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BESLUT 

 

Datum för beslut: 

2022-10-17 

Diarienummer: 

J-2022-2889 1.4

Beslut om stängning av funktionsadresser av domäner, EECS-skolan 

Detta beslut har undertecknats elektroniskt. 

Beslutet 

Under 2022 pågår ett IT-projekt att städa/rensa gamla epostadresser där projektet är uppdelat i 
tre steg: 

- Steg 1 och 2 personliga gamla epostadresser – beslut taget 
https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.1118517.1636618043!/J-2021-
1551%20Beslut%20om%20st%C3%A4ngning%20av%20epostdom%C3%A4ner%20-
%20signerat.pdf  

- Steg 3 funktionsadresser pågår under hösten 2022 
 

Härmed beslutar skolchef att stänga de funktionsadresser som möter följande kriterier: 

- aktiva med noll trafik under perioden januari till juni, se bilaga kartläggning 
funktionsadresser 

- funktionsadresser som finns för genomförda konferenser 

Med ovanstående vidtagna åtgärder kommer EECS ner i volymer som är likvärdig nivå som 
övriga skolor och får en mer hanterbar volym att fortsätta att arbeta med. 

 

Ärendet 

Steg 3 Funktionsadresser 
Tidplanen för steg tre är att en stor rensning ska vara klar till jul. 
Nuläget för funktionsadresser är att skolan har 5156 grupper och 8994 unika funktionsadresser. 
Med det menas att en e-postgrupp kan ha mer än en e-postalias kopplat till gruppen. Ett 
exempel är e-postgruppen mail.skolor.eecs.ticket.service som har 22st kopplade e-postalias som 
går till en och samma mottagare, EECS Service supportgrupp i Edge i det här fallet, se bild. 

https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.1118517.1636618043!/J-2021-1551%20Beslut%20om%20st%C3%A4ngning%20av%20epostdom%C3%A4ner%20-%20signerat.pdf
https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.1118517.1636618043!/J-2021-1551%20Beslut%20om%20st%C3%A4ngning%20av%20epostdom%C3%A4ner%20-%20signerat.pdf
https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.1118517.1636618043!/J-2021-1551%20Beslut%20om%20st%C3%A4ngning%20av%20epostdom%C3%A4ner%20-%20signerat.pdf
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Efter genomförd analys så visar det sig att av de 8994 adresserna är det 8354 adresser som har 
mottagit noll mail under första halvåret 2022. I analys framgår även de adresser som har väldigt 
mycket volym se bifogad fil.  
 
 
Nästa steg 
Efter taget skolchefsbeslut kommer följande aktiviteter att arbetas med:  
 

- Gå igenom respektive funktionsadress med berörd avdelningschef som har annan 
domänadress än @eecs.kth.se och @kth.se för att rensa ytterligare hos avdelningen där 
IT är behjälplig i dialogen med avdelningen. 

 

Detta beslut har fattats av Sonja Berlijn, skolchef vid Skolan för elektroteknik och 
datavetenskap efter föredragning av Sara Johansson, chef för infrastruktur och service vid 
Skolan för elektroteknik och datavetenskap.  

Närvarande vid beslutet var Sara Johansson, chef för infrastruktur och service vid Skolan för 
elektroteknik och datavetenskap.  

Kungl. Tekniska högskolan

 

Sonja Berlijn, skolchef vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap 

 

Sara Johansson, chef för infrastruktur och service vid Skolan för elektroteknik och 
datavetenskap 
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Bilaga 1: Kartläggning funktionsadresser EECS 

 
 
 

Sändlista 
 

För åtgärd:  

IT-avdelningen KTH 

Kopia till:  

Skolledning EECS, Prefekter EECS, Avdelningschefer EECS, Verksamhetsstödet EECS 

Expeditionsdatum:  

2022-09-30 



Bilaga 1 Kartläggning funktionsadresser EECS 

Generellt 

 
Alias vi har letat efter: 
 

cmp.kth.se gt.kth.se radio.kth.se ee.kth.se 

ets.kth.se it.kth.se pdc.kth.se ele.kth.se 

plasma.kth.se sans.kth.se ics.kth.se isk.kth.se 

s3.kth.se eecs.kth.se ekc.kth.se speech.kth.se 

def.kth.se csc.kth.se nada.kth.se alfvenlab.kth.se 

imit.kth.se afm.nu wireless.kth.se spp.ee.kth.se 

fusion.kth.se fpp.ee.kth.se instrlab.kth.se ict.kth.se 

 
 
Vi hittade: 
 

Grupper: 5156 
Unika alias i berörda domäner 8994 

 
 

Trafiken 

 
Antal e-postmeddelande senaste 6 månaderna 
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Det här betyder att 8354 e-postadresser inte fått något e-postmeddelande senaste 6 månaderna. Dvs. 
att 640 adresser som fått ett eller fler e-postmeddelande. Vi har en lista på alla dessa adresser. 
 
 
Antal alias per domän: 
 

Domän Antal alias adresser Antal adresser som 
inte fått något mail 
senaste 6 månaderna 

alfvenlab.kth.se 50  

csc.kth.se 2538  

def.kth.se 9  

ee.kth.se 259  

eecs.kth.se 564  

ekc.kth.se 19  

ele.kth.se 2  

ets.kth.se 84  

fpp.ee.kth.se 1  



fusion.kth.se 1  

gt.kth.se 2  

ics.kth.se 40  

ict.kth.se 1199  

imit.kth.se 3  

it.kth.se 1029  

nada.kth.se 2657  

pdc.kth.se 409 362 (dvs. 47 adresser 
som fåt minst ett 
mail senaste 6 
månaderna) 

plasma.kth.se 1  

radio.kth.se 15  

sans.kth.se 4  

speech.kth.se 67  

spp.ee.kth.se 7  

wireless.kth.se 34  

 
 
Adresser som fått mellan 10.000-20.000 e-postmeddelande: 

  10k-20k 

Address mails 

tcs-seminar@csc.kth.se 15017 

dcs-all@eecs.kth.se 14422 

scs-all@eecs.kth.se 11441 

mid-all@eecs.kth.se 11403 

tnsm@ee.kth.se 10709 

service@eecs.kth.se 10167 

 
 
Adresser som fått mer än 20.000 e-postmeddelande: 

  >20k 

Address mails 

cs-all@eecs.kth.se 32969 

rpl-all@eecs.kth.se 32069 

netcon@ee.kth.se 31999 

teachers@eecs.kth.se 27692 

doctoral-students@eecs.kth.se 21436 

 
 
Antal unika e-postalias adresser kopplade till supportgrupper i Edge (59st): 
 

GroupName Alias domän EmailForward 

mail.skolor.ICT.epostlistor.abuse abuse@ele.kth.se ele.kth.se kth-edge-
012@ug.kth.se 

mail.skolor.ICT.epostlistor.abuse abuse@ict.kth.se ict.kth.se kth-edge-
012@ug.kth.se 

mail.skolor.ICT.epostlistor.abuse abuse@imit.kth.se imit.kth.se kth-edge-
012@ug.kth.se 



mail.skolor.ICT.epostlistor.abuse abuse@it.kth.se it.kth.se kth-edge-
012@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.ticket.reserakning reserakning@csc.kth.se csc.kth.se kth-edge-
014@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.ticket.reserakning reserakning@eecs.kth.s
e 

eecs.kth.se kth-edge-
014@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.ticket.reserakning reserakning@nada.kth.
se 

nada.kth.se kth-edge-
014@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.ticket.service borta@csc.kth.se csc.kth.se kth-edge-
015@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.ticket.service borta@nada.kth.se nada.kth.se kth-edge-
015@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.ticket.service info@csc.kth.se csc.kth.se kth-edge-
015@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.ticket.service infomaster@csc.kth.se csc.kth.se kth-edge-
015@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.ticket.service infomaster@nada.kth.s
e 

nada.kth.se kth-edge-
015@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.ticket.service lokalbokning@ict.kth.s
e 

ict.kth.se kth-edge-
015@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.ticket.service lokalservice@ict.kth.se ict.kth.se kth-edge-
015@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.ticket.service nada-info@csc.kth.se csc.kth.se kth-edge-
015@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.ticket.service nada-info@nada.kth.se nada.kth.se kth-edge-
015@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.ticket.service passerkort@ict.kth.se ict.kth.se kth-edge-
015@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.ticket.service service@csc.kth.se csc.kth.se kth-edge-
015@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.ticket.service service@eecs.kth.se eecs.kth.se kth-edge-
015@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.ticket.service service@ict.kth.se ict.kth.se kth-edge-
015@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.ticket.service service@nada.kth.se nada.kth.se kth-edge-
015@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.ticket.service stex@csc.kth.se csc.kth.se kth-edge-
015@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.ticket.service stex@nada.kth.se nada.kth.se kth-edge-
015@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.ticket.service studentexp@csc.kth.se csc.kth.se kth-edge-
015@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.ticket.service studentexp@nada.kth.s
e 

nada.kth.se kth-edge-
015@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.ticket.service studexp@csc.kth.se csc.kth.se kth-edge-
015@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.ticket.service studexp@nada.kth.se nada.kth.se kth-edge-
015@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.ticket.service vaktmastare-
epe@ee.kth.se 

ee.kth.se kth-edge-
015@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.ticket.service vaktmastare-
tr@ee.kth.se 

ee.kth.se kth-edge-
015@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.funktionsadresser.invoi
ce 

invoice@eecs.kth.se eecs.kth.se kth-edge-
026@ug.kth.se 

mail.skolor.ICT.webmaster webmaster@ict.kth.se ict.kth.se kth-edge-
035@ug.kth.se 

mail.skolor.ICT.webmaster webmaster@it.kth.se it.kth.se kth-edge-
035@ug.kth.se 

mail.uf.ITE.postmaster postmaster@csc.kth.se csc.kth.se kth-edge-
042@ug.kth.se 



mail.uf.ITE.postmaster postmaster@nada.kth.s
e 

nada.kth.se kth-edge-
042@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.funktionsadresser.ekon
omi 

ekonomi@csc.kth.se csc.kth.se kth-edge-
095@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.funktionsadresser.ekon
omi 

ekonomi@eecs.kth.se eecs.kth.se kth-edge-
095@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.funktionsadresser.ekon
omi 

ekonomi@nada.kth.se nada.kth.se kth-edge-
095@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.funktionsadresser.ekon
omi 

ekonomi-cb@csc.kth.se csc.kth.se kth-edge-
095@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.funktionsadresser.ekon
omi 

ekonomi-
cb@nada.kth.se 

nada.kth.se kth-edge-
095@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.funktionsadresser.ekon
omi 

ekonomi-
cesc@csc.kth.se 

csc.kth.se kth-edge-
095@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.funktionsadresser.ekon
omi 

ekonomi-
cesc@eecs.kth.se 

eecs.kth.se kth-edge-
095@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.funktionsadresser.ekon
omi 

ekonomi-
cesc@nada.kth.se 

nada.kth.se kth-edge-
095@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.funktionsadresser.ekon
omi 

ekonomi-
cst@csc.kth.se 

csc.kth.se kth-edge-
095@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.funktionsadresser.ekon
omi 

ekonomi-
cst@eecs.kth.se 

eecs.kth.se kth-edge-
095@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.funktionsadresser.ekon
omi 

ekonomi-
cvap@csc.kth.se 

csc.kth.se kth-edge-
095@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.funktionsadresser.ekon
omi 

ekonomi-
hpcviz@csc.kth.se 

csc.kth.se kth-edge-
095@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.funktionsadresser.ekon
omi 

ekonomi-
hpcviz@nada.kth.se 

nada.kth.se kth-edge-
095@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.funktionsadresser.ekon
omi 

ekonomi-
mid@csc.kth.se 

csc.kth.se kth-edge-
095@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.funktionsadresser.ekon
omi 

ekonomi-
mid@eecs.kth.se 

eecs.kth.se kth-edge-
095@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.funktionsadresser.ekon
omi 

ekonomi-
pdc@csc.kth.se 

csc.kth.se kth-edge-
095@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.funktionsadresser.ekon
omi 

ekonomi-
pdc@eecs.kth.se 

eecs.kth.se kth-edge-
095@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.funktionsadresser.ekon
omi 

ekonomi-
rpl@csc.kth.se 

csc.kth.se kth-edge-
095@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.funktionsadresser.ekon
omi 

ekonomi-
rpl@eecs.kth.se 

eecs.kth.se kth-edge-
095@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.funktionsadresser.ekon
omi 

ekonomi-
tcs@csc.kth.se 

csc.kth.se kth-edge-
095@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.funktionsadresser.ekon
omi 

ekonomi-
tcs@eecs.kth.se 

eecs.kth.se kth-edge-
095@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.funktionsadresser.ekon
omi 

ekonomi-
tmh@csc.kth.se 

csc.kth.se kth-edge-
095@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.funktionsadresser.ekon
omi 

ekonomi-
tmh@eecs.kth.se 

eecs.kth.se kth-edge-
095@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.funktionsadresser.eu-
support 

eu-
support@eecs.kth.se 

eecs.kth.se kth-edge-
097@ug.kth.se 

mail.skolor.eecs.ticket.registrator registrator@eecs.kth.se eecs.kth.se kth-edge-
120@ug.kth.se 

 
Här behöver man kolla med respektive supportgrupp huruvida man kan avveckla de gamla csc, nada 
osv. alias adresserna. 
 
 
 
 
 



Studentsektions och THS relaterade e-postlistor bland berörda domäner (23st): 
 

e-postalias Antal mail 
riktade till 
adresserna 

Notering 

d-mentor@csc.kth.se 41  

d-mentor@nada.kth.se 154  

d-tutor@csc.kth.se 0  

d-tutor@nada.kth.se 0  

d_tutor@csc.kth.se 0  

d_tutor@nada.kth.se 0  

dr-arbetsmiljo@csc.kth.se 0  

dr-arbetsmiljo@nada.kth.se 0  

dr-
likabehandling@csc.kth.se 

0  

dr-
likabehandling@nada.kth.se 

0  

dr-ordf@csc.kth.se 94  

dr-ordf@nada.kth.se 0  

dr-repr@csc.kth.se 7  

dr-repr@nada.kth.se 0  

dr-repr-listan@csc.kth.se 0  

dr-repr-listan@nada.kth.se 0  

dr-sekr@csc.kth.se 22  

dr-sekr@nada.kth.se 0  

dr-tfn@csc.kth.se 0  

dr-tfn@nada.kth.se 0  

quarnevalen@csc.kth.se 0  

quarnevalen@nada.kth.se 0  

metadorerna@csc.kth.se 0 Alias metadorerna@d.kth.se som fortfarande 
används verkar det som 
https://datasektionen.se/namnder/metadorerna. 
Pekar till lokalchef@d.kth.se i UGadmin.  

metadorerna@nada.kth.se 0  

 
Här behöver man kolla med de sektionerna som fått in e-post om att flytta de adresserna till dr 
domänen dr.kth.se som ska användas, https://www.dr.kth.se/contact-us/  
 

mailto:metadorerna@d.kth.se
https://datasektionen.se/namnder/metadorerna
mailto:lokalchef@d.kth.se
https://www.dr.kth.se/contact-us/
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