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Ca. 80 faste innretninger

Ca. 50 rigger/innretninger med SUT

300 havbunnsinnretninger

8 landanlegg

25 000 mennesker i arbeid

15 400 km undervannsrørledninger

90 felt i produksjon per 1.1 2021

Myndighetsansvar for havvind (fra august 2020)
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Petroleumsloven § 9-3

Beredskap mot bevisste anslag

Rettighetshaver skal iverksette og 

opprettholde sikringstiltak for å bidra til å 

hindre bevisste anslag mot innretninger 

samt til enhver tid ha beredskapsplaner for 

slike anslag.

Kilde: https://pst.no/alle-
artikler/trusselvurderinger/nasjonal-
trusselvurdering-2021/
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Avskrekke Detektere Forsinke Hindre Respondere Gjenoppta

Redusere

Barriere funksjon – «Hva man vil oppnå»

Barriere type – «Hvordan oppnå effekt»

Samspillhttps://www.ptil.no/contentassets/11851dc0

3a84473e8299a2d80e656356/barrierenhttps:

//www.ptil.no/contentassets/11851dc03a844

73e8299a2d80e656356/barrierenotat--

2017.pdfotat--2017.pdf

Organisatoriske

tiltak

Teknologiske

tiltak Menneskelige

faktorer

Sikringsplan 
(preventive tiltak) Beredskapsplan 

(reaktive tiltak



PTIL/PSA

Noen momenter 

som Ptil ønsker 

belyst gjennom 

sikringstilsyn

Overordnet beskrivelse av sikkerhetsorganisasjonen

• roller og kompetanse 

Ledelsesforankring og sikringskultur 

• en gjennomgang av hvordan arbeidet med sikring er forankret i ledelsen. 

• hvordan selskapet bygger sikringskultur, herunder 

o system for styring av kompetanse 

o hvordan selskapet sørger for at personell med sikringsoppgaver har tilstrekkelig 
kompetanse 

o hvordan selskapet sørger for at sikring kommuniseres og er på agendaen i ulike arenaer, 
og forankres i organisasjonen 

Styring av sikringsrisiko 

• hvordan sikring inngår i selskapets system for styring av risiko 

• hvordan selskapet ivaretar identifisering og håndtering av sikringsrisiko (evt
avhengigheter?) (metodikk, sikringsrisikoanalyse, sikringsplan mv)

• hvordan selskapet ivaretar sikringsrisiko på tvers av fagmiljøer (IKT-sikkerhet, fysisk 
sikring, informasjonssikkerhet, personellsikkerhet (HR) etc. 

• resultater og oppfølging av selskapets egne revisjoner innenfor tema for tilsynet 

• rapportering og oppfølging av sikringshendelser 

• gjennomførte og planlagte oppfølgingsaktiviteter (revisjoner/verifikasjoner/øvelser)

• hvordan erfaring og funn fra øvelser, hendelser, granskning og tidligere tilsyn blir brukt i 
forbindelse med kontinuerlig forbedring. 

Styrende dokumentasjon 

• beskrivelse av metode og oppfølging av resultater fra sikringsrisikoanalyse 

• gjennomgang av sikringsplan, og ev. forutsetninger og antagelser denne bygger på, samt 
kobling til beredskapsplaner 

• en beskrivelse av hvordan relevant personell involveres i utarbeidelse og oppdatering av 
styrende dokumenter 

System for barrierestyring (sikringstiltak)

• system for styring av sikringsbarrierer (metodikk, struktur og oppsett for etablering og 
oppfølgning av barrierestrategier og ytelseskrav for sikring) 

• sammenhengen mellom identifiserte trusler, strategi for håndtering og ytelseskrav 

• oversikt over definerte sikringsbarrierer 

• aktiviteter som gjennomføres for å verifisere barrierenes tilstand 

Sikrings-
risiko

Prosjektrapport 
Håndtering av 
innsiderisiko
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Planverk for bevisste anslag (sikringsplan/ beredskapsplan / barrierer)

• Det er fremdeles virksomheter som ikke har etablert sikringsplan.

• Enkelte virksomheter som har etablert sikringsplaner, har utfordringer knyttet til hvordan planverket skal implementeres i drift.

• Hos noen virksomheter er forståelsen av trussel sett i forhold til egne verdier fremdeles umoden

• Noen virksomheter har mangelfull sammenheng mellom sikringsanalyser og plan

• Noen virksomheter har ikke identifisert og etablert tilstrekkelige barrierer for å redusere sikringsrisiko.

• Noen virksomheter har ikke etablert ytelseskrav til sikringsbarrierer

• Noen virksomheter beskriver at eksisterende kameraovervåkning skal detektere hendelser. Det er ikke synliggjort hvilken effekt 
kameraene har, hvilke områder de dekker, samt plan for hvordan deteksjon skal skje. (ref forskjell på deteksjon og verifikasjon)

• Noen virksomheter identifiserer utro ansatte / innsider som en risiko, men etablerer ikke tilstrekkelige barrierer for å forebygge 
eller avdekke innsiderisiko.

Kompetanse, trening og øvelse

• Virksomheter har ofte ingen eller få formelle krav til kompetanse vedrørende faget sikring

• Ofte kjøres det kun diskusjonsøvelser for sikringshendelser, noe som medfører at det er en liten del av organisasjonen som får 
øvd. Virksomheter som har en dedikert sikringsplan øver ikke denne i nødvendig grad.

Erfaringsoverføring og kontinuerlig læring 

• Det er fremdeles virksomheter som ikke har lagt til rette for deling av erfaring/ kunnskap på tvers av selskapet og dets lokasjoner

Noen utvalgte observasjoner fra Ptils tilsyn
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Digitalisering og IKT sikkerhet 

Vi er opptatt av at selskapene:

• Har aktiviteter og prosesser som 

håndterer risiko og sikrer anleggs- og 

operasjonell integritet ved 

sammenkobling av industrielle IKT 

systemer og digitaliseringsløsninger 

• Har robuste løsninger for beskyttelse av 

industrielle IKT systemer, teknisk og 

organisatorisk

• Trener på deteksjon, respons og 

samhandling i håndtering av hendelser
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Vår regulering

Styringsforskriften

• Tekniske, operasjonelle og organisatoriske løsninger som reduserer 
sannsynligheten for at det oppstår skade

• Utforme interne krav

• Skriftlig melding om hendelser

Innretningsforskriften

• Systemet skal kunne utføre tiltenkte funksjoner uavhengig av andre 
systemer.

• Kan ha grensesnitt mot andre systemer, men bør sikres slik at dette 
ikke svekker systemet. I tillegg bør Norsk olje og gass retningslinje nr. 
104 legges til grunn for beskyttelse mot IKT-relaterte farer.

Aktivitetsforskriften

• Vedlikehold, vedlikeholdsprogram,planlegging og prioritering. 
I stand til å utføre sin krevde funksjon i alle faser av levetiden.

• Kompetanse: personellet skal ha nødvendig kompetanse til å utføre 
aktivitetene…og håndtere fare- og ulykkessituasjoner

• Trening og øvelser, slik at personellet til enhver tid er i stand til å 
håndtere operasjonelle forstyrrelser og fare- og ulykkessituasjoner
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Standarder og veiledninger

Identifisere og 
kartlegge

Beskytte og 
opprettholde

Oppdage
Håndtere og 
gjenopprette
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IKT 
sikkerhetsfilosofi

(Interne krav)

Utstyrs og 
bruker

oversikt

Logging og 
oppfølging

Endepunkts
beskyttelse

Nettverks-
overvåkingPassive

tiltak

Sårbarhets-
oppfølging

SOC

CERT

Identifisere og 
kartlegge

Beskytte og 
opprettholde

Oppdage
Håndtere og 
gjenopprette

Gjenoppret
tingsplaner

Eierskap
(System, 

grensesnitt, 
data)

Trening og 
øvelse

Kompetanse

Data og 
modell
kvalitet

Hva vi ser etter:
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Hva vi finner:

• Ulik grad av modenhet, ressurser og fokus i næringen. 

• Bruk av beslutningsstøtteverktøy

forutsetninger og begrensninger for disse.

• Manglende oversikt over utstyr og brukere,

- Svake rutiner for sårbarhetshåndtering

- Manglende gjenopprettingsplaner.

• Mangelfull utforming av interne krav

- manglende etterlevelse

• For lite fokus på kompetanse.

• Lite trening og øvelser på ITK hendelser.
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Ptils forventning til  

ledere i næringen

Hvert enkelt selskap må ta eierskap og 

styring over risikoen som er knyttet til 

implementering av nye systemer og 

teknologiske løsninger. 

Selskapene må vurdere sårbarhet og 

risiko ut fra et helhetlig perspektiv, 

som inkluderer både menneske, teknologi 

og organisasjon. 

Involvering og opplæring av ansatte 

er avgjørende for å fremme kompetanse 

og risikoforståelse

Hvert enkelt selskap må ta eierskap og 
styring over risikoen, særlig ved 
implementering av nye systemer og 
teknologiske løsninger. 

Selskapene må vurdere sårbarhet og risiko ut 
fra et helhetlig perspektiv, 
som inkluderer både menneske, teknologi og 
organisasjon. 

Involvering og opplæring av ansatte er 
avgjørende for å fremme kompetanse og 
risikoforståelse

Ptils forventning 
til næringen
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www.ptil.no/fagstoff

Takk for oss!

• Håndtering av innsiderisiko

• Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet i industrielle IKT-
systemer

• Regelverk og Tilsynsmetodikk

• Kunnskap IKT og CERT

• Premisser for digitalisering og integrasjon IT-OT

Relevante publikasjoner:

https://www.ptil.no/fagstoff/utforsk-fagstoff/prosjektrapporter/prosjektrapporter-2019/hvordan-handtere-innsiderisiko/
https://www.ptil.no/fagstoff/utforsk-fagstoff/prosjektrapporter/prosjektrapporter-2019/hvordan-handtere-innsiderisiko/
https://www.ptil.no/globalassets/fagstoff/prosjektrapporter/ikt-sikkerhet/dnv-gl---regelverk-og-tilsynsmetodikk.pdf
https://www.ptil.no/globalassets/fagstoff/prosjektrapporter/ikt-sikkerhet/kunnskapsprosjekt-ikt-sikkerhet-sluttrapport-med-underskrift.pdf
https://www.ptil.no/globalassets/fagstoff/prosjektrapporter/ikt-sikkerhet/id6-premisser-for-digitalisering-og-integrasjon-it-ot_sintef-rapportnr-2021-00057-feb--signert.pdf

