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Utveckling av en metod för att implementera IPv6 i en 
existerande nätverksmiljö 

Sammanfattning 
Den här rapporten tog sin början i det faktum att många företag och organisationer idag inte är 

insatta i vad IPv6 innebär och hur de ska gå tillväga för att implementera IPv6. Det fanns vid 

tillfället ingen komplett metod för hur en analys av ett nätverk gick till, vad som var viktigt att 

tänka på, vilka tekniker som fanns tillgängliga och hur dessa implementerades.  

För att underlätta framtida övergångar till IPv6 bestämde vi oss för att utveckla en generell metod 

som användaren kan följa och läsa sig till vad de behöver tänka på vid varje steg. Metoden ger 

också exempel på hur användaren kan göra analyser och undersökningar som leder fram till en 

lösning som kan fungera för deras behov. Metoden besvarade frågeställningen ”Vad behöver ett 

företag göra för att kunna implementera IPv6 i en existerande nätverksmiljö?” 

Övergången till IPv6 är igång och många tekniker är inte färdigutvecklade. För att ta fram 

lösningar som fungerar för olika scenarier gjordes efterforskningar på både IP version fyra och 

version sex samt vilka övergångs-tekniker som är att rekommendera. Ett antal övergångs-tekniker 

valdes ut och sattes upp i ett testlabb där IPv6-funktionaliteten verifierades. För att ta fram en 

metod som täckte upp de vanligaste scenarierna diskuterades frågan med Empir AB, ett företag 

som arbetar med IT-lösningar och som tillhandahåller egna tjänster. Deras nätverk analyserades 

och det arbetet låg till grund för utformningen av metoden.  

Eftersom alla tekniker i metoden testades i laborations-nätverket fastställdes IPv6-funktionalitet 

genom att testa olika tjänster över nätverket. Testerna visade att det var fullt möjligt att 

implementera IPv6 efter en steg för steg-modell. Resultatet av arbetet kan användas för att 

initiera och fullfölja en övergång till IPv6 då användaren har en metod att följa, 

rekommendationer på vad som behöver göras och föreslagna lösningar som kan implementeras 

enligt anvisningar. 
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Development of a method to implement IPv6 in a existing 
network environment 

Summary 
This report began with the fact that many companies and organizations today do not have any or 

little knowledge about IPv6 and what it means, nor do they know how to implement it. At the 

time of writing there were no complete method for how an analysis of a network were done, 

what was important to think on and which techniques were available. 

To ease future transitions to IPv6, we decided to develop a general method that a user could 

follow step by step, with instructions for what to think on at each step. The method also gives 

examples on how the user could do an analysis and examinations, and it eventually leads to a 

solution based on their needs. The method answers the question "what does a company need to 

do to be able to implement IPv6 in an already existing network?" 

The transition to IPv6 is happening and many techniques is still in development. To be able to 

present solutions that work with different needs, research in IP version four, version six and in 

transfer techniques were done as well. 

A set of transfer techniques was chosen and set up in a lab network where IPv6 functionality was 

verified. To develop a method that covered most of the common scenarios, the question were 

discussed with Empir AB, a company that works with IT solutions that hosts their own services. 

Their network was analyzed and the result was the foundation for the method. 

Since all techniques in the method were tested in the lab network, the IPv6 functionality was 

verified by testing different services over the network. The tests showed that it was possible to 

implement IPv6 after a step by step model. The result of this work can be used to initiate and 

follow through with a transition to IPv6 since the user have a method to follow, 

recommendations to what needs to be done and proposed solutions that can be implemented 

after instructions. 
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Förord 
Det här examensarbetet blev verklighet tack vare råd och tips från handledare, lärare och framför 

allt Empir AB som bistod med åsikter, kommentarer och den grundläggande idén. Arbetet är lika 

mycket en uppgift som en självstudie där vi har lärt oss massor under vägens gång.  

Vi vill ge lite extra tack till Mats Lejon som svarade på många frågor och gav oss en grund att stå 

på, till Lars-Gunnar och Fredrik på Empir AB som lät oss få inblick i deras verksamhet och sist 

men inte på något vis minst vår handledare Dena Ala-hussain som har gett oss bra kritik, tips och 

idéer under arbetets gång. 

Arbetet i rapporten har till största delen gjorts gemensamt, men Joel Bergman har varit ansvarig 

för arbetet med att sätta upp och testa alla tekniker i det labb-nätverk som användes och Jonas 

Svensson har fokuserat mer på metodiken och skriv-processen. 
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Nomenklatur 

6to4 - Övergångsteknik från IPv6 till IPv4 
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Ad-hoc - Nätverk byggt av enheter som 

tillkommer. Kommunikation mellan enheter utan 
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ALG - Application Layer Gateways 

ARPANET - Advanced Research Projects Agency 
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Diffserv - Differentiated services 
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DS - Dual-Stack 
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EIGRP - Enhanced Interior Gateway Routing 

Protocol 

ESP - Encapsulating Security Payload 

FTP - File Transfer Protocol 

GRE - Generic Routing Protocol 

ICMP - Internet Control Message Protocol 

IGP - Interior Gateway Protocol 

IKE - Internet Key Exchange 

Intserv - Integrated services 

IOS - Internetwork Operating System 

IP - Internet Protocoll  

IPv4: version 4 

IPv6: version 6 

IS-IS - Intermediate system to intermediate system 

ISP - Internet Service Provider 

IT - Informations Teknik 

LAN - Local Area Network 

MAC - Media Access Control 

MULTIHOMING(MULTIHOMAT) 

Två eller fler internetleverantörer till ett nätverk 

MLD - Multicast Listener Discovery 

 

NAT - Network Address Translation  

NAT64 - Network Address Translation 6to4 

NH - Next Header 

NIC - Network Card Identifier 

NTP - Network Time Protocol 

OSI-modellen - Open Systems Interconnection, 

Konceptuell modell för datorkommunikation i 7 

lager. 

OSPF - Open Shortest Path first 

PPP - Point to Point Protocol 

QoS - Quality of Service 

RIPE - IP-registratorn för Europa 

RIPng - Routing Information Protocol New 

Generation, IPv6 stöd. 

SMTP - Simple Mail Transport Protocol 

SNMP - Simple Network Monitoring Protocol 

TCP - Transmission control protocol 

TSP - Tunnel Setup Protocol  

TTL - Time to Live 

UDP - User Datagram Protocol 

WLAN - Wireless Local Area Network 
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1. Introduktion 

Internet Protocol (IP) är något som de flesta inom IT-området känner till. De allra flesta känner 

också till att det finns två versioner av IP, version fyra (IPv4) och version sex (IPv6). IPv4 

utvecklades under 1970-talet [2] och designades utifrån några grundläggande val för att vara ett 

framtidssäkert protokoll. I början var det bara universitet och militär som använde protokollet då 

datorer var något ovanligt och dyrt. I samband med att datorerna utvecklades och blev billigare 

ökade efterfrågan och allt fler dator anslöts till det som så småningom skulle bli Internet, 

ARPANET [2]. 

Forskarna som utvecklade IPv4 var inte förberedda på att datorer och Internet skulle påverka 

samhället som det gjorde. Ingen kunde förutspå en sådan utveckling av enheter som använde sig 

av IP-adresser. Det som från början var en rejält tilltagen adressmängd började snabbt minska 

och behovet av en ny IP-version med fler adresser växte fram. IPv6 började utvecklas under 

1990-talet och började tas i bruk under tidigt 2000-tal [2]. Trots att IPv6 har funnits tillgängligt 

under några år har övergången varit långsam. En av orsakerna är svårigheten med att 

implementera IPv6 samtidigt som den befintliga IPv4-arkitekturen, då de båda versionerna inte 

kan prata med varandra. 

För att komma förbi problemet utvecklades en mängd så kallade ”övergångs-tekniker”, tekniker 

som gjorde det möjligt att använda både IPv4 och IPv6 samtidigt [2]. Det är dock än idag oklart 

vilka åtgärder som måste vidtas för att implementera IPv6 i nätverk som redan använder sig av 

IPv4. För att underlätta framtida övergångar bestämde vi oss för att undersöka vilka åtgärder och 

steg som måste göras för att ett företag ska kunna göra en så enkel övergång till IPv6 som 

möjligt.  

2. Bakgrund 

Empir AB har i dagsläget en ISP som erbjuder IPv6 genom hela deras nätverk. Eftersom 

efterfrågan på IPv6 blir större och större har Empir idag en önskan om att kunna anpassa sitt 

interna nätverk från ISP till datacenter. En sådan anpassning möjliggör användandet av IPv6 hela 

vägen över den operatören som kan erbjuda det samtidigt som det skall vara möjligt att använda 

sig av IPv4. 

För att kunna implementera IPv6 måste Empirs interna nätverk och tjänster analyseras och en 

lösning föreslås. I dagsläget finns ingen komplett metod för detta, vilket leder fram till uppgiften. 

3. Syfte & mål 

Syftet med arbetet är att förenkla implementation av IPv6 i befintliga IPv4-nätverk för framtida 

övergångar. Detta uppnås genom att utveckla en metod där användaren leds igenom analysfasen 
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till ett antal färdiga lösningar. Metoden utvecklas från frågeställningen ”Vad behöver ett företag 

göra för att kunna implementera IPv6 i en existerande nätverksmiljö?” 

4. Avgränsning 

Förstudien begränsas till dual-stack, adressöversättning och tunnelteknikerna GRE, 6to4 och 

TSP. Metoden som utvecklas baseras på labb-tester av övergångsteknikerna och testas inte mot 

en skarp miljö. Alla tekniker som presenteras i rapporten testas inte. 

5. Rapportstruktur 

Rapporten börjar med en genomgång av IP, IPv4 och IPv6. Därefter presenteras ett antal 

övergångstekniker följt av metod och resultat vid uppsättning och testning av teknikerna, den 

utvecklade metoden som baseras på resultaten av testerna och sist en diskussion och slutsats. 
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6. Internet Protocol 

Internet Protocol (IP) är ett protokoll som används på lager 3 i OSI-modellen. IP utvecklades 

under 1970-talet och baserades på antaganden om hur utvecklingen skulle ske och design-

filosofier som passade den tänkta utvecklingen [2, 6]. Protokollets huvudsakliga funktioner är att 

skicka block med data (datagram) från avsändare till mottagare där noderna identifieras med hjälp 

av adresser som har ett fixerat format samt att dela upp och sätta ihop paket för att kunna 

transportera dem över nätverk med olika förutsättningar [6, 7].  

Den nuvarande versionen av IP (IPv4) har använts i mer än 25 år och är ett bevis på att de 

ursprungliga antagandena och designfilosofierna stämde väl med utvecklingen som har skett, men 

trots det börjar antalet noder som ansluts till internet överstiga mängden tillgängliga adresser [2]. 

För att lösa problemet med mängden adresser har nästa version av IP utvecklats (IPv6) och vi 

står idag inför en övergångsperiod där hela Internet byter från IPv4 till IPv6.  

Övergången från IPv4 till IPv6 innebär dock större förändringar än bara en utökad adressrymd. 

För att bättre kunna påvisa skillnaderna mellan de båda versionerna ges en kort beskrivning av 

dem båda. 

6.1.  IPv4 

IP version 4 är den version som används på Internet idag, även om övergången till IPv6 har 

påbörjats till viss del. Ett IPv4-paket innehåller många olika typer av information (figur 6.1) som 

är nödvändig för att kunna transportera data mellan noder [2, 6, 7]. 

 
 

 

  

 
Figur 6.1 Fälten i en IPv4 Frame 
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Tabell 6.1 Förklaring av IPv4 Frame-fälten [2, 15, 16] 

Adresseringen i IPv4 baseras på 32 bitar stora adresser som representeras i grupper om åtta bitar 

omvandlade till decimalform, så kallad ”dotted decimal notation” [6]. Adressen delas upp i två delar, 

”network” och ”host” (figur 6.2). Nätverksdelen identifierar vilket nätverk noden hör till och 

tilldelas oftast från en Internet Service Provider (ISP), men kan också tilldelas från ett register, till 

exempel RIPE [24]. Host-delen av adressen identifierar noden som är ansluten till nätverket och 

sätts av nätverksadministratören eller användaren själv [2, 6]. 

  

Fält Storlek Beskrivning 

Version 4 bitar Vilken version av IP som används 

Header Length 4 bitar Längden av headern 

Type of service 8 bitar Specificerar hur ett protokoll på ett högre skikt vill att 

paketet omhändertas och sorterar efter prioritering 

Total Length 16 bitar Specificerar längden i bytes för hela IP paketet 

Identification 16 bitar Ett heltal som identifierar paketets ordningsföljd. Används 

för att sätta ihop paket till datagram 

Flags 3 bitar De två lägsta bitarna kontrollerar fragmentering, den tredje 

(högsta) är oanvänd. Första biten specificerar om paketet kan 

bli fragmenterat, andra biten specificerar om paketet är det 

sista fragmenterade paketet i en följd av andra fragmenterade 

paket 

Fragment Offset 13 bitar Anger positionen av fragmentets data i förhållande till början 

av datan i det ursprungliga paketet. Möjliggör rekonstruktion 

av fragmenterade paket 

Time-to-Live 8 bitar Ett värde mellan 0 – 255. Minskas med ett varje gång paketet 

går över olika nätverk. TTL används för att paket inte skall 

cirkulera i ett nätverk i all oändlighet 

Protocol 8 bitar Anger vilket protokoll på ett högre lager som tar emot 

paketet 

Header Checksum 16 bitar Kontrollerar integriteten på IP-headern 

Source Address 32 bitar Adressen som paketet skickades ifrån 

Destination Address 32 bitar Adressen som paketet skall till 
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Figur 6.2 IPv4 adress 

IPv4-adresser delas upp i fem olika klasser (A, B, C, D och E) där varje klass innehåller en viss 

mängd adresser. En adressrymd i A-klassen använder sig av den första oktetten för att definiera 

nätverksportionen av adressen. En adressrymd i B-klassen använder 16 bitar (två oktetter) och en 

C-klass 24 bitar (tre oktetter). D och E-klassen används generellt inte i kommersiellt syfte [6]. 

För att kunna dela upp IPv4-adresser i andra adressrymder än A, B och C-klasserna används 

Classless Inter-Domain Routing (CIDR), som gör det möjligt att dela upp en adressrymd i vilken 

storlek som helst. När CIDR började användas tappade de tidigare klasserna sin betydelse, men 

de används fortfarande för att beskriva /8 (A),  /16 (B) och /24 (C)-nät [2]. 

Till exempel kan C-nätet 192.168.1.0 (som skrivs ut 192.168.1.0/24) med adresserna 0-255 delas 

upp i två mindre nätverk. Det första nätverket får då adresserna 192.168.1.0-127 och det andra 

nätverket 192.168.1.128-255 och benämns 192.168.1.0/25 respektive 192.168.1.128/25. Genom 

att dela upp nätverk i mindre bitar kan IPv4-adresserna delas ut i mindre omfång än de gamla A, 

B och C-klasserna. Detta sparar adresser eftersom mängden utdelade adresser går att anpassa till 

behovet [2, 6]. 

6.2.  IPv6 

IP version 6 började utvecklas redan på 1990-talet då den minskande mängden adresser i IPv4 

började tas på allvar. IPv6 designades som en utveckling av IPv4 där funktioner lades till och togs 

bort [2,6]. IPv6 utvecklades med fokus på att skapa en större adressrymd och ökad säkerhet med 

säkerhetsåtgärder inbyggt i protokollet. Den viktigaste utvecklingen är mängden adresser som i 

IPv6 uppgår till inte mindre än 3.4×1038, jämfört med IPv4 vars maximala mängd adresser är 

4,294,967,296 st. För att ge ett perspektiv rymmer ett standard-nät i IPv6 (/64) 232 stycken av 

dagens internet. 

Ökningen av adresser innebär att bristerna som IPv4 förde med sig när adresserna började ta slut 

(till exempel NAT) kommer att försvinna när övergången till IPv6 är klar [2]. IPv6 har en enklare 

paketstruktur än IPv4 med färre men större fält som innehåller mer data (figur 6.3) [2, 6]. 
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Figur 6.3 Fälten i en IPv6 Frame 

 

Tabell 6.2 Förklaring av IPv6 Frame fälten [2, 8, 9] 

Fält Storlek Beskrivning 

Version 4 bitar Vilken version av IP som används 

Traffic Class 8 bitar Samma funktionalitet som ”Type of service”-fältet i IPv4, att 

specificera hur ett protokoll på ett högre skikt vill att paketet 

omhändertas och sorteras efter prioritering 

Flow  Label 20 bitar Används för att identifiera ett paket ifrån ett flöde 

Payload length 16 bitar Storleken av det inkapslade paketet 

Next Header 8 bitar Anger vilket protokoll på ett högre lager som tar emot 

paketet 

Hop Limit 8 bitar Anger hur många nätverk ett paket får gå över innan det 

kastas bort. Används för att paket inte skall cirkulera i 

oändlighet på Internet 

Source Address 128 bitar Adressen som paketet skickades ifrån 

Destination Address 128 bitar Adressen som paketet skall till 

Adresseringen i IPv6 ser annorlunda ut i jämfört med IPv4, främst då en IPv6-adress består av 

128 bitar och presenteras i hexadecimal notation, 16 bitar i taget (Figur 6.4). Precis som IPv4 

delas adressen upp i en bit som identifierar nätverket och en bit som identifierar hosten.  IPv6 

använder sig av två fasta prefix för adressering, /48 för större nätverk och /64 för mindre.  

Uppdelningen gör det enklare att hantera adressering för operatörer medans organisationer och 

privatpersoner får en stor andel adresser tilldelat sig [2, 6]. 
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Figur 6.4 IPv6 adress 

En nod som använder IPv6 får en adress som kallas för "Link local", vilket gör det möjligt för två 

eller fler noder som är anslutna till samma nätverk att kommunicera utan någon manuell eller 

dynamisk konfiguration. Link local-adresser gäller enbart inom nätverket noden befinner sig i 

[2,6]. För att kommunicera över internet behövs en IPv6-adress som tillhandahålls av till exempel 

en ISP. Med IPv6 är det möjligt att ha flera adresser bundet till samma interface, något som 

underlättar för till exempel virtuella maskiner [2]. 

Utöver den stora skillnaden i mängden adresser och hur adresshanteringen fungerar finns det i 

IPv6 många nya funktioner jämfört med IPv4. De huvudsakliga ändringarna och tilläggen 

presenteras i kommande sektion [2, 6]. 

6.2.1. Adressering 

IPv6 för med sig många förändringar gällande adresseringen utöver de som redan tagits upp. 

Dessa kan delas upp i följande delar: 

 Enkel och fixerad adressarkitektur 

 Avgränsade adresser 

 Flera adresser på ett NIC 

 Unik lokal adressrymd 

IPv6 har, tack vare den enorma mängden adresser, en fixerad struktur för hur adresser delas ut till 

organisationer och hur adresserna sedan delas upp i subnät. Oavsett storlek tilldelas varje 

organisation (företag, organisation, hem-nätverk med mera) ett omfång adresser med /48-prefix 

och därefter delas den mängden adresser in i subnät med /64-prefix. Adresstilldelningen sköts av 

leverantörer ett steg upp i hierarkin så ett företag med en ISP kan inte få adresser tilldelat direkt 

från ett register, om inte företaget är multihomat. Om företaget är multihomat kan det begära 

ISP-oberoende adresser från ett register [2]. Fördelen med den typen av adressering är minskade 

routes i de globala routingtabellerna då det går att aggregera routes uppåt i hierarkin [2]. 

Avgränsade adresser innebär att en adress går att begränsa till ett visst omfång, som ett lokalt 

nätverk. Adresser med ett lokalt omfång kallas ”Link local” och kan enbart användas på samma 

länk, de kan inte gå över en router till ett annat nätverk (figur 6.5) [2]. Link-local adresser är 

uppbyggda med nodens ”interface-identifier” och konfigureras automatiskt av noden. Ett lokalt 

nätverk med enbart IPv6-noder kan alltså kommunicera utan DHCP eller manuell konfiguration, 

ett så-kallat adhoc-nätverk [2]. 
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Figur 6.5 IPv6 Link-Local 

En IPv6-nod kan kommunicera med noder på samma lokala nätverk genom Link local-adressen 

samtidigt som den kan använda en global unicast-adress för att kommunicera över Internet [2]. 

Det är möjligt eftersom IPv6-noder kan ha flera IP-adresser konfigurerade på samma NIC. Fler 

adresser på ett interface underlättar för virtualisering och gör det möjligt för en nod att själv 

kommunicera över flera nätverk samtidigt [2]. 

Utöver link local-adresser kan globala unicast-adresser användas lokalt. En global unicast-adress 

som används lokalt är unik så även om adressen bara används lokalt förekommer den bara en 

gång vilket underlättar vid exempelvis sammankoppling av flera nätverk då det inte förekommer 

några adress-kollisioner [2].  

 
Figur 6.6 IPv6 unicast-adress 

 

Varje adress använder sig av /48-prefixet där de första 8 bitarna är satta till fd. Nästa del (bit 9-

48) är unik för varje nätverk då den genereras utifrån en algoritm (figur 6.6) [12]. Fördelen med 

lokala unicast-adresser är att varje organisation, företag eller liknande kan använda /48-adresser 

från fd00::/8-serien som prefix för sina nätverk. Lokala adresser används med fördel för enheter 

som inte behöver nås från utsidan som till exempel skrivare, kopiatorer med mera [2]. 

6.2.2. Autokonfigurering 

En av nyheterna med IPv6 är autokonfigurering. Autokonfigurering innebär att noderna själva 

konfigurerar IP-adresser när de ansluts till ett nätverk, antingen med link local-adresser eller 

genom router-annonseringar. När noden ansluts tar den reda på nätverksprefixet och lägger till 

sin interface-identifier för att bilda en komplett IPv6-adress [2]. 

När en autokonfigurerad IPv6-nod byter nätverk ändras nätverks-prefixet, men interface-

identifier är samma som i det tidigare nätverket. Interface-identifier är baserat på nodens MAC-

adress och är unik för varje nod [2]. Då enbart nätverks-prefixet ändrades om noden bytte 

nätverk var det möjligt att spåra noden genom olika nätverk. För att förhindra spårning av 

slutanvändare infördes användandet av temporära interface-identifiers som inte var baserade på 
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MAC-adresser utan som slumpades fram. För att öka sekretessen ytterligare ändras interface-

identifiern periodvis, även inom ett nätverk [2]. 

En interface-idenfier är uppbyggd på följande sätt (figur 6.7): 

1. Länk-lager adressen är extraherad från interfacet. Exemplet visar en 48-bitars ethernet 

adress: 00:08:3a:8f:9e:7b. 

2. I mitten av 48 bitars-adressen sätts ett 16-bitars fält in med värdet ’fffe’. ’fffe’ är reserverat 

av IEEE för att konvertera 48-bitars MAC-adresser till 64-bitars adress. 

3. Andra biten av den vänstra oktetten används för att identifiera om MAC-adressen är 

unik. Om adressen är unik sätts värdet på biten till 1.  

 
Figur 6.7 IPv6 Interface Identifier konstruktion 

6.2.3. Multicast 

Multicast innebär att noden skickar samma paket till ett flertal olika mottagare. Med IPv4 

begränsas mängden noder som paketen når med hjälp av TTL-värdet i headern, något som gör 

det svårt och komplext att begränsa räckvidden av multicasten[2]. IPv6 förenklar avgränsningen 

genom att använda sig av bitar i adresserna för att kontrollera vilka noder som paketen når fram 
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till. En IPv6 multicast-adress definierar en grupp interface, oftast andra noder. Ett interface kan 

vara kopplat till många multicast-grupper [2, 13].  

För att avgöra huruvida en adress är en multicast-adress eller inte sätts de första åtta bitarna till 1 

(figur 6.8). 

 

Figur 6.8 De olika fälten i en IPv6 Multicast Frame 

Nästa del i adressen är ”Flag”-fältet som innehåller fyra bitar. Värdena sätts till 0RPT. Den första 

biten är reserverad och måste vara satt till noll. R och P-bitarnas funktioner går att läsa mer om i 

[24, 25]. T-biten har olika funktioner beroende på vilket värde som sätts (tabell 6.3)[2, 13]. 

Tabell 6.3 IPv6 Multicast flagga 

Flagga Värde Beskrivning 

T 0 Permanent multicast-adress (definierad av IANA) 

T 1 Tillfällig multicast-adress 

Efter flag-fältet kommer ”Scope”-fältet, som bestämmer omfånget på multicasten. Scope-fältet är 

fyra bitar stort och innehåller olika värden beroende på omfånget (tabell 6.4) [2, 13]. 

Tabell 6.4 IPv6 multicast grupper 

Flagga Scope Beskrivning 

0 Reserverad  

1 Interface-local Skickas till de lokala interfacen 

2 Link-local Når alla noder inom det lokala nätverket 

3 - Otilldelat 

4 Admin-local Det minsta omfånget som måste vara administrativt konfigurerat, 

det vill säga att omfånget inte får någon automatisk konfiguration 

från nätverk eller andra multicast-konfigurationer. 

5 Site-local Begränsad till den den lokala fysiska topologin 

6-7 - Otilldelat 

8 Organization-local Multicasten når alla delar av ett nätverk som tillhör en 

organisation 

9-D - Otilldelat 

E Global Används när multicasten skall nå ut till noder över hela Internet 

F Reserverad  

För att multicasten skall nå fram till rätt grupp adresser används fältet ”GroupID” som 

identifierar multicast-gruppen. 
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En permanent tilldelad multicast-adress är oberoende av vilket omfång som används. Ett 

exempel är en grupp NTP-servrar som har tilldelats en permanent multicast-adress med 

”GroupID” satt till 101: 

 

Tabell 6.5 IPv6 multicast grupp-id exempel 

FF01:0:0:0:0:0:0:101 Riktat till NTP servrarna på samma interface som avsändaren 

FF02:0:0:0:0:0:0:101 Riktat till NTP servrarna på samma länk som avsändaren 

FF05:0:0:0:0:0:0:101 Riktat till NTP servrarna inom samma site som avsändaren 

FF0E:0:0:0:0:0:0:101 Riktat till alla NTP servrar på internet 

Oavsett vilket omfång som används går multicasten till gruppen som innehåller NTP-servrar [13]. 

6.2.4. Extension Header 

I IPv6-headern finns det utrymme för utökad information om internet-lagret, i form av extension 

headers (Figur 6.3). Extension headers är separata headers som länkas från första till sista headern 

hela vägen till transport-headern. Ett IPv6-paket kan ha flera extension headers eller ingen alls. 

(figur 6.9) [2,11] 

 
Figur 6.9 IPv6 next header 

För att stödja IPv6 fullt ut måste följande headers implementeras [2,11]: 

 Hop-by-Hop Options 

 Routing Header 

 Fragment Header 

 Authentication Header 

 Encapsulation Security Payload 

 Destination Options 

 No Next Header 

Extension headers används för att uppnå en effektivare routing som är mer flexibel vid 

införandet av nya alternativ och headers i framtiden [11]. 

6.2.5. IP Security 

IP Security (IPsec) är en teknik som togs fram för att skydda all kommunikation som går över IP-

lagret. IPsec designades för både IPv4 och IPv6, men är valbart för IPv4 och obligatoriskt för 

IPv6 [2]. För att skapa säkra anslutningar mellan noder använder sig IPsec av två olika 

överföringsmekanismer; transportering av krypterade paket eller en krypterad tunnel. Det går att 
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använda sig av båda teknikerna samtidigt för att skicka krypterade paket genom en krypterad 

tunnel (figur 6.10) [2,10]. 

 

Figur 6.10 IPsec tunnel och transport 

När en anslutning som använder sig av IPsec sätts upp utbyts nycklar och förhandlingar med 

hjälp av Internet Key Exchange (IKE) –protokollet. När autentiseringen är klar bestäms vilken 

typ av tjänst som skall användas med IPsec; Authenticated Header (AH) eller Encapsulating 

Security Payload (ESP) [2, 10]. 

AH gör det möjligt att skydda integriteten för hela paketet, autentisering av källan och säkerställer 

att svaret kommer från mottagaren. AH krypterar däremot inte paketet vilket gör det möjligt för 

tredje part att läsa innehållet. Används istället ESP så krypteras hela paketet, men integriteten är 

bara säkerställd för datan som skickas och inte för hela headern. . Källan autentiseras och paketet 

skyddas hela vägen från avsändare till mottagare [2, 10]. 

IPsec fungerar inte över IPv4 NAT eftersom protokollet använder sig av IP-adresser för att sätta 

upp och kryptera anslutningen [2,10]. 

6.2.6. Quality of Service 

IP som protokoll är designat för att leverera paket efter ”best effort”, det vill säga det finns inga 

garantier att ett paket kommer fram inom en viss tid eller att det kommer fram alls [7]. Det går 

inte heller att behandla olika paket med olika prioritet då alla paket ser likadana ut. Quality of 

Service (QoS) är ett begrepp som kan förklaras med möjligheten att klassificera och prioritera 

paket utmed ett nätverk [2]. IPv4 och IPv6 använder sig främst av två tekniker för QoS; 

Differentiated Services och Integrated Services.  

 

 

Figur 6.11 Domän som använder differentiated services för QoS. 
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Differentiated Services (diffserv) möjliggör QoS genom att märka paket med så kallade DS-bitar i 

TOS-fältet för IPv4-headern och Traffic Class för IPv6-headern. Diffserv fungerar inom en 

given domän där samma QoS-policy har satts upp (Figur 6.11) [2]. Om två paket med olika 

prioritet kommer in efter varandra till en router i domänen kontrolleras DS-bitarna och paketet 

med högst prioritet processas först. Diffserv fungerar likadant över IPv4 och IPv6. 

 

 

Figur 6.12 RSVP flöde 

Den andra varianten av QoS, Integrated Services (intserv), fungerar annorlunda jämfört med 

diffserv då intserv reserverar resurser och säkrar särbehandlingen av hela flödet innan 

överföringen påbörjas [2]. För att möjliggöra en sådan reservation används Resource Reservation 

Protocol (RSVP). Noden som sänder flödet skickar först en förfrågan med RSVP till mottagaren. 

Förfrågan innehåller detaljer om flödet såsom paketprioritet, bandbredd med mera. Varje router 

utmed vägen hanterar förfrågan och skickar vidare den. När förfrågan når mottagaren skickas en 

bekräftelse tillbaka och flödet mellan noderna får de egenskaper (resurser) som specificerades i 

RSVP-förfrågan (Figur 6.12) [2].  

Flödeshanteringen skiljer sig mellan IPv4 och IPv6 då IPv6 har ett tillägg i headern kallat ”Flow 

Label”. Flow Label gör det möjligt för källan att märka alla paket som hör till flödet och skicka 

med märkningen i RSVP-meddelandet. Routrarna kan då jämföra märkningen på paketen som 

kommer in med den som propagerats med RSVP-meddelandet och snabbt avgöra QoS-

egenskaper för paketen [2]. 

QoS använder sig traditionellt av IP-adresser och portnummer för att möjliggöra prioritering och 

klassificering, något som gör det omöjligt för QoS att fungera över NAT då både IP-adress (källa) 

och portnummer ändras när paketen går över ett NAT. IPv6 möjliggör QoS över större domäner 

då inga NAT behövs. Används dessutom flow label och RSVP kan QoS användas över ännu 

större domäner då varje flöde sätts upp med olika prioritering [2]. 
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6.2.7. Multihoming 

 
Figur 6.13 LAN1 har två vägar att nå internet igenom, multihoming. 

Multihoming innebär att ett nätverk är anslutet till flera ISPs (figur 6.13). Att vara ansluten till 

flera ISPs ger många fördelar, till exempel redundans, möjligheten att lastbalansera, bättre 

respons tid med mera [2]. Det finns många tekniker för att möjliggöra multihoming över IPv6, 

bland annat: 

 ISP-oberoende adresser 

 Flera prefix inom nätverket 

 Korslagda tunnlar vid ändroutrar 

Nätverk med ISP-oberoende adresser fungerar likadant med IPv4 och IPv6 [2]. Nätverket måste 

tilldelas oberoende adresser från register som till exempel RIPE. ISP-oberoende adresser leder till 

större routing-tabeller då varje ISP måste lägga in routes till nätverket, något som kan leda till 

ostabila routes och som ställer höga krav på de routrar som används [2].  

Vid användande av flera prefix inom samma nätverk får varje nod i nätverket flera adresser, en 

från varje ISP (som är möjligt tack vare den utökade adressrymden i IPv6). Det är då upp till 

noden att välja den adress som skall användas, något som innebär mer administrativt arbete då till 

exempel filtrering på adresser försvåras [2]. Om nätverket är anslutet till flera ISPs genom flera 

routrar blir adresseringen likadan som med flera prefix inom nätverket, men korsade tunnlar sätts 

upp mellan nätverkets routrar och varje ISPs router. Med hjälp av tunnlarna skapas redundans 

och möjlighet till lastbalansering [2]. 



Utveckling av en metod för att implementera IPv6 i en existerande nätverksmiljö 
Maj 24, 2011 
 

 
 

S: 23 

6.2.8. Mobilitet 

När IPv4 designades och började användas i slutet på 1970-talet så var datorer i regel väldigt 

skrymmande maskiner som tog upp mycket yta och inte gick att flytta på hur som helst. IPv4 

designades med de förutsättningarna och är inte anpassat för dagens mobila enheter såsom 

mobiltelefoner, handdatorer, inbyggda enheter i bilar, personsökare med mera [2]. Med hjälp av 

trådlösa nätverk (WLAN, 802.11) kan en nod förflytta sig från en accesspunkt till en annan utan 

att bryta anslutningen eftersom accesspunkterna tillsammans med 802.11-protokollet sköter 

anslutningen. Om noden däremot behöver byta IP-adress vid skiftet av accesspunkt så påverkas 

anslutningen och behovet av mobilitet gällande IP uppstår [2]. 

 

Figur 6.14 Nod2 övergår till ett nytt nätverk utan att tappa anslutning med MobileIP 

För att kunna upprätthålla anslutningen även vid byte av IP-adress används ett protokoll kallat 

”MobileIP” [2]. MobileIP antar att noden har ett hemnätverk med en fast adress som andra 

noder använder för att kunna kommunicera med den mobila noden. När noden rör på sig och får 

en ny adress registreras adressen i en agent på hemnätverket som vidarebefordrar paket från 

nodens fasta adress till noden (Figur 6.14) [2]. Genom att använda sig av en agent kan den mobila 

noden nås via en fast adress även om den byter adress ett flertal gånger under exempelvis en resa. 

MobileIP designades för att fungera med IPv4 och IPv6, men är optimerat för IPv6 [2].  

  



Utveckling av en metod för att implementera IPv6 i en existerande nätverksmiljö 
Maj 24, 2011 
 

 
 

S: 24 

6.3. Sammanfattning IP 

IP version 4 utvecklades för ett nätverk som bestod av en mindre mängd noder där varje nätverk 

och nod som anslöts i början var känd eller antogs vara ofarlig. Eftersom det inte tycktes finnas 

några risker med ett stort nätverk utvecklades IPv4 utan någon inbyggd säkerhet och med en 

förhållandevis liten mängd adresser [2]. Vad utvecklarna inte visste var att Internet skulle växa 

något enormt och förändra människans livsstil, att fler och fler enheter skulle anslutas och att 

Internet till slut skulle bli en självklarhet i samhället. 

För att kunna hantera Internets enorma tillväxt påbörjades utvecklingen av IP version 6. IPv6 har 

försetts med en adressrymd som är många gånger större än IPv4, inbyggd säkerhet i protokollet 

och många andra funktioner som anses vara nödvändiga, dels för att möta Internets enorma 

tillväxt och dels för att återställa Internet till den funktionalitet som det var tänkt att ha från 

början [2].  

I dagsläget är övergångsfasen från IPv4 till IPv6 igång och företag, operatörer med flera ställs 

inför svårigheten att tillhandahålla sina tjänster genom både IPv4 och IPv6. Eftersom IPv6 inte är 

bakåtkompatibelt med IPv4 har en mängd tekniker tagits fram för att möjliggöra kommunikation 

över både IPv4 och IPv6 under övergångsperioden. I nästa kapitel presenteras de övergångs-

tekniker som används i större skala i dagsläget [2]. 
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7. Övergångs-tekniker 
I det här kapitlet tar vi upp några av de vanligaste teknikerna som används för att underlätta 

övergången till IPv6. Teknikerna utvecklades och utvecklas[1] för att kunna genomföra en så 

smidig och kontrollerad övergång som möjligt, utan att påverka funktionaliteten i den existerande 

IPv4-arkitekturen. Genom att implementera någon av teknikerna möjliggörs samtida användning 

av IPv4 och IPv6 under en övergångsperiod, där tjänster och protokoll som inte fungerar med 

IPv6 kan använda sig av IPv4 istället. Vissa tekniker används i början av övergången, när det bara 

finns små nätverk med IPv6 medans andra används i slutet för att möjliggöra IPv4 över IPv6. 

Teknikerna kan generellt sett delas upp i fyra kategorier[1]: ”Co-existence”, ”Tunneling”, 

”Translation” och ”Proxies”. 

Då användandet av proxies är snarlikt adressöversättning har vi valt att dela in teknikerna i tre 

kategorier: Adressöversättning, tunnlar och samexistens. 

7.1. Adressöversättning 

 
Figur 7.1 Adressöversättning ifrån ett nätverk till ett publikt nätverk. 

Adressöversättning, eller Network Address Translation (NAT), är en teknik som togs fram för att 

spara IPv4-adresser [1]. NAT kopplar en extern publik adress till flera interna privata adresser 

(Figur 7.1). Detta möjliggör åtkomst till Internet åt ett flertal datorer genom en publik IP-adress 

och är en vanlig lösning i hemnätverk där routrar ofta innehåller en brandvägg och NAT-

funktionalitet[2]. 

Principen bakom NAT är densamma i IPv4 och IPv6, med skillnaden att den privata adressen är 

IPv6 som översätts till IPv4 externt eller tvärtom, beroende på vilken funktionalitet som 

efterfrågas. Detta möjliggör för en intern nod att prata med externa noder oavsett vilket protokoll 

som används. Om till exempel IPv6 används internt och en intern nod skickar data till en extern 

IPv6-nod går trafiken inte genom NAT. Skulle den externa noden använda sig av IPv4 måste 

trafiken översättas till IPv4 genom NAT. 

 



Utveckling av en metod för att implementera IPv6 i en existerande nätverksmiljö 
Maj 24, 2011 
 

 
 

S: 26 

Tabell 7.1 Paketets väg till sitt mål igenom NAT 

Pakethuvud inom ett privat nätverk Pakethuvud i ett publikt nätverk 

Källa Destination Källa Destination 

IP adress Port IP adress Port  IP adress Port IP adress Port 

192.168.0.10 49420 172.0.0.5 80 172.0.0.1 27016 172.0.0.5 80 

192.168.0.11 34523 172.0.0.5 80 172.0.0.1 27015 172.0.0.5 80 

NAT är dock inte helt utan problem, då det försvårar möjligheten att sätta upp en direkt 

förbindelse mellan två noder [2]. Tabell 7.1 och figur 7.1 visar stegen ett paket tar när det 

traverserar ett internt nätverk, genom en router med NAT vidare till en publik adress. Genom att 

koppla ett internt IP till ett port-nummer så kan NAT hålla reda på flera anslutningar. Detta 

gömmer den interna noden, då den externa endast ser den publika IP-adressen som är kopplad 

till routern och inte noden som skickade paketet. 

7.1.1. Proxies 

 

Figur 7.2 Proxy översätter SMTP IPv6 trafik till SMTP IPv4, ALG. 

Utöver adressöversättning för all trafik kan så kallade ”proxies” (figur 7.2) användas för att 

översätta trafik för specifika protokoll och applikationer. Sådana proxies kallas för ”Application 

Layer Gateways”, ALG. En ALG översätter bara den data som kommer från en viss applikation 

eller ett visst protokoll och arbetar på applikationslagret i TCP/IP-modellen [1, 2]. Figur 7.2 visar 

hur en ALG kan användas för till exempel SMTP. En nod med IPv6 skickar ett mail till en nod 

på ett annat nätverk som använder sig av IPv4. Mailet passerar ALGn, en ny anslutning öppnas 

mellan ALGn och den mottagande noden. Den nya anslutningen använder sig av IPv4 och mailet 

skickas vidare över IPv4. Samma förlopp sker åt andra hållet, noden med IPv4 skickar ett mail 

som går genom ALGn, en ny anslutning öppnas över IPv6 och mailet skickas vidare till den 

första noden [2]. 

En av de största nackdelarna med ALGs är att varje ALG måste skrivas specifikt för varje 

protokoll och i vissa fall både för in och utgående trafik. Det är också en säkerhetsrisk då ingen 

direkt anslutning kan upprättas eftersom ALGn inspekterar paketen som går igenom den [1, 2]. 
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7.2. Tunnel 

 

Figur 7.3 IPv6 tunnlas över ett IPv4 nätverk för att nå mottagaren. 

I vissa nätverk kan det vara svårt att implementera dual-stack av olika skäl, exempelvis om det är 

gammal utrustning som inte klarar av IPv6. Om den befintliga utrustningen inte klarar av IPv6, 

men behovet finns så kan det lösas med hjälp av tunnlar [1, 2]. Tunnlar används för att kunna 

skicka data i ett protokoll över en anslutning som använder ett annat protokoll (Figur 7.3). I 

exemplet med gammal utrustning kan en tunnel sättas upp och skicka IPv6-trafik igenom den, 

men inkapslat i IPv4-paket. På så vis möjliggörs IPv6, trots att utrustningen bara kan hantera 

IPv4. 

Det finns många olika tekniker för att tunnla trafik, en del är helt automatiska och upprättar 

tunnlar vid behov, medans andra kräver manuell konfigurering. Det finns också dynamiska och 

statiska tunnlar, där en dynamisk tunnel kan skapas vid behov och vara aktiv i en tidsperiod för 

att sedan tas bort, medans en statisk konfigureras för att finnas kvar så länge som användaren 

önskar [1, 2]. En tunnel kan gå mellan nod till nod, nod till router och router till router. Tunneln 

kan också sträcka sig över flera routrar, något som kan skapa problem vid routing eftersom en 

tunnel med IPv6 räknas som ett hopp, oavsett hur den underliggande arkitekturen ser ut. Detta 

gör att routing baserad på hopp inte stämmer och kan resultera i sämre bandbredd och högre 

latens [1, 2]. 

De vanligaste teknikerna för att tunnla trafik är 6to4, TSP och GRE [2]. Det finns ett antal 

tekniker utöver redan nämnda, men då ingen av dessa används i någon större grad eller är 

färdigutvecklade har vi valt att fokusera på de tekniker som används. 

7.2.1. Tunnel Setup Protocol (TSP) 

TSP är ett protokoll som är designat för att automatiskt kunna sätta upp tunnlar för IPv6 i IPv4-

nätverk. TSP består av två komponenter, klienter och så kallade ”brokers”. Brokers konfigurerar 

och skickar ut information om tunnlar i ett TSP-nätverk. Alla klienter som vill sätta upp en tunnel 

pratar med brokern och får därefter information om tunneln [2]. 
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Figur 7.4 Broker och server är separerade 

Klienten ansluter till brokern genom TCP eller UDP, utför autentisering (om det är konfigurerat) 

och begär därefter en tunnel. Brokern konfigurerar och delegerar tunneln till en server och 

skickar därefter informationen om tunneln till klienten. Klienten tar emot informationen och 

konfigurerar en statisk tunnel till servern som brokern delegerade tunneln till. Broker och server 

kan ligga på olika noder (figur 7.4) eller vara konfigurerat på samma nod (figur 7.5) [2]. En klient i 

ett TSP-nätverk kan vara antingen dator eller router. 

 

Figur 7.5 Broker och Server ligger på samma nod 

TSP är en väldigt flexibel teknik, där en tunnel mellan två noder inte behöver se likadana ut 

eftersom varje tunnel är skapad med hänsyn till klientens situation. Till exempel kan en broker, 

med hjälp av data från klientens förfrågan, avgöra om klienten är bakom NAT eller inte och 

anpassa tunneln för NAT [2].  

För att TSP skall fungera krävs det att noderna (både klient och server) kan hantera både IPv4 

och IPv6 (dual-stack). Servern som tunnlarna sätts upp mot måste vara ansluten till ett IPv6-

nätverk då den agerar gateway för noderna kopplade till den. Detta gäller även i de fall då broker 

och server är på samma nod [2]. I de fall där avståndet mellan klient och server blir stort så kan 

latensen bli högre med TSP än utan. 
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7.2.2. Generic Route Encapsulation (GRE) 

GRE är en specifikation för att bädda in paket från ett protokoll i paket från ett annat protokoll. 

Paketet som bäddas in placeras i ett paket som förses med en GRE-header. Paketet bäddas sedan 

in i protokollet som används för att skicka iväg paketet (figur 7.6) [2, 5]. 

 

Figur 7.6 GRE inkapsling 

När ett IPv6-paket packas in i IPv4 sätts protokoll-fältet i IPv4-headern till 47 för att tala om att 

datan i paketet är ett GRE-paket. Genom att packa in original-paketet i ett GRE-paket och sedan 

skicka paketet med protokollet som används kan GRE-tunnlar hantera många olika protokoll i 

samma tunnel. För att kunna sätta upp en GRE-tunnel måste båda sidorna av tunneln kunna 

hantera IPv4, IPv6 och GRE. På grund av att tunnlarna använder IPv4-adresser på båda sidorna 

kan de inte användas över NAT [2, 5]. 

7.2.3. 6to4 

6to4 är ytterligare en teknik som används för att automatiskt sätta upp tunnlar mellan IPv4 och 

IPv6-nätverk. Liknande GRE kapslas IPv6-paketen in i ett nytt paket som sedan skickas vidare 

med hjälp av IPv4. IPv4-paketets protokoll-header sätts sedan till 41 för att identifiera innehållet 

som ett 6to4-paket [2]. En 6to4-adress börjar alltid med 2002: vilket gör det lätt att identifiera 

som 6to4. Adresseringen använder sig sedan av IPv4-adressen på den router som ansluter med 

6to4, IPv4-adressen läggs på efter det initiala 2002. Därefter följer ett subnät och sist 64 bitar för 

att identifiera noden (figur 7.7) [2]. 

 
Figur 7.7 6to4 inkapsling 

För att kunna kommunicera med andra nätverk behöver 6to4 använda sig av så kallade ”relays” 

(figur 7.8). En 6to4 relay är en router som kan använda sig av 6to4 men som också är ansluten till 

andra IPv6-nätverk som inte kör 6to4. Routern agerar då som gateway till andra nätverk och 

möjliggör kommunikation mellan 6to4-nätverket och icke-6to4. En av nackdelarna med 6to4-

relays är behovet av filtrering för att inte agera gateway åt all 6to4-trafik om routern annonserar 

sina routes med IGP eller BGP [2]. 
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Figur 7.8 6to4 tunnlar 

För att kunna sätta upp 6to4-tunnlar måste kant-routrarna i nätverket använda sig av dual-stack, 

stödja 6to4 och ha en statisk route till en 6to4-relay. Noderna inom nätverket behöver inte känna 

till något om 6to4. 6to4 är inget krav i en IPv6-stack och är därför inte implementerad i alla 

nätverks-stackar som stödjer IPv6. 6to4 rekommenderas inte för större nätverk eller företag då 

det inte fungerar över NAT [2]. 

7.2.4. Jämförelse av tunneltekniker 

Då alla presenterade tekniker erbjuder IPv6-funktionalitet i någon form måste varje situation 

analyseras och sedan välja den teknik som är bäst lämpad. För att få en enklare överblick över 

vad som skiljer de olika teknikerna åt presenteras de huvudsakliga funktionerna för varje teknik i 

tabell 7.1. Tabellen tar inte upp teknikerna i detalj utan är tänkt som en enklare jämförelse för att 

snabbt kunna avgöra vilken teknik som initialt är bäst lämpad för situationen.  

Tabell 7.1 Översikt tunneltekniker [1, 2] 

 GRE 6to4 Tunnel broker med TSP 

Primära 
användningsområden 

Väldigt få tunnlar Små nätverk 
ISP, företag och 

kommunikation över 
NAT 

Kommunicera igenom NAT    

Nätverksklienter    

IPv6 prefix delegering  1  

IPv6- adress oberoende av IPv4 
adressen    

Stöd för dynamisk 
slutdestination     

Multicast    
Utan autentisering     
Med autentisering    
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Modifiering av IPv4-adressen 
ändrar inte IPv6 adressen och 
dess prefix 

   

Tunneln är uppe även om IPv4 
adressen ändras    

Gateway som möjliggör att 
noder bakom kan få anslutning 
utan att ha implementerat 
övergångs- tekniken själva 

   

Kantroutern behöver inte stödja 
övergångs- tekniken    

IPv4 i IPv6    
Redundans    
Lastbalansering    
Adressrymd Valfri 2002::/16 Valfri 

 Stödjer  Notis 

 Stödjer inte   
 

 1: IPv6 prefixet är bundet till IPv4 adressen 

7.3. Samexistens 

Med samexistens menas möjligheten att använda både IPv4 och IPv6 samtidigt, inom ett nätverk. 

En förutsättning för att kunna använda sig av båda protokollen samtidigt är att noderna i 

nätverket (datorer, routrar, brandväggar med mera) stödjer båda protokollen. Detta är den 

primära övergångs-tekniken enligt RFC2893 [3] och använder sig av en teknik kallad ”dual-

stack”. Användandet av dual-stack kan närmast jämföras med TCP/IP och IPX, två protokoll 

som länge användes sida vid sida [1]. 

7.3.1. Dual-stack 

 
Figur 7.9 Illustrerad Dual-Stack 

En nod med dual-stack kan konfigureras att använda sig av IPv4, IPv6 eller båda samtidigt. 

Eftersom nätverks-stacken har stöd för båda protokollen (Figur 7.9) så kan applikations-lagret 

anropa funktioner i IPv4 när det krävs och IPv6 när det krävs, vilket gör att noden fungerar 

oavsett vilket protokoll som används (Figur 7.10) [1,2]. Applikationer som enbart stödjer IPv4 

utnyttjar den funktionaliteten i nätverks-stacken medans applikationer som har stöd för IPv6 
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använder sig av det. Tack vare den funktionaliteten är en dual-stackad nod väldigt flexibel och det 

föredragna sättet att migrera till IPv6 [1]. 

 

Figur 7.10 Nätverk där IPv4 och IPv6 existerar ihop 

När en dual-stackad nod startar en ny anslutning så bestäms vilket protokoll som skall användas 

(IPv4 eller IPv6) beroende på svaret från DNSen. Om DNSen innehåller en IPv4-adress, så 

använder sig noden av IPv4. Innehåller den en IPv6, används IPv6. Om svaret innehåller både 

IPv4 och IPv6, är det upp till noden och applikationen att bestämma vilket protokoll som 

används [2]. 

Ett problem med dual-stack är att det inte sparar IPv4-adresser utan använder sig av både IPv4 

och IPv6-adresser för kommunikation. En föreslagen lösning är att använda sig av en publik 

IPv4-adress och sedan använda NAT för att dela på den adressen inom nätverket för de tjänster 

som inte är känsliga för det, medans IPv6 används till tjänster som inte fungerar bra (eller inte 

alls) bakom NAT [1]. 

7.3.2. Dual-stack Lite 

 
Figur 7.11 Dual-Stack Lite, IPv4 trafik tunnlas i IPv6 

Dual-stack lite (DS-lite) är en variant av dual-stack där klienterna stödjer både IPv4 och IPv6, 

men ISPn tillhandahåller enbart IPv6-adresser. IPv4-adresser tunnlas istället över IPv6 och de 

adresser som delas ut ligger i den privata adressrymden och tillhandahålls av ett stort NAT som 

sköts av ISPn [1,4]. De noder som enbart använder sig av IPv6 eller som stödjer dual-stack når då 

ut i nätverket genom IPv6, medans de noder som enbart stödjer IPv4 får en privat IPv4-adress 

och når ut till nätverket genom tunnlar till ISPn (figur 7.11). 

Den största skillnaden mellan dual-stack och dual-stack lite är att dual-stack lite inte 

tillhandahåller någon direkt IPv4-access. Tack vare att IPv4-adresserna är privata kan ISPn 

använda en liten del publika IPv4-adresser och nå ut till många kunder samtidigt som de sparar 

IPv4-adresser [1]. 
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7.4. Sammanfattning och slutsats 

Oavsett hur situationen ser ut finns det i dagsläget tekniker för att erbjuda IPv6-funktionalitet 

över IPv4-nätverk, antingen genom någon form av tunnel, dual-stack eller med 

adressöversättning. Varje företag, organisation eller privatperson måste analysera och ta beslut 

om vilken teknik som är bäst lämpad för just deras nätverk.  
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8. Metod 
För att ta fram informationen som låg till grund för den utvecklade metoden bokades ett möte 

med en av IT-teknikerna på Högskolan Väst, Mats Lejon, där olika tillvägagångssätt för att 

implementera IPv6 togs upp. Med hjälp av informationen från Lejon samt litteratur inom 

området togs ett antal punkter fram som var av avgörande betydelse för implementation av IPv6. 

För att verifiera resultatet kontaktades Empir AB och ett möte bokades. Under mötet 

diskuterades följande frågeställning med utgångspunkt från Empirs nätverk: 

”Vad behöver ett företag göra för att kunna implementera IPv6 i en existerande nätverksmiljö?” 

Mötet med Empir bekräftade resultatet. Punkterna gjordes i sin tur om till frågeställningar som 

presenteras i resultatdelen. När detta var avklarat fortsatte arbetet med att sätta upp de tidigare 

nämnda övergångs-teknikerna i en laborations-miljö. I nästa sektion beskrivs testerna och 

tillvägagångssättet i detalj. 

8.1. Labbtest 
Teknikerna testades för att få kunskap om konfiguration och funktionalitet då informationen låg 

till grund för de lösningar som presenteras för användaren i den utvecklade metoden. ICMPv6 

och WireShark [22] användes för att verifiera anslutningen vid alla test. Hård och mjukvara för 

alla enheter beskrivs i tabell 8.1. I de fall där FTP användes gjordes överföringarna i binärt läge. 

För att bättre efterlikna en verklig miljö användes EIGRP och OSPF mellan routrarna. 

Konfigurationsfiler för routrarna finns i bilaga A. 

Tabell 8.1 Labbutrustning 

Enhet OS version Processor RAM NIC 

Nod 1 Windows 7 Pentium 4 3.0 
Ghz 

2GB DDR 
DRAM 

Broadcom 
NetXtreme GB 
Ethernet 

Nod 2 Windows 7 Pentium 4 3.0 
Ghz 

2GB DDR 
DRAM 

Broadcom 
NetXtreme GB 
Ethernet 

R1 IOS 12.14(24)T1 N/A 128MB SDRAM Built in 
ISP IOS 12.14(24)T1 N/A 128MB SDRAM Built in 
R2 IOS 12.14(24)T1 N/A 128MB SDRAM Built in 
Server Windows Server 

2003 R2 / 2008 
R2 

Core 2 Duo 1.83 
Ghz 

2GB DDR 
DRAM 

Intel ® 
PRO/100 VE 

NAT64 Ecdysis live 
boot-disk 

Core 2 Duo 2.66 
Ghz 

4GB DDR 
DRAM 

Intel ® 
PRO/1000MT & 
Broadcom  
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8.2. GRE & 6to4 

 

Figur 8.1 Nätverkstopologi för GRE & 6to4 

Topologin beskriven i (figur 8.1) användes för att sätta upp GRE och 6to4. Noderna 

konfigurerades till att enbart använda IPv6. Routrarna R1 och R2 använde IPv6 mot noderna och 

IPv4 mot ISP-routern. Tunnel-interface konfigurerades mellan R1 och R2 för att möjliggöra 

kommunikation över IPv6 mellan nod1 och nod2. Utöver verifieringen med WireShark gjordes 

en traceroute mellan noderna. 

8.3. Tunnel Setup Protocol, TSP 

 
Figur 8.2 Nätverkstopologi för TSP 

För att konfigurera och testa TSP användes gogoCLIENT [17], en tjänst som låter användaren 

koppla upp till ett IPv6-nätverk genom en TSP-klient [18]. TSP-klienten installerades på Nod1 

som sedan kopplades upp till nätverket (figur 8.2). För att verifiera anslutningen skickades en 

ping till IPv6.google.com. 

8.4. Dual-Stack 

 
Figur 8.3 Nätverkstopologi för Dual-Stack 

Som (figur 8.3) visar flyttades noderna till R2 och en server kopplades in i R1 för att testa dual-

stack. Servern använde Windows Server 2008 R2 då det stödjer IPv6 fullt ut. X-light FTP server 

[19] installerades på servern och FileZilla [20] FTP-klient på noderna. En anslutning upprättades 

och en 4MB stor fil flyttades mellan noderna och servern. WireShark användes för att verifiera 

protokollet som användes.  
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8.5. NAT64, Ecdysis 

 

Figur 8.4 Nätverkstopologi för NAT64 

NAT64 testades med liknande topologi som dual-stack (figur 8.4). Servern använde Windows 

Server 2003 R2 istället för 2008 då 2003 inte stödjer IPv6 fullt ut och var mer intressant i test-

synpunkt [21]. Istället för X-light användes FileZilla FTP-server [22] som inte stödjer IPv6. Båda 

noderna anslöt till servern genom NAT64, den 4MB stora filen överfördes och anslutningen 

verifierades med WireShark. NAT64-datorn använde sig av open source-mjukvaran Ecdysis [23]. 

8.6. Utvecklad metod 
Baserat på resultaten från testerna och vilka tekniker som ansågs kunna användas i en generell 

miljö togs en generell metod för att implementera IPv6 i befintliga nätverk fram. Metoden utgår 

ifrån de frågeställningar som togs fram i analysfasen och använder någon eller några av de testade 

övergångs-teknikerna för att uppnå IPv6-access. 

  



Utveckling av en metod för att implementera IPv6 i en existerande nätverksmiljö 
Maj 24, 2011 
 

 
 

S: 37 

9. Resultat 
Efter att ha pratat med Mats Lejon, studerat litteratur och diskuterat med Empir drogs slutsatsen 

att det fanns tre punkter som var absolut avgörande för implementationen av IPv6 i ett befintligt 

nätverk; IPv6-access från ISP till nätverket, stöd för IPv6 i hårdvaran som används och att 

operativsystem och tjänster på servrar kan hantera IPv6. Med den informationen togs ett antal 

frågor fram som utgjorde grunden av en analys för ett befintligt nätverk: 

 Finns det fler än en internetleverantör? 

 Kan en eller flera leverantörer tillhandahålla IPv6? 

 Stödjer nätverksutrustningen IPv6? 

 Stödjer operativsystem och tjänster IPv6? 

I den generella metoden som utvecklas, baseras analysen på ovanstående frågeställningar. Svaren 

leder fram till de scenarier där någon av de testade teknikerna måste implementeras för att 

möjliggöra IPv6. 

9.1. Labbtest 
Resultaten från labbtesterna presenteras med skärmbilder från WireShark som tydligt visar vilken 

version av protokollet som används av anslutningen. Skärmbilderna är utklipp för att minska ner 

storleken, originalen finns i bilaga B. 
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9.1.1. GRE  

När båda routrarna konfigurerats användes ping mellan nod1 och nod2 för att verifiera 

anslutningen över tunnelinterfacen. Som figur 9.1 visar är det ICMPv6 som används. 

 

Figur 9.1 WireShark, GRE ICMPv6 reply 

  

Figur 9.2 Traceroute, GRE 

Figur 9.2 visar en traceroute som gjordes mellan noderna. Tracerouten visar att den 

underliggande arkitekturen inte visas utan tunnel-interfacet visas som ett hopp istället för tre. 

9.1.2. 6to4 

Resultatet från 6to4 är snarlikgt GRE. Wireshark visar tydligt att ICMPv6 används även här 

(Figur 9.3). 

 

Figur 9.3 WireShark, 6to4 ICMPv6 request 

  

Figur 9.4 Traceroute, 6to4 

Tracerouten (Figur 9.4) visar samma resultat som med GRE, det underliggande nätverket återges 

inte eftersom tunneln räknas som ett hopp i IPv6. 
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9.1.3. Tunnel Setup Protocol, TSP 

I testet användes IPv6-in-IPv4 Tunnel (Native), för att verifiera anslutning över IPv6. Ping 

skickades till IPv6.google.com (2a00:1450:4008:c00::69) som enbart svarar på IPv6 trafik, 

samt paketgranskning med WireShark.  

 

Figur 9.5 WireShark, IPv6-in-IPv4 Tunnel 

En anslutningsprocess för IPv6-in-IPv4 Tunnel (Native) mot freenet6: 

15:57:57 gogoCLIENT v1.1-RELEASE build Mar 12 2010-19:02:40 64-bit 

15:57:57 Running Windows version 6.1 . 

15:57:57 Failed to contact TSP listener at anonymous.freenet6.net. 

15:57:57 Disconnected. Retrying. 

15:57:58 Received a TSP redirection message from server anonymous.freenet6.net (1200 

Redirection). 

15:57:58 The server redirection list is [ anon-taipei.freenet6.net, anon-

amsterdam.freenet6.net, anon-montreal.freenet6.net ]. 

15:57:59 The optimized server redirection list is [ anon-amsterdam.freenet6.net, anon-

montreal.freenet6.net, anon-taipei.freenet6.net ]. 

15:58:01 Your IPv6 address is 2001:05c0:1400:000a:8000:0000:55e6:796f. 

15:58:01 Your IPv6 DNS address is 2001:05c0:1000:0011:0000:0000:0000:0002. 

9.1.4. Dual-Stack 

Dual-stack konfigurerades genom att sätta IPv6 och IPv4-adresser på Ethernet portarna på 

routrarna, samt IPv6 och IPv4 adresser på noderna. IPv6 trafiken tunnlades mellan kant-

routrarna med 6to4. 

För att bekräfta att noden kunde nås med båda TCP/IP protokollen användes WireShark. Som 

figur 9.6 tydligt visar används både ICMP och ICMPv6 samtidigt mot servern. En av noderna 

skickar IPv4-trafik och den andra IPv6-trafik och servern svarar på båda protokollen. 

Figur 9.6 Dual-Stack ICMPv6 & ICMP  
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9.1.5. NAT64, Ecdysis 

NAT64 noden översätter trafik med destinationen 64:ff9b::192.168.1.10 till 192.168.10 

och skickar ut det på IPv4 interfacet. När noden sedan svarar på requests, svarar den med en 

omgjord adress då 192.168.1.10 har gjorts om till hexadecimalt 64:ff9b::c0a8:10a:.  

När Ecdysis och routrarna konfigurerats användes ping och traceroute mellan nod och server 

bakom NAT64 noden för att verifiera anslutningen: 

 
Figur 9.7 NAT64 Ping 

 
Figur 9.8 NAT64 Traceroute 

Tracerouten i figur 9.8 visar att översättningen räknas som ytterligare ett hopp i nätverket. 

9.2. Utvecklad metod 
Baserat på resultaten från testerna har en metod för implementation av IPv6 tagits fram. 

Metoden beskrivs i figur 9.9 och är en steg för steg-metod där användaren leds igenom 

analysfasen och föreslås färdiga lösningar för att kunna implementera IPv6.  

Metoden kan delas upp i tre delar där den första delen undersöker om det finns IPv6-anslutning 

mellan nätverk och operatör, andra delen om nätverksutrustningen stödjer IPv6 och tredje delen 

om servrar med operativsystem och tjänster stödjer IPv6. Beroende på resultatet presenteras en 

rekommenderad lösning till användaren med målet att tillhandahålla IPv6 hela vägen från router 

till server.  

Övergångs-teknikerna som föreslås i metoden går att implementera även om det finns fler än en 

ISP. Fler ISPs innebär både fördelar som lastbalansering men också nackdelar som komplicerade 

routingtabeller och IP-adresser från olika leverantörer (alternativt ISP-oberoende om det har 

begärts). Utgångspunkten för metoden är huruvida ISPn kan leverera IPv6 eller inte.  
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Tänk på: 

Alla steg i den här metoden leder fram till ett förslag på hur IPv6 kan implementeras. Alla 

lösningar har testats och bekräftats, men det är omöjligt att säga hur någon specifik mjukvara 

eller något protokoll fungerar i olika miljöer. På grund av det är det av högsta vikt att den 

lösning som väljs först sätts upp i en test-miljö och undersöks ordentligt innan lösningen 

implementeras i det aktuella nätverket. 

 

 

Figur 9.9 Flödesschema för att utröna lämplig IPv6 implementation 
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9.2.1. Kan ISP leverera IPv6? 
Det första steget är att undersöka om ISPn kan leverera IPv6. Det bästa sättet att ta reda på den 

informationen är att ringa och prata med leverantören. Genom att prata direkt med leverantören 

kan frågan besvaras med säkerhet och det kan dessutom undersökas huruvida leverantören 

planerar att erbjuda IPv6 längre fram (om de inte gör det för tillfället) och hur de hanterar 

adresseringen. I de flesta fall ansvarar leverantören för utrustningen som kopplar ihop det lokala 

nätverket med leverantörens, så det är bra att undersöka vilken utrustning som finns och/eller 

som kommer installeras. 

För att underlätta samtalet är det bra att förbereda de frågor som behöver besvaras av 

leverantören. En sådan förberedelse kan se ut såhär: 

 ISP : Aktuell leverantör 

o Är det möjligt att få IPv6-anslutning? 

o Om inte, när kan det erbjudas till kund? 

o Hur sköts adresseringen mot kund? 

o Vilken utrustning skickas ut till kund och stödjer den IPv6? 

o Går det att använda egen utrustning? 

o Om ja, vilka inställningar behöver göras för att ansluta? 

Om leverantören kan svara på de frågor som föreslagits finns tillräckligt med information för att 

gå vidare till nästa steg. 

Tänk på: 

Det är inte alltid lätt att få tag på personer hos leverantörerna som kan svara på frågorna. Oftast 

är det bäst att ringa till företags-supporten om det rör den nuvarande leverantören. Är det 

aktuellt att byta brukar det vara enklast att be att få prata med en säljare och påpeka att det inte 

går att ta något beslut utan den informationen. 

9.2.2. Stödjer nätverksutrustningen IPv6? 
Nästa steg är att undersöka om nätverksenheterna klarar av IPv6. Med nätverksenheter menas till 

exempel switchar (lager 3 och till viss del lager 2), routrar och brandväggar. För att ta reda på om 

en specifik enhet stödjer IPv6 är det enklast att titta i den tillhörande dokumentationen alternativt 

fråga tillverkaren. Vissa enheter stödjer IPv6 som protokoll, men kan inte använda sig av IPv6 på 

en högre nivå för till exempel paketinspektering. 

Det finns några saker som är viktigt att veta och att tänka på för de olika enheterna: 
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Router 

De routrar som används mellan olika nätverk måste stödja de uppdaterade routingprotokoll som 

finns för IPv6: 

 RIPng 

 EIGRP for IPv6 

 OSPFv3 

 IS-IS for v6 

 BGP AF 

Vanligtvis brukar routrar inte vara något problem då internetleverantören oftast tillhandahåller en 

router med stöd för IPv6. Gäller det större nätverk mellan olika geografiska platser är det dock 

aktuellt och då är det viktigt att routern som används har stöd för protokollen. 

Switch (lager 3) 

Lager 3-switchar kan beskrivas som en korsning mellan en vanlig switch som arbetar på lager 2 

och en router som arbetar på lager 3. Switcharna behöver stödja de routing-protokoll som 

används mellan autonoma nätverk (till exempel OSPFv3 och RIPng) samtidigt som det bör 

finnas stöd för virtuella LAN (VLAN), Access Control Lists (ACL) och funktioner som används 

för att övervaka nätverket med hjälp av Simple Network Monitoring Protocol (SNMP). 

Brandvägg 

En av de viktigaste sakerna att ha koll på i sitt nätverk när IPv6 implementeras är hur 

brandväggen hanterar protokollet. Majoriteten av brandväggar stödjer IPv6 som protokoll men 

många glömmer att IPv6 är en helt egen nätverks-stack med egna anslutningar och portar. Om 

IPv6 implementeras i nätverket med tanken att brandväggen redan är konfigurerad är det bara 

IPv4-paketen som kontrolleras av brandväggen medan IPv6-paketen antingen tar sig igenom 

okontrollerade eller kastas bort direkt. För att förhindra det måste en separat uppsättning regler 

konfigureras för IPv6. 

Switch (lager 2) 

Vanliga switchar som arbetar på lager 2 i OSI-modellen är i regel okänsliga för vilken version av 

IP som används då de arbetar på ett lägre lager än IP. Det finns dock undantag, som till exempel 

switchar som stödjer virtuella LAN. Om VLAN används inom nätverket måste switcharna 

kontrolleras så de med säkerhet stödjer VLAN för IPv6, annars kommer alla IPv6-enheter att 

placeras i samma nätverk utan möjlighet till uppdelning. Utöver VLAN kan ACLer och ’Multicast 

Listener  Discovery’ (MLD) behöva speciellt stöd för IPv6.  

För att förenkla inventeringen av nätverks-enheter är det rekommenderat att rita upp en 

nätverkskarta där alla enheter ingår. Kartan bör vara såpass detaljerad så modellnamn, 

operativsystem/firmware (inklusive versionsnummer) och grundläggande konfiguration (till 

exempel interface, VLAN och vilka protokoll som används) framgår(figur 9.10). Med hjälp av en 

sådan nätverkskarta är det enkelt att undersöka, enhet för enhet, vilka som stödjer IPv6 och om 

det är möjligt att uppdatera firmware eller operativsystem för att möjliggöra IPv6.   
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Figur 9.10 Exempel topologi 

Enhet: Router 1 

Modell: Cisco 2801 

IOS: Version 12.4(9)T2 

Interface: Serial 0/1/0 

 - Description: ISP till Router 1 

 - Protokoll: BGP 

 - AS: 42 

 - Adress: 2001:ac10:c01::1/48  

 - IPv6 route: ::/0 Serial0/1/0 

Interface: GigabitEterhnet 0/1 

 - Description: Router 1 till Brandvägg 

 - Protokoll: OSPFv3 

 - Adress: 2001:ac10:c01:ef07::1/64 

 - VLAN: 2, 10, 20. 

I nästa steg undersöks om operativsystem och tjänster stödjer IPv6. 

Tänk på: 

Det är viktigt att alla enheter i nätverket stödjer IPv6. En grundlig inventering av nätverks-

enheter och en noggrann genomgång av brandväggen som används kan spara många timmars 

felsökande och underlätta för inköp av nya enheter där det behövs. Det är mycket viktigt att 

brandväggen är korrekt konfigurerad för IPv6, då det lätt kan ställa till stora problem om det 

förbises. 

9.2.3. Stödjer operativsystem och tjänster IPv6? 
De flesta moderna operativsystem stödjer IPv6 (till exempel Windows Server 2008 och många 

Linux/Unix-distributioner som RedHat, Debian, OpenBSD, FreeBSD med mera) men det finns 

gott om gamla och dåligt uppdaterade system som fortfarande används ute i verksamheter där 

IPv6 inte stöds. 

Det är också viktigt att komma ihåg att ett operativsystem med stöd för IPv6 inte är någon 

garanti för att det ska fungera med tjänsterna som körs. Många tjänster utnyttjar 

operativsystemets funktioner för kommunikation över IP, medans andra har egenkodade 

funktioner och för de tjänsterna måste det finnas stöd för IPv6. Om det inte finns något stöd 

fungerar inte tjänsten även om operativsystemet kan hantera IPv6. 

Ett enkelt och bra sätt att ta reda på huruvida operativsystem och tjänster stödjer IPv6 är att först 

inventera vilka operativsystem som används och sedan vilka tjänster (eller annan mjukvara som 

använder sig av nätverket) som körs. När det är klart är det enkelt att konsultera dokumentation 

eller utvecklare för mjukvaran och på så sätt ta reda på om det finns stöd för IPv6. En sådan 

inventering kan till exempel se ut såhär: 
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Tabell 9.2 Exempel på inventering av mjukvara 

Server 1 ”virt.hosting.com”  IPv6-stöd 

Operativsystem Windows Server 2008 R2 Ja 

Tjänst 1 X-light FTP server v3.7 Ja 

Tjänst 2 FileZilla FTP client v3.5.0 Ja 

Tjänst 3 NFS nätverkslagring v.1.3.3.8 Delvis  

Tjänst 4 DC++ v.0.782 Nej 

När alla servrar inventerats fås en bra överblick över vilka operativsystem som används, vilka 

tjänster som körs och vilka versioner som används. Beroende på hur servern har administrerats 

kan det vara möjligt att uppdatera tjänsterna till nyare versioner som kanske stödjer IPv6. Det 

finns mjukvara som stödjer delar av IPv6, men inte alla funktioner som finns i protokollet. Sådan 

mjukvara måste testas separat för att undersöka om den funktionalitet som finns räcker för 

ändamålet. 

Tänk på: 

Även om utvecklare, försäljare eller någon annan säger att mjukvaran stödjer IPv6 finns det 

inget sätt att ta reda på om det fungerar i en specifik miljö förutom att installera mjukvaran och 

testa funktionaliteten i ett nätverk där IPv6 körs. Generellt är det bra att ha en lista med all 

mjukvara som används på servrar då det underlättar hantering och administration. 

9.2.4. Föreslagna lösningar 
I den här sektionen presenteras förslag på lösningar baserat på de möjliga utgångar som kan nås 

genom flödesschemat som presenterades tidigare i metoden. Då det är olika kommandon för 

olika operativsystem, tillverkare och ibland versioner så går det inte att lista de exakta 

konfigurations-stegen för varje enhet. Konfigurations-exemplen är baserade på Cisco IOS, men 

tillvägagångssättet är väldigt lika mellan olika tillverkare även om syntaxen skiljer sig. 

Tunneltekniker 

Tunneltekniker som GRE och 6to4 är ett alternativ för att till exempel koppla ihop två nätverk 

som ligger på olika geografiska platser men har en förbindelse emellan. Med hjälp av en tunnel 

kan då båda nätverken använda sig av IPv6 även om förbindelsen mellan bara kan hantera IPv4. 

Det går också att använda sig av GRE eller 6to4 för att skapa en IPv6-förbindelse till sin ISP om 

de stödjer det. 

Då GRE och 6to4 är väldigt lika i funktion och hur det sätts upp, har samma topologi använts 

för att koppla upp de två teknikerna. Det förutsätts att det finns en fungerande IPv4-arkitektur på 

båda nätverken och att de två nätverken vill använda sig av IPv6 över ett IPv4-nätverk. 
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GRE 

Tunneltekniken GRE är ett användbart alternativ då flera protokoll behöver bli tunnlade igenom 

samma tunnel. Nackdelen är att det blir mer overhead som leder till sämre prestanda på 

nätverket. Följande steg beskriver hur två nätverk kopplas ihop med hjälp av GRE: 

Det första steget är att skapa ett tunnel-interface på respektive gränsrouter 

1. interface tunnel 0 

Därefter anges IPv6-adressen för tunnel-interfacet: 

2. Ipv6 address 2001:ac10:1703::3/48 

När interfacet är skapat och en adress satt måste det specificeras vilken adress eller vilket 

interface det ska lyssna på, det vill säga vilken trafik som skall gå in i tunneln: 

3. tunnel source serial0/1/1 

När tunnelns startpunkt är angiven måste tunnelns ändpunkt anges. I exemplet anges IPv4-

adressen på den andra gränsroutern som vi skall koppla upp oss mot: 

4. Tunnel destination 172.16.23.2 

Nästa steg är att ange vilken typ av tunnel det ska vara, i det här fallet en GRE-tunnel som tar alla 

protokoll i IPv4: 

5. tunnel mode gre ip 

Nu är själva tunnel-interfacet skapat och vi har angett varifrån trafiken kommer, var den ska ta 

vägen, vilken sorts tunnel det är och vilka protokoll som skall tunnlas. Nästa steg är att tala om 

för routen att det är IPv6-trafik som skall vidarebefordras till tunnel-interfacet: 

6. ipv6 route 2001::/16 tunnel0 

 

Samma konfigurations-steg behöver göras på både R1 och R2, med skillnaden att R1 skall skicka 

trafiken till R2 och vice versa. 

Tabell 9.3  GRE-tunnel konfigurationskommandon på gränsroutrarna R1 & R2: 

R1 Tunnelkonfiguration R2 Tunnelkonfiguration 

interface Tunnel0 
 ipv6 address 2001:AC10:C01:1::1/64 
 tunnel source Serial0/1/0 
 tunnel destination 172.16.23.3 
 tunnel mode gre ip 
 
ipv6 route 2001::/16 Tunnel0 

interface Tunnel0 
 ipv6 address 2001:AC10:1703:1::3/64 
 tunnel source Serial0/1/1 
 tunnel destination 172.16.12.1 
 tunnel mode gre ip 
 
ipv6 route 2001::/16 Tunnel0 
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6to4 

Konfigureringen av 6to4-tunneln är nästan likadan som GRE. Det första som måste göras är att 

skapa tunnel-interface på routern: 

1. interface tunnel 0 

Därefter anges IPv6-adressen för tunnel-interfacet. IP-adressen börjar med 2002(:/16)-prefixet 

för att tala om att det är 6to4-trafik. Nästa steg är att ta en IPv4-adress från nätverket (förslagsvis 

IPv4-adressen som används mot ISPn på routern som ansluts till) och göra om den till en 

hexadecimal adress. Den hexadecimala adressen sätts därefter in i IPv6-adressen efter 2002-

prefixet: 

2. Ipv6 address 2002:ac10:1703::3/48 

Nästa steg är att specificera vilket interface tunneln skall lyssna på, källan: 

3. tunnel source [interface X] 

Specificera vilken sorts tunnel, 6to4 i det här fallet: 

4. tunnel mode ipv6ip 6to4 

Nästa steg är att tala om för routen att det är IPv6-trafik som skall vidarebefordras till tunnel-

interfacet: 

5. ipv6 route 2002::/16 tunnel0 

Precis som med GRE måste samma kommandon men med routrarnas olika IP-adresser köras på 

varje router. I exemplet nedan användes en /64-adress för att dela upp nätverket istället för en 

/48-adress. 

Tabell 9.4  6to4-tunnel konfigurationskommandon på gränsroutrarna R1 & R2: 

R1 Tunnelkonfiguration R2 Tunnelkonfiguration 

interface Tunnel0 
 ipv6 address 2002:AC10:C01:1::1/64 
 tunnel source Serial0/1/0 
 tunnel mode ipv6ip 6to4 
 
ipv6 route 2002::/16 Tunnel0 

interface Tunnel0 
 ipv6 address 2002:AC10:1703:1::3/64 
 tunnel source Serial0/1/1 
 tunnel mode ipv6ip 6to4 

 
ipv6 route 2002::/16 Tunnel0 

 

I 6to4 använder vi IPv4-adresserna för att traversera nätverk, då specificeras bara vilket interface 

som är källan för tunneln. 

Tänk på: 

Tunnlar är ett bra sätt att skapa IPv6-anslutning mellan två nätverk eller mellan ett nätverk och 

en ISP. Det är dock inte rekommenderat att använda sig av för många tunnlar, då det snabbt blir 

mycket overhead och många olika ändpunkter att konfigurera och underhålla. Det är också 

viktigt att tänka på att 6to4 och GRE inte kan sätta upp tunnlar över NAT, så en förutsättning 

för att använda tunnlar är en icke-NATad anslutning mellan nätverken. 
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TSP 

Om det visar sig att det inte är möjligt att använda IPv6 över GRE eller 6to4 finns möjligheten 

att använda sig av TSP som bland annat kan sätta upp tunnlar automatiskt över NAT. Den 

lösning som presenteras använder sig av en gratis-tjänst, gogo6 (FreeNet6), som låter användaren 

koppla upp mot ett stort IPv6-nätverk som har åtkomst till IPv4-Internet.  

För att använda sig av gogo6 krävs att användaren registrerar ett konto på http://gogo6.com/ 

och laddar ned klient-programvaran gogoCLIENT. Registreringen är kostnadsfri. 

När gogoCLIENT är installerat finns det flertal olika tunnel-alternativ att välja mellan: 

 IPv6-in-IPv4 Tunnel 

 IPv6-in-IPv4 Tunnel (Native) 

 IPv6-in-UDP-IPv4 Tunnel (NAT Traversering) 

 IPv6-in-IPv4 Tunnel (DSTM) 

 IPv6-in-IPv4 Tunnel (DS-Lite) 

Standard-alternativet IPv6-in-IPv4 användes vid uppsättningen av gogo6. För att sätta upp en 

IPv6-anslutning görs först en autentisering över IPv4, därefter tilldelas en IPv6-adress. 

När programmet är installerat, kommer ett fönster upp under kategorin Basic. Här behövs inga 

ändringar göras, under fliken advanced finns det fler alternativ för att kunna ansluta till en 

specifik freenet6 server samt olika inställningar och tunnel-alternativ. Om inga ändringar görs är 

det bara att trycka på ”Connect” så startar autentiserings-processen och en IPv6-adress tilldelas. 

TSP-klienten kan användas som gateway för IPv6-trafik för ett helt nätverk. På så sätt är det 

möjligt att ansluta hela nätverket genom IPv6 med hjälp av gogo6. 

Tänk på: 

Gogo6 är en gratis-tjänst som inte har något ansvar mot sina kunder vad gäller tillgänglighet med mera. 

Det finns dock möjlighet att köpa utrustning såsom servrar och routrar samt att teckna avtal som 

garanterar vissa tjänster.  

Gratis-varianten av gogo6 är användbar om det inte är kritiskt att få låga ping-tider eller väldigt hög 

bandbredd. Tack vare att TSP-tekniken är så flexibel så den kan gå över NAT är det ett alternativ som 

fungerar som en sista utväg om IPv6-access måste finnas. 

Dual-Stack 

Om ISP kan levererar IPv6, nätverksutrustningen stödjer IPv6 och alla tjänster som körs stödjer 

IPv6 är det en mycket bra idé att implementera Dual-Stack. Som namnet antyder körs både IPv4 

och IPv6 samtidigt och det är upp till mjukvaran att välja vilket protokoll som används. Dual-

Stack ger inte upphov till ökad overhead som tunnlar och andra lösningar. Det går också att 

använda Dual-Stack internt om till exempel en GRE eller 6to4-tunnel sätts upp mellan två 

nätverk där den interna nätverksutrustningen stödjer IPv6. 

En vanlig strategi för migrering är att använda Dual-Stack mellan Core-nätverket och routrarna. 

På så sätt kan de noder som finns ute på nätverket konfigureras att använda IPv6 några i taget 

http://gogo6.com/
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och på så vis nås en långsam övergång till IPv6. Det finns ett uttryck av okänt ursprung som 

cirkulerar på Internet om vilka övergångs-tekniker som är att föredra: 

”Dual-Stack where you can; tunnel where you must” 

Med hjälp av Dual-Stack kan till exempel en organisation konfigurera IPv6 för sitt nätverk, men 

välja att använda sig av IPv4 till servrar och andra enheter som inte stödjer IPv6 fullt ut.  

Det är en enkel process att konfigurera sitt nätverk för Dual-Stack om nätverksenheterna stödjer 

det. I de fall där en tunnel måste sättas upp mellan nätverk, följ stegen för GRE eller 6to4 innan 

Dual-Stack konfigureras. Det interface som kopplas in mot nätverket med IPv6-adress måste 

konfigureras med adress oavsett om det är tunnel-interface eller ett vanligt Ethernet-interface: 

1. IPv6 address 2002:AC10:CO1:100::1/64 

Nästa steg är att aktivera IPv6-routing på routern om det inte redan är gjort: 

1. Ipv6 unicast-routing 

När IPv6 är konfigurerat på routern är det dags att konfigurera servrar och eventuellt noder för 

IPv6. Tillvägagångssättet för olika operativsystem är snarlikt vad gäller konfigurering i grafisk 

miljö. Vanligtvis nås inställningar för nätverket genom en kontrollpanel. 

Eftersom servern redan har en konfigurerad IPv4-adress är det första steget att konfigurera en 

IPv6-adress. I Windows-miljö ligger de inställningarna under ”Internet Protocol Version 6 

(TCP/IPv6)”. För att anslutningen skall fungera måste en IPv6-adress, ett subnäts-prefix och en 

gateway anges.  

Om inget grafiskt gränssnitt används måste adresserna konfigureras genom konsoll istället. 

Tillvägagångssättet är även här ganska likt mellan olika operativsystem men med olika syntax. För 

att ge ett exempel visas exempel på hur statiska IPv6-adresser konfigureras i BSD och i 

linuxdistributionen Ubuntu genom konsollen:  

BSD: 

Aktivera IPv6 igenom att redigera variabeln ipv6_enable till ’yes’ i /etc/rc.conf: 

#cat /etc/rc.conf 

ipv6_enable=yes 

Konfigurationsfilen rc.conf läses in vid boot av scripten: /etc/rc.network6 och /etc/rc. 

Vid manuell konfigurering av interfaces används ifconfig, argumenten för att upprätta ett ipv6 

interface är 'inet6' för adress typen, 'fxp0' interfacet som skall konfigureras, följt av IPv6 

adressen och subnätet. 

#ifconfig fxp0 inet6 2001:ac10:1703::3/48 

Detta kommando sparas inte till nästa omstart. Behöver den statiska adress sparas måste den 

läggas till i /etc/rc.conf vid variabeln ipv6_ifconfig_fxp0. 
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#cat /etc/rc.conf 

ipv6_ifconfig_fxp0=’’2001:ac10:1703::3/48’’ 

Ubuntu: 

Konfigurationen av IPv6-adresser i Ubuntu och andra linux-distributioner kräver vanligtsvis inga 

ändringar i konfigurationsfiler för att behålla de satta adresserna efter omstart. Den enklaste 

metoden för att konfigurera IPv6 är att öppna /etc/network/interfaces och lägga till följande 

information: 

iface eth0 inet6 static 

        address 2001:ac10:1703::3 

        gateway 2001:ac10:1703::1 

        netmask 48 
 

Först definieras vilket interface det är som skall konfigureras, att det är IPv6 som används och att 

det är statiska adresser. Nästa rad sätter den faktiska adressen för nätverkskortet. Tredje raden 

talar om vilken gateway som används och sist konfigureras nätmasken för de båda adresserna. 

När informationen är tillagd i interfaces-filen måste tjänsten startas om med följande kommando: 

/etc/init.d/ sudo ./networking restart 

Verifiera IPv6: 

När IPv6-adresserna är konfigurerade bör IPv6-anslutningen fungera utan problem. För att 

verifiera IPv6-access kan en ping skickas mellan två noder på de olika nätverken eller mot någon 

känd IPv6-nod på Internet, till exempel ipv6.google.com. I Windows skickas en ping enklast 

genom att öppna kommandoprompten och skriva: 

1. ping -6 ipv6.google.com 

I Ubuntu och BSD skrivs istället följande från konsolen: 

1. ping6 ipv6.google.com 

Om alla inställningar är gjorda korrekt bör anslutningen fungera utan problem och en fungerande 

Dual-Stack-implementation vara genomförd. 

NAT64 

Ett stort problem med IPv6 och IPv4 är att protokollen inte kan prata med varandra. På grund 

av det behövs någon form av teknik som gör det möjligt för noder som använder de båda 

protokollen att prata med varandra, för att förenkla övergången till en ren IPv6-miljö. En sådan 

teknik är NAT64 som översätter IPv6-adresser till IPv4 och vice versa.  

NAT64 är namnet på tekniken och det finns några olika lösningar som implementerar tekniken. 

Ett av alternativen är Ecdysis, en opensource-programvara som fortfarande är under utveckling. 

För att implementera Ecdysis behövs en dator med minst två nätverkskort som agerar gateway 

eller om man så vill, översättare.  
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För att konfigurerar Ecdysis till att översätta från IPv6 till IPv4 måste några steg utföras. Först 

måste det interface som är kopplat till IPv6-nätverket konfigureras: 

1. Ip -6 addr add 2002:ac10:c01:100::20/64 dev eth0 

Nästa steg är att specificera en standard-gateway för IPv6: 

2. Route –inet6 add default gw 2002:ac10:c01:100::1 dev eth0 

När det är klart måste IPv4-adressen som skall användas mot IPv4-noden (eller nätverket) 

konfigureras: 

3. Ip -4 addr add 192.168.1.1/24 dev eth1 

När alla adresser är angivna skall det medföljande konfigurations-scriptet köras. Specificera i 

samma kommando vilken adress som skall översättas från: 

4. /nat64-config.sh 192.168.1.1 

Nästa steg är att konfigurera routrarna som skall ha kännedom om det översatta nätverket. En 

route måste läggas till som pekar på adressen till nätverket. Standard-adressen för Ecdysis 

NAT64-nät är 64::ff9b::/96. 

5. ipv6 route 64:FF9B::/96 2002:AC10:C01:100::20 

För att verifiera anslutningen kan en ping skickas till noden som finns bakom NAT64. För att 

pinga noden bakom används IPv6-prefixt som har ställts in på NAT64-noden tillsammans med 

IPv4-adressen på noden som skall pingas. Om adresserna i exemplen ovan används ser pingen ut 

såhär: 

Ping  64:ff9b::192.168.1.10 

Tänk på: 

NAT64 är en teknik som fortfarande är under utveckling. Skall NAT64 implementeras som en 

lösning är det rekommenderat att göra utförliga tester med alla applikationer och tjänster som är 

tänkt skall fungera med adressöversättning. Eftersom tekniken fortfarande är ganska ny och det 

inte finns någon färdig standard är NAT64 fortfarande ostabilt och fungerar bra med vissa 

tjänster och vissa fungerar inte alls. 

Tabell 9.5 Ecdysis och Router configs för NAT64 

Ecdysis NAT64 konfiguration R1 & R2 routekonfiguration 

Ip -6 addr add 2002:ac10:c01:100::20/64 
dev eth0 
 
Route –inet6 add default gw 
2002:ac10:c01:100::1 dev eth0 
 
Ip -4 addr add 192.168.1.1/24 dev eth1 
 
./nat64-config.sh 192.168.1.1 

ipv6 route 64:FF9B::/96 
2002:AC10:C01:100::20 
 
ipv6 route 2002::/16 Tunnel0 
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GRE/6to4 & NAT64 
För att konfigurera en GRE eller 6to4-tunnel till en NAT64 nod, följ stegen för respektive GRE 
/ 6to4-scenario och gå därefter till NAT64. 

Uppgradering 

Om det visar sig att det inte finns någon möjlighet att uppnå IPv6-access med befintlig ISP, 

nätverksutrustning eller servertjänster måste möjligheten till inköp av nya enheter och mjukvara 

eller en uppgradering av befintliga enheter ses över. Beroende på hur viktigt det är med IPv6-

access kan valet av internetleverantör också behöva ses över. 

Det starkaste argumentet för en investering i IPv6 är framtidssäkerheten samt möjligheterna ett 

IPv6-nätverk ger framför ett IPv4-nätverk. Det är bättre att kunna erbjuda eller använda sig av 

IPv6 i början, när det fortfarande är möjligt att implementera och testa olika tekniker, utrustning 

och liknande utan att behöva göra avkall på en skarp miljö, än att tvingas göra ett byte för att 

kunna erbjuda kunder eller liknande samma tjänster som de tidigare fått genom IPv4. 
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10. Diskussion och slutsats 
Vid tidpunkten för det här arbetet fanns ingen komplett metod för hur IPv6 kunde 

implementeras i ett existerande nätverk. För att ta fram en sådan metod ställdes en fråga, ”Vad 

behöver ett företag göra för att kunna implementera IPv6 i ett existerande nätverk?”. Svaret på 

frågan visade sig innehålla en mängd olika variabler då det inte fanns något konkret svar. Varje 

implementation är unik för just det företag eller den organisation som frågan ställs till, men alla 

implementationer visade sig bygga på några grundläggande punkter. 

Det grundläggande i varje implementation var hur leverantören hanterade IPv6, om 

nätverksutrustningen kunde hantera IPv6 och om operativsystem och tjänster kunde hantera 

IPv6. Med den informationen kunde arbetet gå vidare och titta på tekniker för implementation, 

men det var inte enkelt då varje teknik har för- och nackdelar.  

Med den informationen som grund undersöktes vilka delar som behövde ingå i en metod som 

täckte in en generell implementation av IPv6. Ett utkast togs fram och frågan diskuterades med 

Empir AB som verifierade utkastet. De steg och tekniker som tagits fram som utkast testades i ett 

laborations-nätverk och resultaten användes för att utveckla den slutgiltiga metoden. 

Metoden besvarar den ursprungliga frågeställningen genom att visa användaren vad som behöver 

undersökas och testas innan en övergång till IPv6 påbörjas. Metoden föreslår dessutom olika 

övergångs-tekniker anpassade efter ett givet scenario och visar hur dessa kan sättas upp som ett 

steg på vägen.  

Det kan diskuteras vilka tekniker som är att föredra vid olika scenarier. De tekniker som 

rekommenderas i metoden motiveras utifrån användarens situation, men andra tekniker kan 

givetvis användas om användaren hellre byter leverantör, hårdvara eller mjukvara för 

implementationen. Stegen som leder fram till den slutliga lösningen är dock användbara oavsett 

vilken teknik som väljs. Informationen som samlas in i metodens första steg ligger till grund, om 

användaren följer metoden, för ett väldokumenterat nätverk och servermiljö som blir lättare att 

underhålla och utveckla.  

IP version sex är på väg och det går inte längre att bara stå still och vara åskådare. Genom att 

utveckla den här metoden görs implementationen av IPv6 lite enklare för de som inte har tid eller 

möjlighet att sätta sig in i alla begrepp, tekniker och möjliga lösningar.  
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Bilaga A: Router konfigurationer 

Nätverkshiearki 

 
Figur A.1 Illustration över router-topologi med adresser 

GRE 

Hostname: R1 Hostname: R2 

 
IPv6 unicast-routing 
IPv6 cef 
! 
interface Tunnel0 
 IPv6 address 2001:AC10:C01:1::1/64 
 tunnel source Serial0/1/0 
 tunnel destination 172.16.23.3 
! 
interface FastEthernet0/0 
 no ip address 
 duplex auto 
 speed auto 
 IPv6 address 2001:AC10:C01:200::1/64 
 no shutdown 
! 
interface FastEthernet0/1 
 ip address 172.16.13.1 255.255.255.0 
 speed auto 
 full-duplex 
 IPv6 address 2001:AC10:C01:100::1/64 
 no shutdown 
! 
interface Serial0/1/0 
 bandwidth 100 
 ip address 172.16.12.1 255.255.255.0 
 no fair-queue 
 serial restart-delay 0 
 no shutdown 
! 
router eigrp 1 
 network 10.0.0.0 
 network 172.16.0.0 
 no auto-summary 
! 
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 
FastEthernet0/1 
! 
IPv6 route 2001::/16 Tunnel0 
! 

 
IPv6 unicast-routing 
IPv6 cef 
! 
interface Tunnel0 
 IPv6 address 2001:AC10:1703:1::3/64 
 tunnel source Serial0/1/1 
 tunnel destination 172.16.12.1 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 200.100.0.1 255.255.255.0 
 speed auto 
 full-duplex 
 IPv6 address 2001:AC10:2000:10::1/64 
 no shutdown 
! 
interface FastEthernet0/1 
 no ip address 
 speed auto 
 full-duplex 
 IPv6 address 2001:AC10:1703:10::1/64 
 IPv6 ospf 1 area 1 
 no shutdown 
! 
interface Serial0/1/1 
 bandwidth 100 
 ip address 172.16.23.3 255.255.255.0 
 serial restart-delay 0 
 no shutdown 
! 
router eigrp 1 
 network 10.0.0.0 
 network 172.16.0.0 
 network 200.100.0.0 
 no auto-summary 
! 
IPv6 route 2001::/16 Tunnel0 
IPv6 router ospf 1 
 router-id 100.10.10.10 
 log-adjacency-changes 
 area 1 range 2002::/16 
 default-information originate 
! 
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Hostname: ISP 

interface Serial0/1/0 
 bandwidth 1000000 
 ip address 172.16.12.2 255.255.255.0 
 no fair-queue 
 serial restart-delay 0 
 clock rate 128000 
 no shutdown 
! 
interface Serial0/1/1 
 bandwidth 1000000 
 ip address 172.16.23.2 255.255.255.0 
 no fair-queue 
 serial restart-delay 0 
 clock rate 128000 
 no shutdown 
! 
router eigrp 1 
 network 10.0.0.0 
 network 172.16.0.0 
 no auto-summary 
! 

 

6to4 & Dual-Stack 

Hostname: R1 

IPv6 unicast-routing 
IPv6 cef 
! 
interface Tunnel0 
 IPv6 address 2002:AC10:C01:1::1/64 
 tunnel source Serial0/1/0 
 tunnel mode IPv6ip 6to4 
! 
interface FastEthernet0/0 
 no ip address 
 duplex auto 
 speed auto 
 IPv6 address 2002:AC10:C01:200::1/64 
 no shutdown 
! 
interface FastEthernet0/1 
 ip address 172.16.13.1 255.255.255.0 
 speed auto 
 full-duplex 
 IPv6 address 2002:AC10:C01:100::1/64 
 no shutdown 
! 
interface Serial0/1/0 
 bandwidth 100 
 ip address 172.16.12.1 255.255.255.0 
 no fair-queue 
 serial restart-delay 0 
 no shutdown 
! 
router eigrp 1 
 network 10.0.0.0 
 network 172.16.0.0 
 no auto-summary 
! 
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 FastEthernet0/1 
! 
IPv6 route 2002::/16 Tunnel0 
! 
end 
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Hostname: ISP 

interface Serial0/1/0 
 bandwidth 1000000 
 ip address 172.16.12.2 255.255.255.0 
 no fair-queue 
 serial restart-delay 0 
 clock rate 128000 
 no shutdown 
! 
interface Serial0/1/1 
 bandwidth 1000000 
 ip address 172.16.23.2 255.255.255.0 
 no fair-queue 
 serial restart-delay 0 
 clock rate 128000 
 no shutdown 
! 
router eigrp 1 
 network 10.0.0.0 
 network 172.16.0.0 
 no auto-summary 
! 

 

Hostname: R2 

IPv6 unicast-routing 
IPv6 cef 
! 
interface Tunnel0 
 IPv6 address 2002:AC10:1703:1::3/64 
 tunnel source Serial0/1/1 
 tunnel mode IPv6ip 6to4 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 200.100.0.1 255.255.255.0 
 speed auto 
 full-duplex 
 IPv6 address 2002:AC10:2000:10::1/64 
 no shutdown 
! 
interface FastEthernet0/1 
 no ip address 
 speed auto 
 full-duplex 
 IPv6 address 2002:AC10:1703:10::1/64 
 IPv6 ospf 1 area 1 
 no shutdown 
! 
interface Serial0/1/1 
 bandwidth 100 
 ip address 172.16.23.3 255.255.255.0 
 serial restart-delay 0 
 no shutdown 
! 
router eigrp 1 
 network 10.0.0.0 
 network 172.16.0.0 
 network 200.100.0.0 
 no auto-summary 
! 
IPv6 route 2002::/16 Tunnel0 
IPv6 router ospf 1 
 router-id 100.10.10.10 
 log-adjacency-changes 
 area 1 range 2002::/16 
 default-information originate 
! 
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Ecdysis NAT64 

Hostname: R1 

IPv6 unicast-routing 
IPv6 cef 
! 
interface Tunnel0 
 IPv6 address 2002:AC10:C01:1::1/64 
 tunnel source Serial0/1/0 
 tunnel mode IPv6ip 6to4 
! 
interface FastEthernet0/0 
 no ip address 
 duplex auto 
 speed auto 
 IPv6 address 2002:AC10:C01:200::1/64 
 no shutdown 
! 
interface FastEthernet0/1 
 ip address 172.16.13.1 255.255.255.0 
 speed auto 
 full-duplex 
 IPv6 address 2002:AC10:C01:100::1/64 
 no shutdown 
! 
interface Serial0/1/0 
 bandwidth 100 
 ip address 172.16.12.1 255.255.255.0 
 no fair-queue 
 serial restart-delay 0 
 no shutdown 
! 
router eigrp 1 
 network 10.0.0.0 
 network 172.16.0.0 
 no auto-summary 
! 
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 FastEthernet0/1 
! 
IPv6 route 64:FF9B::/96 2002:AC10:C01:100::20 
IPv6 route 2002::/16 Tunnel0 
! 

Hostname: ISP 

interface Serial0/1/0 
 bandwidth 1000000 
 ip address 172.16.12.2 255.255.255.0 
 no fair-queue 
 serial restart-delay 0 
 clock rate 128000 
 no shutdown 
! 
interface Serial0/1/1 
 bandwidth 1000000 
 ip address 172.16.23.2 255.255.255.0 
 no fair-queue 
 serial restart-delay 0 
 clock rate 128000 
 no shutdown 
! 
router eigrp 1 
 network 10.0.0.0 
 network 172.16.0.0 
 no auto-summary 
! 
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Hostname: R2 

IPv6 unicast-routing 
IPv6 cef 
! 
interface Tunnel0 
 IPv6 address 2002:AC10:1703:1::3/64 
 tunnel source Serial0/1/1 
 tunnel mode IPv6ip 6to4 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 200.100.0.1 255.255.255.0 
 speed auto 
 full-duplex 
 IPv6 address 2002:AC10:2000:10::1/64 
 no shutdown 
! 
interface FastEthernet0/1 
 no ip address 
 speed auto 
 full-duplex 
 IPv6 address 2002:AC10:1703:10::1/64 
 IPv6 ospf 1 area 1 
 no shutdown 
! 
interface Serial0/1/1 
 bandwidth 100 
 ip address 172.16.23.3 255.255.255.0 
 serial restart-delay 0 
 no shutdown 
! 
router eigrp 1 
 network 10.0.0.0 
 network 172.16.0.0 
 network 200.100.0.0 
 no auto-summary 
! 
IPv6 route 64:FF9B::/96 2002:AC10:C01:100::20 
IPv6 route 2002::/16 Tunnel0 
IPv6 router ospf 1 
 router-id 100.10.10.10 
 log-adjacency-changes 
 area 1 range 2002::/16 
 default-information originate 
! 

NAT64: Ecdysis 

Ip -6 addr add 2002:ac10:c01:100::20/64 dev eth0 
 
Route –inet6 add default gw 2002:ac10:c01:100::1 dev eth0 
 
Ip -4 addr add 192.168.1.1/24 dev eth1 
 
./nat64-config.sh 192.168.1.1 
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Bilaga B: Resultatbilder 
GRE ICMPv6 request 
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GRE ICMPv6 reply 
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6to4 ICMPv6 request 
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6to4 ICMPv6 reply 
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TSP IPv6 in IPv4 request 
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TSP IPv6 in IPv4 reply 
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Dual-Stack ICMPv6 request 
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Dual-Stack ICMPv6 reply 
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Dual-Stack ICMP request 
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Dual-Stack ICMP reply 

 

 


