av exemplet ”ett enda samtal till 
kundtjänst, eskalerat till andra för att hantera ett NAT-problem raderar ut hela vinsten 
på kundkontraktet”. 

 

Normala uppgraderingscykler på nätsidan är ca 3 år, ibland mer. Etablerar man inte stöd för 
IPv6 i den utrustning som upphandlas i närtid, kan IPv4-bristen föranleda en extra 
uppgraderingscykel, med åtföljande kapitalkostnad, alternativt avskrivning på obsolet 
utrustning. 

Imagerisken 

Där oklarhet föreligger om vem som ansvarar för vad mellan kund- och leverantör finns en 
signifikant risk av förlorat förtroende från kundsidan. För tjänsteleverantörer som byggt sitt 
erbjudande med tillhandahållande av CPE (resident gateway, router, brandvägg etc) bör 
beakta utformningen av sina kundavtal, och inventera befintlig bas och förbereda 
konvertering/anpassning där så krävs. 

 

Imagerisken kan expanderas till att gälla hela branschen. Kunderna har vant sig vid 
att förlita sig på att Internet-kommunikation fungerar och fungerar jämnt dygnet 
om, året om. En illa hanterad IPv6-transition, exempelvis manifesterad i 
kostnadsökningar, leveransförseningar eller en begränsad åtkomst till delar av 
Internet, kan leda till ett minskat förtroende för leverantörerna och för Internet-
världens styrande organ, 
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11 Föreslagen handlingsplan för .se 
Samtliga tillfrågade har fick frågan 2008 vad de anser att .se kan göra inom IPv6-området. 
Svaren har huvudsakligen handlat om informera och testa. Svaren har sorterats nedan med 
det vanligaste överst per kategori (punkt 1 var i särklass vanligast). De som ej är fetstil har 
bara förekommit enstaka gånger.  

 

 INFORMERA 

1 Informera angående IPv6, övergång, översättning e tc. (ge ut ”white 
papers”, e-post, webbplatser)   

2 Kommunicera tydligt, gärna med tidsuppskattningar  även om det är 
svårt. Jämför med hur en operatör tar bort en tjäns t ett visst datum - 
då vet kunderna. (Flera av de vi intervjuat har doc k pekat på att IPv6 
diskussionen har haft inslag av ”vargen kommer”.) 

3 Utbilda och lyft kompetens 

4 Visa på fördelar. Ta fram konsekvenser av att kon vertera eller inte  

5 Peka på en resursgrupp som kan konsulteras 

6 Få upp medvetenhet till ledning 

 TESTA 

7 Testa och publicera resultat. På samma sätt som m ed hemmaroutrar 
och DNSsec som IIS testat förr. Alternativt Interop -tester  

8 Ta fram testmiljöer man kan testa mot 

 ÖVRIGT 

9 Själv hantera IPv6 och AAAA i sina tjänster 

10 Framförallt genom att prata med Internetoperatörer om att dela ut IPv6-
adresser till privatpersoner. 

11 ”Följ den plan ni har för 2008” 

  

Resultatet stämmer väl med resultatet från Mistat-undersökningen riktad mot företag [1] 
där man också huvudsakligen efterfrågar information (24 stycken av 103). 

År 2009 anger de tillfrågade fortfarande att de ser en uppgift för .SE:s i att informera. Man 
har varit positiv till förra årets rapport. En av de tillfrågade uppgav att .SE skulle kunna 
skynda på övergången genom att ställa krav på att DNS:er ska hantera IPv6.
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11.1 Utredarens kommentarer 

Samtliga förslag på åtgärder som de intervjuade inkommit med får bedömas som 
genomförbara. Flera av dem går det relativt snabbt att få igång. Det i särklass vanligaste 
svaret har varit att informera (se förra avsnittet). Ett flertal intressenter har varit 
uttryckligen positiva till undersökningen och att .SE tar ett initiativ angående IPv6. Punkt 
två ställer krav på tydlighet och saklighet i informationen. Det kan vara värt att notera att 
RIPE med flera nu har gjort ett ganska skarpt uttalande och de kan i framtiden hänvisa till 
att de varnat om en brist på IP-adresser samt att de pekat på IPv6. På denna punkt råder 
ingen otydlighet.  

I vilken hastighet Internet styrs över från IPv4 till IPv6 spelar inte så stor roll. Det viktiga 
är att RIPE med flera pekat på behovet av att börja stödja IPv6 och att man inom en ganska 
nära framtid kan ha ett Internet med tjänster som är IPv6-baserade. Att IPv4 kommer att 
finnas kvar under överskådlig tid är i sig inte ett skäl till att inte ta till sig IPv6. 

Läget är knappast akut idag men i stort sett samtliga aktörer bör starta relativt omgående 
då avtal, policy och teknikval som tas fram idag kommer att finnas kvar flera år. Det finns 
heller inte någon direkt fördel med att vara avvaktande. Organisationer som startar tid kan 
införa IPv6 i takt med i produktuppgraderingar och inköp. De som startar sent kan få 
direkta omställningskostnader. 

En vanlig uppfattning är att Sverige ligger efter angående IPv6. Det är svårt att mäta detta i 
siffror men man kan konstatera att: 

• Det saknas goda exempel! Vilka har infört IPv6, vad fick det för konsekvenser? (Ett 
exempel i Frankrike med set top-boxar finns i form av Free Telecom www.free.fr).  

• Ingen vill starta. Även försvaret är tidigt ute vill inte gå före kommersiell acceptans 
av IPv6. 

• Flera operatörer tillhandahåller IPv6-tjänster endast för test, men anser sig ligga bra 
till. Man har testat IPv6 i flera år och man har dessutom gott om IPv4-adresser. Man 
avvaktar just nu sina kollegor i branschen. Även företag [1] vill inte införa IPv6 innan andra 
gör det. 

 

Vidare brottas IPv6 med en del utmaningar förutom de tekniska (se även avsnitt 9 med 
insamlade kommentarer): 

• Det är svårt att få en bra bild över IPv6 och dess ekonomiska och tekniska 
konsekvenser. Hur ska övergången fungera med olika tunnlingar? Bekymmer med att dual 
stack kräver IPv4? Hur är nåbarheten? Det finns gott om information på nätet. Den är 
tyvärr ofta motsägelsefull och ibland dåligt uppdaterad.  

• Det råder förvirring kring hur IPv4 och IPv6 ska samverka. Det råder även förvirring 
kring behovet av kommunikation nod-till-nod och IP masquerading inom IPv6. 

• Argument för IPv6 att återupprätta kommunikation nod-till-nod är bara delvis 
gångbart idag. Nya applikationer utvecklas idag för att fungera med NAT (i de fall det är 
tekniskt möjligt). Privatpersoner kan vara producenter (t ex bloggare) utan att ha publika 
adresser då man använder publika servrar. Vad som lyfts fram som fördelar med IPv6 får 
inte gehör bland flera IPv4-användare (nod-till-nod om man själv vill ha NAT). En stor del 
av alla systemarkitekter på applikationsnivå tar NAT och privata adresser som ett givet 
teknikval idag. Detta gäller även 2009 och diskussioner om till exempel Carrier Grade 
NAT drivs fortfarande. 
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• Potentialen kring IPv6 med flow control, mer flexibel multicast, bättre funktion för 
Mobile IP, path MTU med mera har delvis standardiserats långsamt. 

• Enligt vad vi känner till har man inte lyckats fastställa en policy för utdelning av 
IPv6-adresser till privatkunder. Kommer de att erhålla /48, /56 eller /64-nät? Vissa krafter 
förespråkar /64-nät men vi delar uppfattningen att i så fall kommer nya varianter av 
masquerading att uppstå eller att slutkunder delar upp /64 i subnät vilket ställer till med 
problem för autokonfiguration.   

• ”Stöd för IPv6” är ett luddigt begrepp. Flera av dagens produkter har ”stöd för IPv6” 
men kräver fortfarande IPv4 för inställning, loggning etc. Vidare saknas ofta stöd för 
DHCP, DNS-uppslagningar hanteras på olika sätt, extension headers hanteras olika. Hur 
applikationer ska göras ”IP-agnostiska” har varit ett problem. Bättre specifikationer behövs.  

År 2009 ligger påtaglig adressbrist fortfarande troligen två år bort, se avsnitt 4.1. I en 
kvartalsstyrd ekonomi som dessutom befinner sig i lågkonjunktur prioriterar man inte 
införandet av IPv6. Även om det inte finns mycket att vinna på att vänta så gör det inte 
tillräckligt ont idag, som en av de intervjuade formulerade det. 
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11.2 Kommentarer till handlingsplan för .se 

Nedan har vi valt att kommentera de förslag på åtgärder som de intervjuade föreslagit i 
huvudsak från 2008. Vidare ombads .SE starta aktiviteter för att lösa problem inom avsnitt 
9 (övriga insamlade kommentarer) eller avsnitt 11 ovan. Det finns även 2009 ett behov av 
information och någon slags community, även om .SE genomfört flera aktiviteter det 
senaste  året (kolumn nedan). 

 INFORMERA Aktör / tidsperspektiv B3IT kommentar Status 2009 

1 Informera angående 
IPv6, övergång, 
översättning etc.  

.se/ kort  Pågår 

2 Kommunicera tydligt .se/ kort  Pågår, men 
svårt att trycka 
på ett datum 

3 Utbilda och lyft 
kompetens 

Utbildningsföretag 
har redan kurser / 
nu 

.se kan stämma av 
så de har aktuell 
information 

Information 
finns på .SE:s 
v6-webb 

4 Visa på fördelar.  Ta fram 
konsekvenser  

.se/ kort – medel Visa på goda 
exempel 

v6-webb 
(ipv6.iis.se) 

5 Peka på en resursgrupp 
som kan konsulteras 

Konsultkompetens 
finns / nu 

 Info på v6-webb 

6 Få upp medvetenhet till 
ledning 

Presskontakter, PR-
byrå / nu 

  

 TESTA    

7 Testa och publicera 
resultat. Alternativt  
Interop-tester  

.se / medel .se kan även stötta 
fackpress och/eller 
högskolor 

Labb på gång. 
Testat 
brandväggar. 

8 Ta fram testmiljöer man 
kan testa mot 

 Synergi med punkt 1. 
Ge en möjlighet till 
test. 

Labb på gång. 

 ÖVRIGT    

9 Själv hantera IPv6 och 
AAAA i sina tjänster 

.se / kort  OK 

10 Prata med 
Internetoperatörer om att 
dela ut IPv6-adresser 

.se / medel   

11 ”Följ den plan ni har för 
2008” 

.se / kort -  

Tabell: Förslag på åtgärder från intervjuade har kompletterats med möjliga aktörer, tidsperspektiv, 
kommentarer samt status 2009 
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12 Förslag till handlingsplan för övriga 
Nedan presenteras förslag till generisk handlingsplan för slutkunder å ena sidan, för 
tjänsteleverantörer och Internetoperatörer å den andra. Dessa förslag ska ses som utredarens 
förslag och inte som handlingsplaner sanktionerade av .SE. 

B3IT har under 2008 och 2009 diskuterat IPv6 med ett flertal kunder och kan konstatera 
att IPv6 hanteras med låg prioritet. Man ser IPv6 som en ganska lågprioriterad 
infrastrukturfråga. Få har uppmärksammat att även affärssystem och stödsystem kan 
påverkas. Även avtal kan behöva ses över.   

12.1 Slutkunder 

 

Område Åtgärd/ beskrivning Kommentar 

Inventering 

IT/nät-miljö 

Inventera vilka komponenter 
(HW/SW) i nät- och IT-miljön 
som använder IP-adresser; 
identifiera vilka som inte är IPv6 
förberedda 

Även applikationer som t ex 
databaser behöver verifieras. 

Kontrakt Kartlägg vilka interna eller 
externa leverantörer som 
ansvarar för dessa komponenter 

 

Projektera Identifiera vilket jobb som 
behöver utföras av egen 
organisation respektive 
kravställas/upphandlas; sätt en 
tidplan för genomförande 

 

Riskanalys Identifiera vilka interna och 
externa beroenden som finns; 

Identifiera och prioritera vilka 
affärsrisker som föreligger 

 

Informera Information och utbildning till 
berörd personal 

Beroende på kostnad/tid/affärsrisk, 
IT-ledning resp företagsledning 

Budgetera Säkra budget för genomförande Beakta risken för flockbeteende 
under 2010, avsnitt 10.4.3; beakta 
möjligheten att genomföra del av 
arbetet under 2009 – 2010. 
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12.2 Tjänsteleverantörer och Internetoperatörer 

 

Område Åtgärd / beskrivning Kommentar 

Inventering 

IT/nät-miljö 

Inventera vilka komponenter 
(HW/SW) i nät- och IT-miljön – 
inklusive i kundbasen - som 
använder IP-adresser; identifiera 
vilka som inte är IPv6 
förberedda 

Även applikationer som t ex 
databaser behöver verifieras. 

Kontrakt Kartlägg vilka av dessa 
komponenter som egen 
organisation svarar för 
(alternativt kund eller leverantör) 

 

Projektera Identifiera vilket jobb som 
behöver utföras av egen 
organisation respektive 
kravställas/upphandlas; sätt en 
tidplan för genomförande 

 

Utbildning Utbilda relevant personal Inkludera Försäljning respektive 
Företagsledning 

Kundinformation Kommunicera till kunderna vad 
man avser att göra, respektive 
rekommenderar kunden att göra 

Beroende på kostnad/tid/affärsrisk, 
IT-ledning resp företagsledning 

Riskanalys Identifiera vilka interna och 
externa beroenden som finns; 

Identifiera och prioritera vilka 
affärsrisker som föreligger 

 

Budgetera Säkra budget för genomförande Beakta risken för ”flockbeteende” 
under 2010, avsnitt 10.4.3; beakta 
möjligheten att genomföra del av 
arbetet under 2009 
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13 Bilaga 
Sunet IPv6-policy från feb 2008 

 

Bakgrund  

IPv4-adressutrymmet, som finns kvar att allokera av IANA (http://www.iana.net/), kommer 
inom en ganska snar framtid att ta slut, troligtvis någon gång 2011-2012. Detta betyder 
inte att IPv4 slutar fungera över en natt, eller att det inte kommer gå att få tag på IPv4 
adresser. Det troliga är att det kommer att finnas en grå/svart eller kanske en vit marknad 
där det går att köpa och sälja adresser ("vit" i fallet där de regionala registrerarna (RIR) 
tillhandahåller en marknadsplats för denna handel).  

 

För att bland annat komma till rätta med bristen på IPv4-adresser har version 6 av IP-
protokollet (IPv6) utvecklats. IPv6 har funnits i många år men användningen är fortfarande 
måttlig. Det beror dels på att IPv4- adresserna inte tagit slut så snabbt som befarats (till 
stor del beroende på användning av NAT) och dels på att övergången till IPv6 har varit 
komplicerad. Vi är nu i ett läge då tiden för en "smärtfri" övergång är knapp.  

 

Ursprungstankarna var att man under lång tid skulle köra "Dual Stack" (IPv4 och IPv6) i 
näten så att fler och fler blev anslutna via IPv6 på ett naturligt sätt. Till slut skulle detta 
leda till att alla körde IPv6 och att man skulle kunna "stänga av" IPv4, detta helst långt 
innan IPv4-adresserna skulle ta slut. Nu anser de flesta bedömarna att IPv4 tar slut innan 
IPv6 är implementerat överallt. Många "core"-nät har länge kört både IPv4 och IPv6, 
problemet har varit (och är) att access-näten inte kört IPv6, och tjänster inte blivit 
konverterade till IPv6.  

SUNET:s policy och bedömning 

Alla universitet, högskolor och andra organisationer som är anslutna till OptoSunet kan/bör, 
använda IPv6. SUNET bedömer att IPv4 och IPv6kommer att samexistera under lång tid. 
Det går inte att veta exakt närIPv6-trafiken blir dominerande, och IPv4 bedöms komma att 
användas i betydande omfattning under minst 15 år till. De flesta av SUNETs tjänster är 
idag nåbara via IPv6 som mail, www, FTP, DNS mm.  

De asiatiska länderna kommer att vara de som först börjar använda IPv6 istor skala (denna 
utveckling har redan börjat), och där kommer IPv6trafiken att vara dominerande långt 
tidigare än i Europa och USA. Detta beror på att dessa länder av demografiska och 
historiska skäl har särskilt svårt att få tillgång till den mängd IPv4-adresser som de behöver. 
Det finns redan idag nät i Asien som bara nås via IPv6.  

IPv6-stöd i DNS 

De DNS-resolvers som används av klientdatorer (PC's och servers) bör finnas tillgängliga 
över både IPv6 och IPv4.  

Lokala DNS-domäner, både framlänges (foo.se) och data för baklängesuppslag (kopplingen 
från IP-adress till datornamn, dvs ip6.arpa och in-addr.arpa) görs synliga på namnserver 
med IPv6-konnektivitet. Detta skall även konfigureras i SE-zonen och hos den som är 
ansvarig för baklängesuppslagningen. Det man absolut ska undvika i sammanhanget är att 
isolera en DNS-domän genom att bara erbjuda den över IPv4 eller IPv6.  
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Notera att RFC 4159 säger att "ip6.int" numera är slopad, och den dubbelkonfiguration en 
del använt i ett par år nu kan överges.  

Infrastruktur och sådant som adresseras via DNS-namn (webbservers, mail-servers, routrar 
och liknande) och som kan kommunicera både via IPv6 och IPv4 bör få DNS-pekare både i 
form av både A- och AAAA-poster.  

 

SUNET rekommenderar universitet, högskolor och andra anslutna organisationer att beakta 
följande: 

• Bygg upp IPv6-kompetens  

• Ansök om IPv6-adresser via mail till registry@sunet.se  

• Slå på IPv6 mot SUNET, och bygg allt eftersom ut IPv6-stödet i era accessnät.  

• Vid anskaffning av ny dator- och datakommunikationsutrustning är det viktigt att 
kravet på IPv6-stöd beaktas, samtidigt som det är lika viktigt att den dominerande IPv4-
trafiken kan hanteras.  

• Se till att era tjänster är nåbara via IPv6 (till att börja med tjänster som nås utifrån 
som mail/www/DNS)  

• Se till att stödpersonalen får kunskap om och erfarenhet av IPv6relaterade frågor. 
Stödpersonalen bör ha en beredskap att assistera användare som använder IPv6. Särskilt 
viktigt är detta om de utnyttjar tjänster som endast kan nås med IPv6  

• Testa IPv6-konnektivitet mot http://ipv6.sunet.se (fungerar bara med IPv6). 

 

 

 

 


