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Är IPv6 säkrare?



Är IPv6 säkrare än IPv4?

• Nej

• Alla säkerhetsfunktioner i IPv6 finns idag för IPv4

• Undantag, skanna ett subnät 2^64 

• 18446744073709551616 möjliga adresser

• 100Mbps => ~100 000 paket/sekund

• 86400 sekunder / dygn, 365 dygn / år =>

• 5849424 år att skanna av ett subnät

• 

• RFC 5157 - IPv6 Implications for Network 
Scanning



Först en kurs….



Typer av bredbandssnät

• Ett vlan/kund

Internet

http://www.juniper.net/us/en/products-services/routing/e-series/e120/


Typer av bredbandsdsnät

• Delad broadcastdomän

Internet

http://www.juniper.net/us/en/products-services/routing/e-series/e120/
http://www.juniper.net/us/en/products-services/switching/ex-series/ex2200/


Typer av bredbandsdsnät

• Trådlöst

Internet



Sedan lite historia

• SKA – Säker Kundanslutning



ARP-Poisoning

ARP Poisoning

Styr om trafik för avlyssning, DNS-

spoofing….



Filtrera UPNP

• Utan SKA kan dina utskrifter hamna på 
grannens skrivare….



Filtrera bort IPv6 RA och 
DHCPv6

Vem som helst kan 

vara en DHCPv6 

server eller IPv6 

router

Styr om trafik för avlyssning, DNS-

spoofing….



Stjäla din identitet

• Din granne använder din IP-adress när du 
sover…



Blir det enklare med IPv6?

• Nej……

• IPv4 har vi ARP och IP och lite ACL’er att 
tänka på



ICMP i IPv4 vs IPv6

• I IPv4 spärrar vi gärna all ICMP i 
brandväggarna, det känns säkrare så…

• I IPv6 kan vi inte spärra ICMP, Neighbor 
Discovery och mycket mer är ICMP

• PMTU Discovery måste igenom brandvägg

• Krångligt att filtera ICMP-typer, vi öppnar 
allt



Ipv6 Neighbor Discovery, ND
( ~IPv4 ARP )

False reply

Neigbor soliciation

”Vad har min router för 

mac-adress”

Routers svar verifieras med Secure 

ND, SEND, public , private key 

certificate

Fungerar nog på 

företagsmarknaden

Men i bredbandsnät?

Dåligt stöd bland OS.



Ipv6 RA and DHCPv6

Styr om trafik för avlyssning DNS-spoofing….

Vi behöver ”RA and DHCPv6 snooping”

Falska

IPv6-routrar och

DHCPv6-server



IPv6 Stateless Address 
Autoconfiguration, SLAAC

1. Skapa en Link local address
fe80::<1st half of MAC address>ff:fe<2nd half of MAC-address>/10

2. DAD, Duplicate Address Detection

Neighbor Soliciation

3. Router Solicitation, RS NSRS

Vi behöver ”SLAAC/ND/RS 
inspection”



IPv6 snooping/source 
guard

1. Router Solicitation, RS

2. Router RA -> Använd DHCPv6

3. Porten som kunder sitter i ”låses” till 

de prefix och adresser som den 

tilldelats
DHCPv6

Vi behöver ”IPv6 source guard”



Problem?

• Inget av det jag beskriver finns idag

• Det finns tillverkare som kommer med 
lösningar för säker IPv6 i delad 
broadcastdomän

• SAVI, Source Address Validation 
Improvements
http://www.ietf.org/id/draft-ietf-savi-threat-scope-01.txt



Bredband vs företagsnät

• På ett företag fungerar IPv6 i delad 
broadcastdomän

• Hur många företag har implementerat 
DHCP-snooping, ip source guard och 
dynamic arp inspection?

• Väldigt väldigt få, även om många fler 
borde göra det



Hur ska vi göra med den 
”svenska modellen”

• Många nät har byggts enligt 
”bredbandsbolagsmoddellen” 

• Går det överhuvudtaget att bygga IPv6-nät 
säkert med delad broadcastdomän?

• Ja det kommer produkter inom ett år med 
uppgraderingar krävs



Till dess vi vet

• Tunnla för bövelen!! 

• Kör INTE Ipv6 i nät med RA/DHCPv6 och 
delad broadcastdomän

• Teredo och 6to4 har sina brister
Assymetrisk routing
Många trasiga relän/routar

• Teredo/6to4 kräver publika IPv4-adresser 
för att fungera och de är det snart akut 
brist på



Till dess vi vet

• Tunnla med 6RD
http://tools.ietf.org/agenda/75/slides/v6op
s-10.pdf 



Kommer det någon killer 
application för IPv6?

• Ja! 
Windows 7 med Direct Access!

• Windows 7 ”phone home”



DirectAccess Server

Compliant 

Client

Compliant 

Client

Data Center and Business 

Critical Resources

NAP / NPS 

Servers

Internet

Intranet 

User

Enterprise 

Network

Intranet 

User

Assume the underlying 

network is always insecure

Redefine CORPNET edge to 

insulate the datacenter and 

business critical resources

DirectAccess Solution 
Overview

Tunnel over IPv4 UDP, HTTPS, etc.

Security policies based on 

identity, not location



Killer app nummer två!

• Den sista IPv4 är snart utdelad!



Vi har IPv6 igång redan…

• Så tänk på säkerheten från dag 1!

• Direct Access kommer att kräva mer 
statiska tunnlar och native IPv6. 
Att adressera sitt datacenter med 
Teredo/6to4 är ”sådär”



Är Sverige långt framme 
med IPv6?

https://wiki.bc.net/atl-conf/pages/viewpage.action?pageId=23759757



Har jag IPv6?



Tack!

torbjorn.eklov@interlan.se

www.sakerkundanslutning.se

www.kommunermedipv6.se

www.myndighetermedipv6.se
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