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Förord 
Examensarbetet har utförts på IP-Only i Uppsala. Efter mail och 

telefonkontakt med min handledare Andreas Larsen fick jag möjlighet att 

komma ner till dem och göra mitt arbete. Jag skulle vilja börja tacka 

Andreas Larsen för den möjlighet han gav mig samt IP-Only för att de tagit 

emot mig. Mitt arbete har givit IP-Only en uppdaterad överblick av IP-

adresser som de har registrerats hos RIPE och jag hoppas att dem kan 

fortsätta hålla registret uppdaterat i framtiden. 

 

 

Uppsala juni 2014 

 

Jesper Dahlgren 
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Abstract 
During a period of five weeks I’ve been working on my thesis at IP-Only in 

Uppsala. My task was to go throw their IPv4 register that they have 

connected to RIPE because there is currently a lack of IPv4 addresses 

worldwide. 

RIPE NCC stands for Réseaux IP Européens, Network Coordination Center 

and is a community who handles IP-addresses. They have a big database, 

WHOIS. Here you can search for IP-addresses.  RIPE NCC is one of five 

RIR (different regions in the world) where as the members in RIR are often 

ISPs or other big telecom companies.    

My task was to go throw the RIPE register and see if the addresses were in 

use or not, and if the information was outdated I should update it. 

To do my task, they gave me access to some of their services so I could see 

if the addresses were out of service or if they were in use. 

The result of my task was that they got 4840 free and available addresses 

that they could use and their RIPE register is now updated with the latest 

information. All this is summarized in two Excel documents, which are 

submitted to IP-Only. 
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Sammanfattning 
Under fem veckors tid har jag utför mitt examensarbete hos IP-Only i 

Uppsala. Min uppgift var att granska deras IPv4 register som de har kopplat 

mot RIPE eftersom det idag råder brist på IPv4 adresser världen över.  

 

RIPE NCC står för Réseaux IP Européens, Network Coordination Center 

och är ett forum som hanterar IP-adresser. RIPE NCC är en utav 5 RIR 

(Olika regioner i världen). Alla adresser finns i en databas som heter 

WHOIS. Medlemmar i RIR är oftast ISPs eller andra stora Telekom-bolag.  

 

Uppgiften var att gå igenom RIPE registret och kontrollera om adresserna 

var i drift eller inte. 

För att kunna slutföra min uppgift har jag fått tillgång till några av deras 

tjänster för att kunna avgöra om det handlade om gamla adresser eller om de 

fortfarande var i bruk. 

 

Resultatet av min uppgift blev att de fick 4840 st nya lediga adresser och att 

deras RIPE register nu är uppdaterad med den senaste informationen. Allt 

detta finns sammanställt i 2 Excel dokument som är inlämnat till IP-Only. 
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1. Introduktion 
IP-Only Telecommunication AB [1] är en svensk datakom och ISP som till 

största delen inriktar sig till företag. Idag har de cirka 180 st anställda som 

är utsprida på 4 olika kontor i Sverige, huvudkontoret ligger i Uppsala. Det 

grundades utav Svante Jurnell [2] och Fredrik Jansson 1999, två studenter 

från Uppsala universitet.  

 

Det hela startade 1995 med att Universitetet behövde spara pengar i 

samband med att de byggt ett nytt kårhus. De kom då med ett förslag om att 

studenter kunde hålla i supporten för deras internetuppkoppling. Sagt och 

gjort så bildades deras först bolag Uthgård Datakommunikation där uth kom 

ifrån ”Uppsala Tekniska Högskola”.  

 

Tiden gick och bolaget gick bra, och efter ett tag valde de att köpa ut 

bolaget från skolan och i samband med köpet bytte de namnet till Utfors. 

När sen skolan behövde uppgradera sina modem hösten 1996 hjälpte Utfors 

till med att gräva in fiber. 

Våren 1999 lämnade de Utfors och bildade det som än idag heter IP-Only. 

 

1.1 Bakgrund 
I samband med att ipv4-adresser tog slut i RIPE [3] regionen den 14 

september 2012 [4] så får inte längre operatörerna mer ipv4 adresser 

tilldelade. Detta innebär att en ny marknad har skapats för att sälja och köpa 

ipv4 adresser, samt att påskyndandet av ipv6 har börjat. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med mitt examensjobb var att hjälpa IP-Only att gå igenom deras 

IPv4 databas och se att det överensstämmer med deras registreringar i RIPE 

och åtgärda de som är felaktiga. 

 

1.3 Problem 
Problemet idag är att de inte vet hur många IP-adresser som används 

respektive är lediga. Eftersom IPv4-adresserna snart är slut måste man börja 

hushålla med dem. Min uppgift blir att ta reda på hur många adresser som 

verkligen är lediga respektive används jämfört med vad som står i RIPE.  
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2. RIPE 
Ripe är en förkortning av Réseaux IP Européens, Network Coordination 

Center. En organisation vars mål är att administrera internet arkitektur, det 

innebär även att ha koll på IP-adresser samt Autonom System (AS). Det 

sistnämnda kommer jag inte gå in någon på eftersom det inte berör detta 

arbete.  RIPE finns över hela världen, de är uppdelade i fem regioner. (RIR) 

AfriNIC, APNIC, ARIN och LACNIC.  

De som är medlemmar i RIPE är oftast ISP:s , t.ex IP-Only. Dessa 

medlemmar kallas för ”Local Internet Registry” (LIR). 

Det RIPE gör är att tilldela IP-adresser till sina medlemmar, som sedan har 

ansvar att fördela ut dem till sina kunder.  

Alla adresser för respektive RIR finns tillgängliga i en databas som heter 

WHOIS, denna har vem som helt tillgång att gå in och kolla i. Det är ISP:n 

själv som har ansvar att varje kund som de levererar en internet-förbindelse 

till skickas in till RIPE så att när man letar efter IP-adressen så kommer 

kunden upp där. Annars kommer man bara få upp en stor IP-Range som 

tillhör IP-Only t.ex.  

Förutom att administrera IP-adresser kan man använda RIPE för att 

annonsera en vis del av sina adresser till en annan ISP, i syftet av att kunna 

köpa tjänster av varandra. Detta sker via något som kallas AS nummer. 

adresser. Detta sköts sedan via ett routing protokoll som heter BGP mellan 

ISP:en och företaget som köper tjänsten. Det vill säga att ett företag har köpt 

en vis mängd egna IP-adresser och vill använda just dem när de köper en 

internet tjänst av en ISP. Då kan de ansöka om ett AS nummer från RIPE 

för de adresser som de vill sammankoppla det med. Sen sköter kunden vilka 

han/hon vill dela ut detta AS nummer med.  

De kan då välja att ge den ISP:en rätten att annonsera sina adresser genom 

deras nät och på så vis få tillgång till sin IP-range genom den tjänsten.  
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3. Metod 
Denna del kommer beskriva hela arbetet, vad som är gjort och hur jag gick 

tillväga.  

 

3.1 Upplägg av arbete 
Första dagarna gick ut på att sätta sig in i IP-Onlys system och komma upp 

med en plan på hur arbetet skulle läggas upp.  

Efter lite funderingar kom jag fram till att Microsofts Excel kommer bli det 

bästa alternativet för mig att göra min dokumentation i eftersom det kommer 

röra sig om väldigt många IP-adresser.  

Upplägget i Excel ska vara väldigt lättöverskådligt så efter att ha testat 

några olika förslag kom jag fram till detta (se bilaga 1). Eftersom adresserna 

oftast skrevs ut i större block som innehåller en massa mindre subnets var 

det viktigt att få med dem. Storleken på subneten var också en viktig faktor 

för att kunna summera dem i slutändan, kunden är viktigt att ha med om 

något skulle gå fel under arbetets gång och man skulle behöva gå tillbaka 

och kolla vem som ska ha den adressen.   

För att hinna med arbetet valde jag att begränsa mig till de 2 viktigaste 

delarna. De adresser som var registrerade som använda, samlades i Excel-

dokumentet med namnet ”IPv4-Analysis-USED”. De som var lediga 

samlades i Excel-dokumentet ”IPv4-Analysis-FREE”. De heter nämligen 

samma i RIPE så för att hålla koll var det lättast att göra så. Det finns 

ytterligare en kategori som heter intranät men den valde jag att hoppa över. 

 

3.2 Sammanställning av adresser 
Den inledande två veckorna ägnades åt att sammanställa alla IP-adresser i 

Excel, för att sedan gå igenom dem en efter en och se om de fanns i IP nätet, 

CAVA eller i routingtabellen.   

Största delen av arbetet har kretsat runt RIPE, där alla deras IP-adresser 

finns registrerade. För att kontrollera adresserna användes deras IP-nät där 

alla adresser finns sparade (se bilaga 2) här får man bland annat information 

om vilken storlek det är på nätet i den här rangen samt vad för status den 

har.  

Ibland kan man även få information om vilken port man ska leta på, för att 

få mer information om adressen kan man gå in i CAVA (se bilaga 3). Det är 

en väldigt bra databas för här kan man söka på IP adressen, port numret eller 

namnet på kunden. Man får ibland med alla kunder som har någon koppling 

till adressen så därför finns det även en väldigt bra funktion där man kan 
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Bild 1. Visar hur adressen är routad. 

Bild 2. Exempel på när man gör en traceroute i CMD. 

klicka på för att få fram mer detaljerad information om tjänsten, teknikern 

som har lagt in den kan även ha lagt in en kommentar där för att man lättare 

ska förstå vad den länken är till för (se bilaga 4). Nästa steg är att kolla 

adressen mot en av deras routrar för att se om den finns routad [5] där se 

bild 1. 

 

3.3 Genomgång av felaktiga adresser och radering i RIPE 
När alla adresser var sammanställda var det dags att ta ut alla adresser som 

inte stämde in på beskrivningen och gå igenom dem mer noggrant, det vill 

säga de adresser som stod som fria kanske var routade i routrarna fast den 

inte ska vara det. Det som gjordes då med de adresserna var en ”traceroute” 

till respektive adress för att se i vilka routrar den är routad i, se bild 2. 

Jag har använt mig utav Putty [6] som är ett gratisprogram för att köra 

Telnet in till deras olika router, exempel på kommandon man kan använda 

är: show ip route 212.37.20.32 samt show interfaces ve 189. Då får man 

fram vilken port i routern som adressen är bunden till. Se bild 3.  
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Bild 3. Visar informationen man får fram efter att ha körd ovanstående kommandon. 

Bild 4. Så här kan det se ut om man kollar upp en kund i Customerportal. 

Bild 5. Visar datatrafikvändning under en dag. 

Här kan man se om man kommit rätt eller om porten pekar mot en annan 

router i nätverket. I så fall får man gå vidare till nästa router som den anger 

och upprepa samma procedur igen När man vet namnet på porten är det lätt 

att kolla upp det mot en av deras tjänster, bland annat har de en tjänst som 

heter Customer portal som finns inom deras intranät, där man loggar in för 

att sedan söka upp kunden Se bild 4.     

Därinne kan man se om de har någon aktiv tjänst i dagsläget och på vilken 

port tjänsten sitter på. Om man vill kan man även få se en graf på hur 

mycket data det har skickats på den porten om det finns angivet. Standard 

för mätning är en dag men man kan få fram statistik upp till ett år tillbaka i 

tiden, se bild 5.  
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Bild 6. Script för hantering av RIPE 

Bild 7. Visar hur man tar bort en adress. 

Bild 8. För att man inte ska råka ta bort den 

måste man bekräfta det. 

Om porten inte finns registrerad någonstans eller att det inte har genererats 

någon trafik på väldigt lång tid klassas den som bortkopplad om även övrig 

information styrker det, eftersom det kan röra sig om en redundant länk som 

bara behöver vara i drift om huvudlänken av någon anledning skulle gå ner. 

När man känner att man har tillräckligt med information för att avgöra om 

adressen ska tas bort har IP-Only ett script för att plocka bort adressen från 

RIPE se bild 6. 

 

För att ta bort ett objekt väljer man ”Delete” och går vidare, se bild 7. 

Här skriver man in vilken IP-adress 

man vill plocka bort från RIPE, lägg 

märke till att man även måste välja 

”Inetnum” för att tala om för 

scriptet att det rör sig om en 

borttagning utav en adress. Annars 

gör scriptet inget. 

För att man inte ska råka plocka bort 

en adress av misstag måste man 

även bekräfta att man verkligen vill 

ta bort den, se bild 8 Här får man 

fram all information som är kopplad 
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Bild 3Visar hur man lägger till en kund i RIPE med endast en kontaktperson. 

Bild 10. Visar hur en registrering kan se ut. 

Bild 9. Visar hur man lägger till ett företag med en kontaktperson. 

till just den IP adressen.  Efter man har bekräftat det kommer kunden att få 

ett meddelande till sin e-postadress som han/hon angav när de skrev avtal 

med IP-Only. Denna adress kommer nu att ändras från använd till ledig i 

RIPES system.  

Detta innebär inte att adressen är borttagen ur deras system utan detta 

innebär endast att adressen återgår till att vara registrerad på IP-Only och 

markerad som ledig. Nackdelen att inte ha den registrerad i RIPE är att den 

av misstag kan bli allokerad av en annan kund och vid installation kan det 

uppstå problem.  

3.4 Lägga in adresser och kunder i RIPE 
När alla de använda adresserna var borttagna ur RIPE var det dags att ta 

hand om de fria. Till min hjälp hade jag ett script IP-Only kör för att 

registrera adresser/kunder i RIPE, se bild 9. 

 

 

För att göra det här fick jag tillgång till 

de avtal som skrivits mellan IP-Only 

och kund när de beställt tjänsten. 

Ibland kan det stå flera personer på 

avtalet, det kan vara en 

avtalsansvarig och en som sköter om 

företagets IT. Detta exempel visar 

hur det ser ut när det endast rör sig 

om en person, se bild 10. Med hjälp av 

den informationen kunde en 

registrering genomföras, om inte IP 

rangen redan är upptagen av någon 

annan kund och informationen är rätt 

angiven, d.v.s. den tillåter inga 

specialtecken. (Inklusive de svenska 

bokstäverna åäö). 
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Om allt har gått igenom kommer man få ett mail om att registreringen har 

blivit ”SUCCESS” och i samband med det kommer även kunden att få ett 

mail från RIPE där de meddelar att deras företag och kontaktpersoner nu har 

blivit registrerade av IP-Only i RIPE.  
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Bild 11. Adressfördelning innan jag började. 

Bild 12. Efter genomgång av de använda adresserna. 

4. Resultat 
Det viktigaste målet i arbetet var att se till så att det blivit ordning i RIPE 

databasen samt om möjligt frigöra så pass många IP-adresser som möjligt. 

Det målet anser jag som klart. 

4.1 Del 1 Genomgång av de använda adresserna 
 

4.1.1 Innan 
Innan mitt arbete på IP-Only hade börjat hade de enligt RIPE använt 70.8% 

av alla sina IPv4-adresser (139 264 st totalt). Så här såg det då ut i RIPE, se 

bild 11. 

4.1.2 Efter 
När alla adresser hade gåtts igenom stod det klart att avregistreringen utav 

kunden inte riktigt hade fungerat under de senaste åren. Men efter att ha gått 

igenom alla adresser och plockat bort de som inte ska vara kvar längre så 

hade den tidigare siffran 70.8 % sjunkit till 66.6 %. Det innebär att 5872 

adresser sparats. 

 

4.2 Del 2 Genomgång av de fria adresserna och registering i RIPE 
Efter att ha gått igenom alla adresser jag valt ut kan jag dra slutsatsen att 

större delen utav adresserna var omöjliga att avgöra om de användes eller 

inte, eller rättare sagt det fanns adresser som inte var registrerade på någon 

kund utan oftast stod som ett IP-Only nät eller att det var ett nät som 

ursprungligen tillhörde DPH Scandinavia AB. Eftersom att det inte fanns 

någon information dokumenterad om det valde jag att lägga det åt sidan, 

tiden räckte helt enkelt inte till för att gå in djupare på dem utan det blev att 

fokusera på dem som faktiskt hade ett företagsnamn som man kunde söka 

på men de finns dokumenterade för framtida genomgångar. Efter att alla 
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Bild 13. Slutgiltigt resultat. 

adresser som var möjliga för mig att gå igenom var registrerade i RIPE hade 

antalet adresser som gått från lediga till upptagna ökat med 1032 st. Detta 

innebär att efter mitt arbete så har IP-Only utökat sitt adressutbud med 4840 

st adresser.  

4.2.1 Slutgiltigt resultat 

Slutgiltigt resultat, Se bild 13. 
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5. Diskussion 
 

Alla mål för arbetet hanns inte riktigt med, Innan tänkte man att 5 veckor är 

lång tid, men det är det inte. Första tanken var att det här inte borde ta så 

lång tid att slutföra, men det var mer jobb än väntat. Det räcker inte bara för 

att det går att pinga interfaces så ska det vara uppe utan man behövde göra 

en massa olika sökningar för att verkligen försäkra sig om att allt har blivit 

rätt.   

Många av adresserna som var satta som antingen upptagna eller lediga är nu 

åtgärdade och redo för användning av andra kunder. Man kunde ganska 

snabbt konstatera att det här inte har skötts särskilt bra på senaste tiden.  Jag 

har valt att inte ta med allt som bilaga i rapporten för det rör sig om över 

3000 rader i Excel. 

Det var lite problem att avgöra om IP-länkarna verkligen fanns i 

routingtabellen eller inte. Från början hade jag bara access till en av deras 

core routrar där man kunde köra ett Kommando som heter show router 

X.X.X.X, där fick man på ett ungefär fick reda på om länken användes till 

något eller inte men det var omöjligt att se vilken port den använde eller om 

det gick någon trafik genom porten. Men efter att ha pratat lite med en 

arbetskollega kom vi fram till att jag även behövde access till en tjänst där 

man även kan få ut grafer för trafiken som varje kund använder samt deras 

Core och Distribution routrar för att kunna spåra alla adresser.  

För övrigt skulle jag även säga att CAVA var väldigt ”outdated” och även 

det försvårade mitt arbete eftersom jag inte kunde kolla vilken port den 

använder. Tack vare att jag fick access till övrig utrustning kunde jag lätt 

kolla vilka portar som användes för att sedan kolla om det passerade någon 

trafik genom.  

Det har varit ett riktigt detektivarbete att gå igenom alla adresser. Alla har 

nog inte blivit helt rätt dokumenterade eftersom vissa adresser kanske inte 

routas men om nätet i sig är ett intranät så blir den trafiken aldrig routad så 

därför är det nästan helt omöjligt för mig att avgöra om den används eller 

inte, men det är en risk man får ta helt enkelt. Av dessa tre tusen + adress 

ranger jag har gått igenom kanske 1-2% har blivit fel.  

Sedan var det nästintill helt omöjligt att avgöra huruvida vissa adresser var i 

drift på grund av att de inte har något namn. Det kan till exempel stå att det 

är DPH Scandinavia AB som står som kund, men det är en gammal ISP som 

blivit uppköpta utav IP-Only sen flera år tillbaka och där kunde jag inte hitta 

någon information, varken om något avtal eller vilken port de använder för 

att sedan förlita sig på att CAVA skulle hitta något annat företag man skulle 

kunna förknippa med dem. 
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Detta medförde att jag valde att hoppa över dem för att ”deadlinen” började 

närma sig och jag ville hellre bli klar i tid och kunna lämna in något färdigt 

än något som är halvklart. 

Nu en vecka efter rensningen och uppläggningen i RIPE är det några 

enstaka företag som hörde av sig, men det rörde sig mest om att 

informationen var gammal, att de bytt namn eller adress. Eller som jag 

nämnde tidigare att deras nät är ett intranät och därför så routas det inte ut 

på nätet. 

Tyvärr så räckte tiden inte till att slutföra alla mina uppgifter. Det var även 

meningen att jag skulle registrera de IPv6-adresser som de har lagt upp i 

RIPE samt göra om det script de har idag för att föra över IPv4-adresser till 

RIPE så att det även funkar för IPv6. Men det som var viktigast och högt 

upp på listan är klart och kommer förhoppningsvis att bidra till bättre koll i 

framtiden. Förhoppningsvis blir det även så att IP-Only kan försöka ta tag i 

de registreringar som kommer in direkt istället för att låta det vara och låta 

det falla i glömska.  

Annars är jag nöjd med min arbetsinsats och hoppas även att IP-Only har 

uppskattat arbetet.  
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7. Ordlista 
Rapporten innehåller många nätverksrelaterade begrepp, denna del kommer 

förklara de flesta för att lättare kunna förstå. 

IPv4 

Internet Protocol version 4 är ett internetprotokoll som har hand om IP-

adresser. IPv4 är det protokoll som lagt grunden för hur internet ser ut idag.  

Adressen är 32 bitar stor och det gör att det totalt finns 4 294 967 296 unika 

adresser. Tack vare NAT så lever IPv4 kvar men nu börjar även de 

adresserna att ta slut. 

ISP 

Internet Service Provider. Är ett företag som tillhandahåller en 

internetuppkoppling och säljer den vidare till privatpersoner eller företag.  

RIPE NCC 

Står för Réseaux IP Européens, Network Coordination Center, är ett forum 

som hanterar IP-adresser. RIPE NCC är en utav 5 RIR (Olika regioner i 

världen). Medlemmar i RIR är oftast ISPs eller andra stora Telekom-bolag.  

CAVA 

IP-Onlys egna databas där sköts i princip allt arbete sköts via. När nya 

ordrar kommer in hamnar de i CAVA där de behandlas i olika steg fram till 

att kunden får sin tjänst levererad.  

Routingtabell 

En tabell som innehåller IP-adresser till olika enheter. När en router ska 

skicka ut paket kollar den först i sin routingtabell, om den finns i den vet 

den vars den ska skicka det eftersom den har räknat ut det innan den 

hamnade i tabellen.   

Traceroute 

Hur många ”hop” i nätet det krävs för att komma från A till B. Man får upp 

en detaljerad väg vilka enheter den paserar för att nå sin destination. 

Telnet 

Nätverksprotokoll som används när man vill göra en textbaserad inloggning 

mot router eller switch till exempel. Trafiken som skickas är dock inte 

krypterad.   

CMD 

Är en kommandotolk för Windows baserade system, här kan man till 

Exempel kolla vilken IP-adress samt MAC-adress som datorn har och pinga 

olika enheter inom nätverket. 

Subnet 

En del i ett större nätverk. Finns i olika storlekar. Innehåller en default- 

gateway, broadcast adress samt 2 eller flera vanliga adresser. 

 

VE 

Virtual interface, en virtuell mjukvareport. Med detta kan man skapa flera 

olika vlan som man sedan kan skicka ut på en fysisk port t.ex.  
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ICMP  

Internet Controll Message Protocol, ett protokoll som används på 

nätverkslagret i OSI modellen. Den används när man vill pinga en 

destination på nätet tex. Det skickas då iväg ett ICMP echo request till 

destinationen och den i sin tur svarar med ett ICMP echo reply. Själva 

ICMP meddelandet kaplas in i ett IP paket för att sedan transporteras över 

nätet till sin destination.  

 

DPH Scandinavia AB 

Svenska telecom och ISP leverantör. Hette från början Dataphone Sweden 

AB men byte senare namn till DPH Scandinavia AB. Köptes senare upp av 

IP-Only och ingår idag i deras bolag. 

 

AS 

Används oftast inom routingprotokollet BGP. Man kan samla flera olika nätverk 

inom samma AS och på så sätt skicka det vidare. 
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