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Sammanfattning
AMPR är namnet på Internetadressrymden 44.0.0.0/8. Den reserverades för 
radioamatörverksamhet i  Internets barndom. Sverige disponerar delen  
44.140.0.0/16. AMPRnet Sverige är en förening som är på väg att bildas för 
att förvalta den svenska delegationen och stimulera samhällsnyttig  radio-
amatörverksamhet baserad på denna I samarbete med radioamatör-klubbar och
FRO-avdelningar. Det konstituerande mötet hålls  lördagen 23 april 2016 i 
samband med  SSAs årsmöte 2016 i Täby. Före mötet planerar vi en panel-
debatt med deltagare från myndigheter och organisationer med beredskaps-
ansvar med målet att få synpunkter på behov and önskemål från potentiella 
användare och  att sprida kännedom om AMPRnet.

En del av Internet
AMPR är namnet på Internetadressrymden 44.0.0.0/8 som reserverades för radioamatörverksamhet 
i  Internets barndom. Sverige disponerar en del av detta, 44.140.0.0/16. AMPRnet Sverige är en 
förening som bildas för att förvalta den svenska delegationen. Föreningen håller sitt konstituerande 
möte lördagen 23 april 2016 I samband med  SSAs årsmöte.

Adressrymden gör det möjligt att bygga en strikt icke-kommersiell och oberoende del av Internet 
till samhällets tjänst, baserad på radioamatörregler och driven av frivilligkrafter. Den kan göras 
tillgänglig för de primära beredskapsorganisationerna i katastrofsituationer, tex vid olyckor eller 
extremt väder, och kan användas för forskning om samhällssäkerhet, beredskapsutbildning och 
innovativ utveckling.

Adressrymden har tills nyligen haft en enda kopplingspunkt till Internet, utannonserad från 
University of California in San Diego (UCSD). Sedan maj 2013 utannonseras adressrymden också 
via SUNET, det svenska universitetsnätet. Samarbetet mellan radioamatörerna, deras organisationer 
och SUNET bygger på en diskussion om hur man kan samarbeta för att göra viktiga 
amatörradioresurser mer lättillgängliga i beredskapssammanhang. Också andra nätägare har visat 
intresse att delta för att vidga utbredningsomrrådet.

Omstart
En mycket aktiv pionjärfas pågick under 1990-tal och tidigt 2000-tal men ebbade ut i skuggan av 
Internet-utvecklingen. Teknisk och regulativ utveckling och ett partnerskap med SUNET har skapat 
förutsättningar för en omstart. Omstarten innebär att de allokeringar som gjordes under pionjärfasen
inte längre gäller. Nya allokeringar utgår från den nättopologi som uppstår när SUNET/AMPR-
gateways upprättas utgående från högskoleorterna. 

Klubbarna ansluts
Primärt erbjuds amatörradioklubbar att ansluta samhällsnyttiga amatörradioresurser till Internet, 
direkt via någon av SUNETs anslutningspunkter i hela landet, eller via någon redan ansluten klubb. 
Diskussioner förs också med andra nätägare om att upplåta länkar för att vidga täckningsområdet

Exempel på samhällsnyttiga amatörradioresurser är analoga och digitala repeaters, fjärrstyrda 
radiostationer, sensornätverk, radiofyrar, mm.

Den gamla DNS-databasen är tagen ur drift och arkiverad för att ge plats för den nya allokeringen. 
De som kan bidra till historieskrivning av pionjärfasen inbjudes att göra så.   Subdomänen 
se.ampr.org har delegerats av ampr.org, inklusive baklängesuppslagningen. 



Redundans, Robusthet och säkerhet
Viktiga mål för se.ampr.org är att bidra till ökad redundans, robusthet och säkerhet i den svenska 
kommunikationsinfrastrukturen. 

Radioamatörerna har tillgång till master för redundanta radiolänkar och kan på grund av sin strikta 
icke-kommersiella och samhällsnyttiga natur ibland få tillgång till reservkapacitet i fibernäten.

Kraftförsörjningen säkras genom energisnåla lösningar, användning av förnyelsebara energikällor 
och innovativ energilagring. Säkerhetslösningar utvecklas i samarbete med universitetsnäten.

Hela Sverige är med 
Uppbyggnaden av se.ampr.org pågår distriktsvis utgående  från Sveriges i stort sett länsvisa 
beredskapsoorganisation. En lista över koordinatorer och klubbar som är, eller är på väg att bli, 
anslutna, med samtliga distrikt representerade, finns tillgänglig via webbplatsen www.se.ampr.org 
Koordinatörerna framgår av tabellen nedan till höger om bilden av AMPRnet-länkarna vid SK0BU 
på KTH mot SK0MT och SK0UX. SK0BU fungerar som AMPRnet/SUNET-gateway.

              

Teknik
Basen för AMPRnet Sverige är delegeringen av IPv4-rymden och det är IP-baserad Internetteknik 
som står i centrum. Integration med andra tekniker skall stödjas där så är möjligt.

Tillämpningar och Tjänster
Ljud, bild och data, alla typer av tjänster och  tillämpningar är välkomna i den mån deras speciella 
kvalitetskrav på nätverket kan uppfyllas. 

Exempel under utveckling är  SSA-IdP för autentisering  av licensierade radioamatörer via SSAs 
register och individuell auktorisering av access till skyddade resurser, till exempel Internetaccess 
via alla WiFi-accesspunkter I AMPRnet (AMPRoam), ett “Open Access Repository” (AMPRoar), 
access till  fjärrstyrda radiostationer och repeatrar, etc.

Nätverk
IPv4 och IPv6 och associerade routingprotokoll är huvudspåret. Samtrafik med nät baserade på 
andra nätverksprotokoll från radioamatörvärlden, tex APRS, skall stödjas så långt som möjligt för 

http://www.se.ampr.org/


att underlätta ett integrerat tjänsteutbud.

Länkar, med eller utan tråd
Här skall råda stor öppenhet för alla möjligheter inom ramen för vad tillängliga frekvenser i 
etermediet, eller kapacitet i trådbaserade nät, tillåter. Såväl analoga som digitala länkteknologier av 
olika slag kan utvärderas. Förutom frekvenser reserverade för licensierade sändaramatörer över hela
spektrum, finns frekvenser undantagna från licenskrav och frekvenser där licens kan erhållas till låg
kostnad för testverksamhet, exempelvis oanvända TV-kanaler.

System och komponenter
Också här ska öppenhet för olika lösningar gälla. Några strävar mot öppna och robusta lågenergi-
lösningar, både vad gäller programvara och maskinvara. Mjukvarudefinerad radio (SDR) är ett 
annat  område som intresserar många.

Epostlista
Vill du delta i arbetet eller följa hur det framskrider mer i detalj så kan du anmäla dig till epostlistan 
se.ampr@ssvl.kth.se på sidan https://mail.ssvl.kth.se/mailman/listinfo/se.ampr
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