
Sikring mot digitale trusler 

Seveso-konferansen, DSB 21.09.2021 

Harald Næss



• Kort om Nasjonalt cybersikkerhetssenter

• Situasjonsbilde - cyberområdet

• Digitale trusler og risikobilde

• Eksempler på hendelser

• NSM råd og veiledning rundt IKT-sikkerhet 

Innhold :



• NCSC skal bidra til å beskytte grunnleggende 

nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og 

næringsliv mot digitale angrep. 

• NCSC legger til rette for samarbeid i offentlig 

sektor og med næringsliv, akademia og 

internasjonale partnere. 

• Senteret ble etablert 1.nov. 2019 som en del av 

NSM og skal være en driver for digital sikkerhet i 

Norge. 
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NCSC - Nasjonalt cybersikkerhetssenter 

nsm.stat.no/NCSC



 Håndterer alvorlige dataangrep mot nasjonen

 24/7 Operasjonssenter sentralt i Oslo

 Drifter det nasjonale sensornettverket VDI

– Varslingssystem for digital infrastruktur

 Håndterer små og store hendelser

 Nettverksanalyse

 Skadevareanalyse

 Forensics

 Trusselforståelse

 Produserer og distribuerer varsler om angrep,

trusler og nye sårbarheter

 Nasjonalt kontaktpunkt opp mot NATO/EU 

 Situasjonsforståelse i det digitale rom

Nasjonalt Cybersikkerhetssenter- Operasjonssenteret



• Samarbeid mellom private og offentlige 

virksomheter og de hemmelige tjenestene

• Deltagelse i VDI er frivillig, basert på 

samarbeidsavtale

• Operativ (24x7) drift i over 20 år

• Har inspirert andre nasjonale CERTs, 

NATO NCIRC, m.fl.

• Open-source og egenutviklet teknologi

• I kontinuerlig videre utvikling for å møte 

IKT-risikobildet

Varslingssystem for digital infrastruktur (VDI)



Det digitale risikobildet

• Viktige samfunnsfunksjoner er utsatt

• Spenner bredt i omfang og alvorlighetsgrad

Digitale hendelser kjenner ingen grenser

• Hendelseshåndtering er tid- og ressurskrevende

• Aktører har store ressurser

Operasjoner blir mer komplekse og sofistikerte

• COVID-19 tematikk  utnyttes i svindel- og 

phishingforsøk

• Vist viktigheten av forebygging og tiltak – i forkant

COVID-19 har forsterket digitale sårbarheter

Kilde: CNN og Digi

Eksempler på hendelser, internasjonalt og nasjonalt kritisk infrastruktur



Hva er formålet med et digitalt angrep?

• Diskreditere, skape mistillit til organisasjoner og myndigheter

• Rekognosering og informasjonsinnhenting

• Stjele informasjon, f.eks. om teknologi og prosesser

• Blokkere en virksomhets bruk av sine IKT-systemer

• Drive utpresning og sabotasje

• Angripe en «meningsmotstander»

• Terrorvirksomhet

• Statlige og kriminelle aktører er aktive



• Kartlegging og forberedelser skjer ofte i lang tid på forhånd

• Det benyttes skadevare som er tilgjengelig på Internett

• E-post og passord benyttes ofte som inngangsvektor

• Uvitende tredjeparter (f.eks. leverandører) benyttes som plattform for 

angrep

• Utdaterte systemer som er eksponert mot Internett er sårbare

• Løsepengevirus og DDoS trusler er motivert av økonomisk vinning

• Svindel er ofte relatert til falske nettsider

Observasjon om metoder:



Solarwinds
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Kilde: Forbes

https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2021/01/06/1500-solarwinds-customers-are-exposing-themselves-to-hackers-as-russian-espionage-continues/?sh=5604094b4329


Ransomware attack on US Colonial pipeline
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Kilde: Washington Post

Kilde: DN.no

https://www-washingtonpost-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.washingtonpost.com/business/2021/05/08/cyber-attack-colonial-pipeline/?outputType=amp
https://www.dn.no/olje/usa/energi/hacking/rorledningsselskap-skal-ha-betalt-50-millioner-kroner-i-losepenger-til-hackere-biden-ber-amerikanere-ikke-hamstre-bensin/2-1-1010626


Kraft, infrastruktur, vann og avløp. Volue hacket
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Kilde: Digi.no (19.05.2021)

Illustrasjon: Colorbox

Kilde: Volue.com

https://www.digi.no/artikler/hackerne-som-angrep-volue-forberedte-seg-i-flere-uker-for-de-slapp-los-skadevaren/510055?key=S5QUJgJi
https://www.volue.com/urgent-updates


Viktige samfunnsfunksjoner er på nett

• Aktører kartlegger funksjoner og sårbarheter i 

norsk kritisk infrastruktur, vår krisehåndtering og 

beredskap

• Industrielle kontrollsystemer er sårbare hvis de 

ikke vedlikeholdes og monitorers regelmessig

• NSM er kjent med flere tekniske sårbarheter i slike 

systemer



Trender, utvikling og effekter av 

digitalisering og Industri 4.0 
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• Økt grad av sammenkobling

• Større nettverkssegmenter (lokalt og nasjonalt)

• Økt ekstern tilgang på sanntidsdata og systemer

• Økt implementasjon av teknologi for, kommunikasjon datafangst 

og rapportering (sensorer IOT, IIOT, 5G)

• Økt bruk av IP- basert enheter og kommunikasjonsprotokoller 

(fra proprietær til distribuert)

• Varierende kunnskap, kompetanse og erfaring med nyere 

teknologi og prosesser.

Illustrasjon: Future industrial internet

http://www.future-industrial-internet.de/


Eldre systemer, ”legacy”

- Eldre systemer og - teknologi, utbredt kunnskap og 

kompetanse om systemsvakheter.

- Følger ikke industri standard

- Mangelfull digital sikkerhet

Teknisk gjeld

- Eldre systemer blir koblet sammen med nyere systemer

- Risikovandring mellom systemer

Digitalisering, effektivisering, teknologi og levetid

- OT kan ha lang levetid, eldre teknologi møter nye 

digitaliseringskrav, krav til effektiv drift og nye driftsmodeller
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Drivere -

utfordringsområder 



Oversikt nettverk og enheter 
Programvare og versjoner

Backup, både av systemer og 
viktige prosedyrer

Behovs-styrt tilgangsnivå og 
brukerkontovedlikehold

Proaktiv monitorering og 
overvåking (anomali)

Trening, øvelse og prosedyrer

Logging 

System herding og vedlikehold

Hvilke tiltak bør gjøres for å sikre systemenes 

integritet og tilgjengelighet samt 

virksomhetens verdier?

• Segregering av nettverk, fysisk og logisk

• Tilgangsstyring og kontroll, perimeter

• Endepunktbeskyttelse

• Monitorering og overvåkning

• Husk å sikre data i ro og i transitt
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Digital sikring - operasjonell teknologi og industrielle systemer

Proaktive og reaktive tiltak



Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet

Delt inn i fire kategorier:

- Identifisere og Kartlegge

- Beskytte

- Opprettholde og oppdage

- Håndtere og gjenopprette



• Det er mulig å abonnere på NSM 

varsler. Send forespørsel til :

• «post@cert.no»

• Det kreves at virksomheten 

undertegner TLP-avtale.

• Fra: NorCERT <norcert@cert.no> 

• Sendt: onsdag 24. februar 2021 11:56

• Til: varselmottakere@cert.no

• Emne: [NorCERT#21732247] [TLP:GRØNN][NCSC-varsel] 

Vedrørende løsepengevirus

• -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

• Hash: SHA1

• [TLP:GRØNN*]                                    [UNNTATT OFFENTLIGHET**]

• - ------------------------------------------------------------------------

• KraftCERT/InfraCERT har skrevet et varsel vedrørende skadevaren

Sodinokibi/REvil og trender fra flere ransomware-hendelser den siste

tiden. NCSC anbefaler at virksomhetene spesielt vurderer tiltakene

som listes opp. 

• Varselet distribueres som [TLP:GRØNN*].
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Varslingslister - NSM
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Publikasjoner

• Åpen trusselvurdering 

• Risiko 2021

• Helhetlig digitalt risikobilde

Råd og anbefalinger

• Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet

• Sky, tjenesteutsetting

• Løsepengevirus skadevare

• Risikovurdering IKT-systemer

• Generelle sikkerhetsråd og tiltak

Publikasjoner, råd og 

anbefalinger



Kan en storulykke inntreffe ved et 

cyberangrep?
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Takk for oppmerksomheten!

ncsc@nsm.no

www.nsm.no

www.nsm.no/grunnprinsipper-IKT


