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Inspirationskilder
Der er hentet megen inspiration fra ”Säkerhetshandbok för drickvattenproducenter” fra 2012, udgivet af
Svensk Vatten. Der skal lyde en stor tak til Svensk Vatten for velvilje til at stille deres materiale til rådighed.
Der er hentet inspiration fra ”21 Steps to Improve Cyber Security of SCADA Networks”, udgivet af U.S. Department of Energy.

Side 1

Forord
Det er nærmest dagligt, vi hører om tyverier af personoplysninger o. lign. fra mange forskellige typer af virksomheder samt indbrud eller uautoriseret adgang til fysiske installationer eller IT-systemer. For ca. to år siden var der trusler fra den internationale hackergruppe Anonymous om at bryde ind i danske vandselskabers
IT-systemerne.
På samme tid afholdt DANVA et fælles seminar for sine netværk, og en af ildsjælene bag det foreliggende
kompendie om IT-sikkerhed i forsyningsbranchen foreslog at etablere et nyt netværk med fokus på IT- sikkerhed. Som sagt så gjort. Udover generelt at ”netværke” har medlemmerne, som du kan se en oversigt over
længere fremme i kompendiet, valgt at bruge kræfter på at udarbejde nærværende kompendie om ITsikkerhed.
Det er besluttet, at kompendiet udover IT-sikkerhed ligeledes omfatter generelle sikkerheds forhold, fysisk
sikkerhed, omkring overvågning og adgangskontrol.
Målgruppen for kompendiet er IT-chefer (sikkerhedschefer) og/eller IT-ansvarlige i forsyningsselskaberne,
men det skal pointeres, at selskabernes administrerende direktører ligeledes bør sætte sig ind i materialet,
da ansvaret for selskabets IT-sikkerhed og øvrige sikkerhedsforhold altid i sidste ende vil blive placeret på
direktørens skuldre.
Formålet med kompendiet er at sammenstille relevant viden og gøre den tilgængelig for alle selskaber i forsyningssektoren, hvorved der vil skabes en generel forbedring af IT-sikkerheden og den fysiske sikkerhed.
Fra DANVA skal lyde en stor tak til ildsjælene i netværket, der har bidraget til nærværende kompendie til
glæde og gavn for fælleskabet.
God læselyst!
Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA
Den 5. oktober 2014

Side 2

Indledning
I dag bliver der kortere og kortere mellem historier om cyberangreb, datatyverier og hackere. De IT-kriminelle
bliver stadigt mere sofistikerede - og efterhånden som stadigt mere af vores liv bliver digitaliseret, bliver antallet af mål for de IT-kriminelle også mangedoblet. Det er en udvikling, der ikke stopper lige med det samme
- og som kun vil blive værre og sværere at gennemskue.
”Angrebene bliver mere og mere avancerede, og mere og mere målrettede. Hackerne er blevet bedre, mere
grundige og mere professionelle. Nogle metoder ser vi sjældnere - men dem, der er i stigning, er typisk angreb, hvor hackerne går meget målrettet efter noget ganske bestemt” siger Shehzad Ahmad, der er chef sikkerhedstjenesten DK-CERT, der overvåger trusler mod den danske del af nettet.
Den stigende digitalisering og udveksling af data medfører også en stigende sårbarhed for hackerangreb på
vandselskaber. I Danmark er det Bjarne Corydon, der er ansvarlig for digitalisering, og han udtaler: ”Regeringen har stort fokus på informationssikkerhed. Forsvarsministeriet er allerede i gang med en cybersikkerhedsstrategi, og Digitaliseringsstyrelsen lancerer en national strategi for informationssikkerhed inden sommer 2014. Også internationalt samarbejder vi, især med de nordiske lande”. (Politiken, 22.12.2013)
Hackere målretter i stigende grad deres angreb mod SCADA-systemer. SCADA (Supervisory Control and
Data Acquisation) er det kontrolsystem, som bruges til at monitorere og kontrollere forsyningernes produktionsapparat, og derfor kan konsekvenserne ved et hackerangreb være enorme. I takt med den digitale udvikling bliver flere SCADA-systemer tilgængelige via virksomhedernes netværk og internetforbindelser. Det
medfører en betydelig sikkerhedsrisiko.
Vandforsyningerne er oplagte mål for hackerangreb, og det er nødvendigt, at branchen forholder sig professionelt i forhold til IT-sikkerheden. Derfor udgiver DANVA nu første version af en ”IT-sikkerhedshåndbog”
med fokus på vandselskaber. Håndbogen indeholder en række checkpunkter samt beskrivelser for, hvordan
vandselskaber bør forholde sig i forhold til fysisk sikkerhed, sikkerhed i IT-systemer og sikkerhed i kontrolsystemer. Håndbogen vil løbende blive opdateret og forbedret, og den seneste version vil altid være tilgængelig på Det Digitale Vandselskabs hjemmeside (www.detdigitalevandselskab.dk)
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Fysisk sikkerhed
I dette kapitel ses på den fysiske del af sikkerheden. I overordnede træk er det sikring imod og overvågning
af uautoriseret adgang. De omtalte emner er også gældende for de lokaliteter, hvor man har computere og
reservedele. Med fysisk sikkerhed menes både mekaniske og tekniske foranstaltninger.
Citat: ”Informationssikkerhed opnås ved at implementere, overvåge, revurdere og løbende ajourføre et passende sæt af beskyttelsesforanstaltninger bestående af politikker, praksis, procedurer, organisatoriske tiltag
og system- eller maskintekniske funktioner.”
Der kigges på tre former for sikkerhed:
·

Forebyggelse.
o

·

·

Hvordan forhindres skader?

Detektering.
o

Hvordan opdages skader og de rette notificeres?

o

Automatisk nedlukning af produktions- og IT-systemer ved brud på sikkerhed.

Kontrol.
o

Fx adgangskontrol og nøglehåndtering.

Skadesbegrænsning, fx automatisk brand-sprinkler, beskrives ikke uddybende her i kapitlet.
Hvilket niveau, der vælges til den fysiske sikkerhed, afgøres i høj grad af den risikovurdering, der forinden er
foretaget.
Det er ikke nok, at den fysiske sikkerhed er i orden. Den skal være godt integreret med de administrative systemer, den samspiller med.
Der findes en vejledning fra Datatilsynet på følgende adresse:
http://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Publikationer/Pjece_om_tv-overvaagning.pdf,
og bekendtgørelse af lov om tv-overvågning her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=105112

Yderligere information
Der henvises i øvrigt til kapitel 9 i Dansk Standard DS-484 og kapitel 11 i ISO/IEC 27002:2013
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Fysisk sikkerhed
Som ethvert andet teknisk system skal sikkerhedssystemet drives og vedligeholdes. Det skal huskes i planlægningsfasen. De rent mekaniske ting som bygningsdele, døre og hegn kan indgå i normale rutiner for vedligeholdelse, men de tekniske installationer kræver særlige rutiner og vejledninger til drift og vedligeholdelse.

Systemejere og systemdriftsansvarlig
Det skal afklares, hvem der er systemejer og driftsansvarlig på hvert system.
Systemejeren er ansvarlig for anskaffelse og overordnet opbygning.
Systemdriftsansvarlig sørger for drift og vedligeholder systemet efter anvisning fra systemejeren.
Hos mange virksomheder er det normalt IT-afdelingen, der har rollen som systemdriftsansvarlig på de ITbaserede elementer.
Der skal mellem systemejer og driftsansvarlige indgås en SLA (Service Level Agreement), hvori opgaver og
ansvar beskrives.

Kontrakt, vedligeholdelse og test
De tekniske systemer bør som minimum testes årligt for at sikre, de til stadighed opfylder behovet.
Der kan indgå kritiske komponenter, der bør testes hver måned. Dette kunne eksempelvis være batterier i
nødstrømsanlæg til kritiske kontrolanlæg, computere og tyverialarmer. Følg gerne producentens anvisninger.
Planen for test og dokumentationen af gennemførte test inkl. opfølgning dokumenteres, og der afrapporteres
samlet om den samlede installations sikkerhedsniveau til den sikkerhedsansvarlige (virksomhedens ledelse)
Mange tekniske sikkerhedssystemer kan leveres på leasingkontrakter som kan virke billige, lette og bekymringsfri. Men ofte bliver det meget dyrere i længden, og kontrakterne kan være svære at opsige.
Hvis man derimod indgår en service og support aftale med en leverandør, bør man tegne en aftale, der beskriver, hvad der er support på, reservedels pris og hvilken reaktionstid der er aftalt på fejlretning.

Adgangsregler
For at kunne sikre adgangen til systemerne sikkert og effektivt bør man have en god dokumentation, der beskriver, hvordan forskellige kategorier af personer har adgang til de beskyttede områder. Eksempelvis kan
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man have kategorier for personale, entreprenører, konsulenter, leverandører, lejere og besøgende. Dokumentationen bør også omfatte adgangen til tekniske systemer.
I adgangsreglerne bør det fremgå, hvem der er ansvarlig for at udlevere nøgler og adgangskort. I sammenfatning til dette bør der være beskrevet praksis for informering og uddannelse, der er nødvendig for færdsel i
de forskellige områder. Ligeledes skal det fremgå, hvilken procedure der er for inddragelse af en brugeradgang, når denne ikke længere er nødvendig.
Vandtårne er ofte velegnede til antenner og mobilmaster. Hvis man ikke kan sikre, at fremmede installatører
ikke kan tilgå kritiske kontrolanlæg, reservoirs m.v. på betryggende måde, bør man ikke have den slags
samarbejde.

Tyverialarm og vagt
En tyverialarm skal normalt have kontakt til enten en intern vagt eller en ekstern vagtcentral. Forbindelsen til
vagt eller vagtcentral skal overvåges, så det sikres, at alarmer til enhver tid kommer frem.
Hvis der anvendes en ekstern vagtcentral, skal denne have klare instrukser om, hvad de skal foretage sig i
tilfælde af en alarm. De kan eksempelvis ringe til virksomhedens interne vagtpersonale eller sende en vagtpatrulje ud til stedet. Det er også helt normalt, at der er forskellige instrukser alt efter tidspunktet på døgnet
og hverdage kontra helligdage.
En alarm er intet værd, hvis der ikke reageres korrekt på den.
En tyverialarm bør altid resultere i, at en vagtpatrulje sendes ud. En intern ansat bør mødes med vagtpatruljen på alarmstedet. Det frarådes, at en intern ansat kører frem til alarmstedet uden følge af en vagtpatrulje.
Gennemgå gerne kontrakten med vagtcentralen for at sikre, der er enighed om, hvem der gør hvad, hvis der
opstår en alarmhændelse.
Uanset alarmtypen bør der altid skrives en rapport over hændelsen. Hvis der er sket materielle skader, er det
vigtigt med fotos af disse. Ved indbrud og forsøg på indbrud bør der altid laves en politianmeldelse, lige som
IT-udstyr bør gennemgås af kyndigt fagpersonale.

Overvågning
Hvis man har vurderet, at overvågning og vagtpatruljering ikke er nødvendigt i det daglige, kan det være en
god idé at have undersøgt mulighederne for hurtigt at kunne rekvirere vagter, hvis der opstår situationer, der
kræver dette.
Video overvågning kan - ud over at bistå med opklaringsarbejdet - indikere om, der har været kontakt med fx
vitale systemer og åbne tanke/flader.
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Fysisk planlægning og implementering
Al sikkerhed skal tænkes ind i hele projektet - lige fra den første planlægning at et nyt anlæg. Geografisk
placering og de ydre rammer er vigtige for sikring af produktionen.
Det er vigtigt at have gennemgået hele bygningskomplekset og sikre, det sikkerhedsmæssigt harmonerer
med hinanden. Man må ikke glemme at se på sikkerheden ved eksempelvis underjordiske tunneller, låger og
andre tekniske adgangsveje.
Hele bygningen skal være sikret! Der findes flere eksempler på indbrud i bygninger forsynet med sikrede døre, karme og vinduer. Men adgangen er lavet gennem vægge, gulve eller tag, som er udført i tynde materialer, der kunne gennembrydes med simpelt værktøj.
Hvis man opdager elementer, der ikke lever op til niveauet, kan disse forbedres ved eksempelvis:
·

Forstærkning af vægge.

·

Til muring af vinduer.

·

Splintsikker film på vinduer.

Man bør tage et kritisk eftersyn af bygningen også fra ydersiden. Høje træer, nedløbsrør, stiger eller brandtrapper udgør en nem uautoriseret adgang til bygningen.
I større bygningskomplekser bør muligheden for zoneinddeling overvejes, så der ikke er uhindret adgang
mellem kontorarealer og produktionen.

Perimetersikring
Ved projektering af perimetersikring skal man kende behovet og formålet med sikringen. Normale hegn er
mest af alt en markering af ”her må du ikke gå ind”, men den slags stopper ikke tyve og hærværksmænd.
Supplering med skilte, der indikerer ”adgang forbudt” og lignende, er altid en god idé.
Hvis man vil være bedre sikret, skal hegn være højere og i materialer, der ikke let kan gennemtrænges. Sikring mod klatring samt undergravning bør der også være. En overliggende pigtråd kan være en god idé.
Stødgivende hegn er også en mulighed, således personer får stød samtidig med en vagtpatrulje alarmeres.
Men dette er en dyr løsning, der også kræver en omfattende løbende vedligeholdelse for at sikre imod for
mange fejlalarmer.
Gitre skal være på niveau med de øvrige sikkerhedsforanstaltninger. Eksempelvis skal de være sikrede imod
afløftning.
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Alle installationer, hvor der findes IT (fx en pumpestation, en regnmåler, et videokamera), udgør en snitflade
mod det samlede IT, og beskyttelsen af installationen skal vurderes set i relation til risikoen.

Skalsikring
Med skalsikring menes vægge, gulv, tag, døre og vinduer omkring det beskyttede element. Der kan være tale om en hel bygning eller blot en del af bygningen, eksempelvis et serverrum og filtreringsrum med åbne
vandoverflader.
Allerede ved projekteringen skal indretningen af bygningen, udover beskyttelse mod indbrud og sabotage,
også beskyttes mod brand, oversvømmelse etc.

Døre, porte og luger
Døre, porte og luger skal sikkerhedsmæssigt være på niveau med de øvrige beskyttende elementer. Døre
på udsatte steder kan have behov for ekstra forstærkning. Men hensyn til luger skal det sikres, at hængsler
og beslag ikke blot kan skrues af, og at de ikke kan åbnes fra ydersiden.
Visse steder kan det være vanskeligt at montere en sikret dør, men i stedet kan der monteres en gitterlåge
på indersiden.

Vinduer
Vinduer bør af flere årsager undgås i de områder, hvor der foregår vandproduktion. Alternativt kan faste vinduer, der ikke kan åbnes være en løsning. Hvis de skal kunne åbnes, skal de forsynes med låse eller andre
metoder, så de ikke er lette at åbne.
Glasset kan efter behov erstattes med indbrudssikkert glas eller polycarbonat.

Gitre
Sikringselementer, der ikke lever op til det ønskede sikkerhedsniveau, kan komplementeres med gitre. Eksempelvis vinduer der sikres med gitre på indersiden og evt. i kombination med en alarm.

Låse
Alle døre, der indgår i indbrudssikringen, forsynes med godkendte låse. En normal fallelås er ikke tilstrækkelig.

Side 8

Hvis man ønsker elektriske låse, er det vigtigt, at de også er korrekt konstrueret, så de er sikret imod uautoriseret adgang.

Nøglehåndtering
Der er en del administration forbundet med ethvert nøglesystem. Hvis en nøgle tabes eller kopieres, truer det
sikkerheden på alle låse, som nøglen giver adgang til, og det kan være nødvendigt at omkode alle låse og
udlevere nye nøgler. Der er nødvendigt med rutiner for nøgleudlevering og -returnering samt en årlig opgørelse for at have et fungerende og sikkert nøglesystem.
Der skal anvendes systemnøgler og låse fra en leverandør med patenterede nøgler, der umuliggør kopiering. Systemet skal være designet så, et tab af en nøgle ikke resulterer i skyhøje ekstraomkostninger. Dette
kan sikres med at segmentere, således forskellige nøgler giver adgang til forskellige områder. Også hængelåse bør indgå i systemet.
Som alternativ til nøgler kan der installeres elektronisk adgangskontrol. Bortkomne kort kan lynhurtigt spærres og et nyt udleveres. Ydermere får man samtidig logning af hvor, hvornår og hvem, der har oplåst en dør.
Dette kan være en fordel ved eventuelle hændelser.

Teknisk sikkerhed
Man skal ikke stole blindt på, et teknisk system løser alle problemer. Ofte ses der nyinstallerede løsninger,
der ikke fungerer optimalt grundet manglende vedligeholdelse eller test.
Til ethvert teknisk system skal der være udpeget en systemejer og driftsansvarlig, som sikrer, service og
vedligeholdelse bliver foretaget korrekt og rettidigt.
Med hensyn til tyverialarm og adgangskontrol eksisterer der i dag gode integrerede løsninger, som indebærer, tyverialarmen styres ved hjælp af de elektroniske nøglekortlæsere, der anvendes til adgangskontrollen.

Tyverialarm
Når en tyverialarm går skal der altid initieres en manuel aktion på baggrunden deraf. Det fordrer, der er veldokumenterede og gennemtænkte rutiner. Eksempelvis er følgende gældende for tyverialarmen:
·

Være installeret af certificeret installatør.

·

Være forsynet med en overvåget alarmering til en bemandet vagtcentral, som har tydelige instrukser
om, hvordan der skal reageres og med aftalte reaktionstider.

·

Omfatte perimetersikringen af det beskyttede element.
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·

Være udformet i samspil med de mekaniske sikringer, så der, efter alarmen er gået, stadig er en fysisk barriere omkring det beskyttede element, således en vagtpatrulje kan nå at komme frem, inden
der sker stor skade.

·

Være udformet så risikoen for fejlalarmer er mindst mulig.

·

Give alarm, hvis ikke tyverialarmen er aktiveret kort efter arbejdstidens ophør.

Man kan også lave ekstra sikring inde i bygningen ved hjælp af bevægelsessensorer eller lignende.
I større installationer kan man zoneopdele, så visse zoner altid er sikrede eksempelvis serverrum.
Hvorvidt en alarm skal aktivere en sirene eller ej, afhænger af det sikrede element. En tavs alarm kan være
en fordel, hvis man prioriterer at pågribe eventuelle gerningsmænd.

Adgangskontrol
I mange tilfælde kan et adgangskontrolsystem forenkle driften af tyverialarm, adgang til bygninger og håndtering af nøgler og kort.
For at opnå dette er det nødvendigt med et centralstyret system med mulighed for fjernstyring. Dette indebærer, der skal være en form for datakommunikation til bygningerne. Hvis det ikke er muligt med faste kredsløb, kan kommunikation via radioteknik eller GPRS også være en god og billig teknologi. Hvis der etableres
TCP/IP eller anden kommunikation til bygningerne kan denne forbindelse eventuelt også anvendes til øvrige
installationer eksempelvis SCADA systemets kommunikation.
Man bør sikre adgangen til en bygning med en kombination af kort og personlig kode, da én af delene ikke
giver tilstrækkelig sikkerhed imod misbrug. Mulighed for at aktivere/deaktivere tyverialarm fra kortlæseren er
også en god idé. Brug så vidt muligt berøringsfri kortlæsere, da der er væsentlig mindre slid på disse end
med traditionelle kortlæsere. I stedet for kort kan der anvendes mindre enheder som eksempelvis RFID tags,
der er så små, at de passer god ind i et almindeligt nøglebundt.

Videoovervågning
Hvis der skal etableres videoovervågning, er det vigtigt grundigt at definere formål og behov. Disse problemstillinger skal overvejes for hvert kamera:
·

Hvad er formålet med overvågningen.

·

Hvor skal kameraet installeres.

·

Hvornår skal der overvåges.
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·

Skal nogle overvåge billederne og i så fald hvem.

·

Skal billederne gemmes og hvor længe.

·

Hvordan tænkes det gemte materiale anvendt.

Eksempler på anvendelsesområder:
·

Overvågning, detektering, genkendelse eller identificering.

·

Visning af billeder i forbindelse med porttelefoner ved døre og porte.

·

Visning af billeder fra bevægelige kameraer omkring bygninger.

·

Dokumentation af hændelser til efterforskning af indbrud eller indtrængning ved nedsivningsanlæg.

Hvis man vil sammenkæde videoovervågning med tyverialarmer, så der alarmeres ved bevægelse, er der
store krav til placering og tolerance, så der ikke opstår fejlalarmer.
Videoovervågning kan nemt have brug for ekstra belysning, før billederne er brugbare i mørke. Der findes
kameraer på markedet med gode infrarøde lyskilder indbygget, som giver gode billeder uden at forstyrre
med skarpt lys, når det er mørkt.
Som regel kan ét kamera ikke opfylde alle behov. Der bliver let brug for forskellige modeller til forskellige behov.
Der er en stor teknologisk udvikling indenfor videoovervågning, man ikke skal lade sig forblænde af eksempelvis ansigtsgenkendelse. I praksis er det svært at få noget ekstra ud af den slags funktionaliteter, og det
opvejer langt fra prisforskellen. En billigere og simplere overvågning er oftest også mere pålidelig.
Der er store prisforskelle indenfor videoovervågningssystemer. Nogle gange kan simple billige systemer være tilstrækkelige, og andre gange skal der mere avancerede anlæg til at løse opgaven.
Det bør overvejes, om det optagede billedmateriale lagres lokalt, da det derved lettere kan fjernes eller ødelægges i forbindelse med sabotage.
For yderligere om regler og praksis for video overvågning henvises til bekendtgørelse af lov om tvovervågning her: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=105112

Belysning
Ordentlig belysning ved bygninger og lignende sikrer tryghed for organisationen og virker skræmmende for
uvedkommende. Belysningen kan kombineres med bevægelsessensor, så lyset ikke er tændt konstant, og
dermed reduceres udgiften til el.
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Brandsikring
Når der etableres tyverialarm, kan der oftest let tilsluttes røgdetektorer til systemet. Med en hurtig alarmering
ved røgudvikling kan skader ofte begrænses eller helt undgås. Det kan være nødvendigt at vælge specielle
røgdetektorer, der er modstandsdygtige over for støv, fugt eller lignende. Samtidig kan det være, der er behov for jævnlig rengøring af disse. Begge dele for at undgå fejlalarmer.
Affald og opmagasineret materiale de forkerte steder kan udgøre en ekstra risiko for brand. Eventuel brand
udvikler sig hurtigere end oprindelig antaget.

Klimaanlæg
De fleste elektriske tekniske installationer leveres med krav om klimaet, der hvor de er placeret. For høj temperatur er som regel det første problem, der tænkes på; men også for lav temperatur kan være værd at sikre
imod. Også høj fugtighed kan være skadeligt for visse komponenter.
Ved at montere et moderne klimaanlæg kan man som regel let imødekomme den temperatur og fugtighed,
som det tekniske udstyr kræver. Visse installationer kan udvikle så meget varme, at det er vigtigt at lave en
alarmering på, om temperaturen er for høj. For vitale installationer kan det også være fornuftigt at have et
backup klimaanlæg, der kan tage over, hvis det primære svigter.

Strømbackup og transientbeskyttelse
Sabotage af strømmen ved anlæg for vand og spildevandshåndtering er én mulig hærværksmetode.
Ved at foretage en risikoanalyse kan man afgøre om, der kan være behov for at gøre noget ekstraordinært
ved ens strømforsyning. Hvis der eksempelvis har været udfald med produktionsproblemer til følge, kan man
overveje om, der skal etableres strømbackup i form af en generator eller batterier.
Transientbeskyttelse er en relativ billig og god investering. Det sikrer lynnedslag ikke forvolder skade på de
elektriske komponenter.
Hvis der er et beredskab - baseret på mobile generatorer - skal det vurderes, om der er tilstrækkeligt materiale til stede i en beredskabssituation, hvor der er spændingsudfald i et større område.
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Eksempel på checkliste – Fysisk sikkerhed
□ Er det dokumenteret, hvem som er systemejer og driftsansvarlig på de respektive systemer?
□ Findes der retningslinjer for den fysiske sikkerhed?
□ Findes der aftale om service og vedligehold, alarmmodtagelse og vægter?
□ Findes der vedligeholdelsesplaner for den fysiske sikkerhed?
□ Findes der entydige retningslinjer for nøgle- og korthåndtering?
□ Er den fysiske sikkerhed blevet set på tværs af alle områder, der behandles i kapitlet og passende beskyttelsesniveau valgt?
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Sikkerhed i IT-systemer
I dette kapitel ses generelt på sikkerhed i IT-systemer, der omgiver driften af vandværker og spildevandshåndtering. I senere kapitler gås der i dybden med sikkerhed i de industrielle systemer, der driver og kontrollerer selve processerne.
For hvert år der går, bliver truslerne for indbrud i IT-systemer højere. Det skyldes, at systemer fortsat digitaliseres og bindes sammen, så der fra administrative systemer er relativ kort vej til de drift-kritiske systemer.
Samtidig vokser antallet af ondsindede personer, der bruger tid på at bryde ind i systemerne. Hvis skadelig
kode inficerer IT-systemerne, kan de i dag langt lettere sprede sig rundt til de systemer, der er kritiske for
styring af processerne i driften af vores anlæg.
Hvert år opdages tusindvis af sikkerhedshuller i IT-systemerne. Heldigvis, findes der gode metoder til at beskytte IT-systemerne. Men der vil hele tiden være et kapløb i gang mellem dem, der vedligeholder systemerne og ondsindede personer.
Flere processystemer som fx PLC’ere er 10-20 år gamle og stadig i drift. Leverandørerne udvikler oftest ikke
sikkerhedsopdateringer til at beskytte disse systemer mod den aktuelle trussel.

Krav til IT-systemer
For at sikre god sikkerhed i hele IT-systemet kan dette opdeles i tre overordnede elementer.
Applikation Består fx af SRO applikationer m.v.
Terminal Består fx af hardware, operativsystem, basissoftware m.v.
Infrastruktur Består fx af netværk, firewall, internetforbindelse, VPN m.v.
Det kræver vidt forskellige kompetencer at sikre de tre forskellige elementer. Det kræver også en god dialog
mellem de personer, som varetager de tre forskellige elementer i forbindelse med planlægning, implementering, drift og afvikling. Hvis blot ét af de tre elementer er sikkerhedsmæssigt misligholdt, så er der en langt
større angrebsflade og risiko for, at hele systemet kompromitteres.
Det er derfor vigtigt, der stilles høje krav om sikkerheden til hver leverandør af de tre elementer.
Eksempler på elementer der bør overvejes:
·

Hvor høj oppetid skal der som minimum være?
o

Reservedele kan være vanskelige at skaffe.

o

99,5 % lyder flot, men hvis det er på månedlig basis, kan det betyde 223 minutters nedetid,
hvilket er langt tid at være uden vand i en privat bolig. 223 minutters nedetid midt i et kraftigt
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regnvejr er også kritisk for et rensningsanlæg, der risikerer ikke at kunne styre kritiske processer.
o

Hvad er telefonnummeret til teknikere? Tages telefonen døgnet rundt?

·

Foreligger der en beredskabsplan? – Se eksempel herpå i bilag 1

·

Håndteres personfølsomme oplysninger?

·

o

Lagres de sikkert?

o

Transporteres de på krypterede forbindelser?

Kan systemerne patches til hver en tid?
o

·

Må der fx installeres de nyeste Windows Updates, så snart de udkommer?

Kan systemerne tilgås fra internettet?
o

Er systemerne sikret med firewall, VPN og kryptering?

·

Kan kritiske PLC baserede reguleringer køre uafhængig af centrale servere?

·

Lagres store datamængder?
o

Fejler systemet, hvis lagerpladsen er opbrugt?

o

Hvad er reglerne for oprydning i gamle data?

Jo mere fyldestgørende krav der stilles, jo bedre beslutningslag har de specialister, der skal opbygge de individuelle dele af IT-systemet.

Indkøb og implementering af IT-systemer
Når man har afklaret behovet for et nyt IT-system, begynder selve indkøbsprocessen. Her er det vigtigt med
støtte fra personer med kompetence indenfor indkøbet, men lige så vigtigt er det med en person med kompetence indenfor IT-sikkerhed. Procedurer omkring IT-projekter skal sikre, alle nye projekter tidligt i projektforløbet godkendes af en IT-sikkerhedsansvarlig, inden der vælges systemer eller udarbejdes kontrakter.

Det er vigtigt, sikkerhedskravene belyses tidligt i indkøbsprocessen.
Grundlaget for sikkerhedsanalysen skal være ud fra spørgsmålet: ”Hvor vigtige er de processer, der håndteres af systemet?” Man skal overveje, hvor mange timer eller dage en proces i vandforsyningen eller spildevandshåndteringen kan køre videre, hvis IT-systemet ikke fungerer. Man skal med andre ord i gang med en
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konsekvensanalyse af, hvad der kan ske i tilfælde af nedbrud. For en god ordens skyld bør der udarbejdes
en beredskabsplan, der kan anvendes i tilfælde af nedbrud.
Standarden ISO/IEC 27001 beskriver sikkerhed lang mere udførligt end blot aflåsning, tyverialarm og antivirus software. Eksempelvis skal systemet sikre, man ikke fejlagtigt kan ændre en kemikaliedosering fra et
normalt niveau på 5 kg/døgn til 500 kg/døgn.
Det er vigtigt at planlægge sikring af rummet, hvor IT-systemet skal stå. Hvis systemet er kritisk, skal der være optimal fysisk sikkerhed. Det indbefatter brandsikring, adgangskontrol, tyverisikring og UPS/generator sikring af elektriciteten. I et vist omfang har placeringen også en betydning i forbindelse med daglig drift og betjening. I moderne systemer foregår drift og betjening dog oftest via fjernstyring/fjernforbindelse, så er placeringen ikke helt så vigtig længere. Hvis der kun sjældent skal personer ind i rummet til IT-systemet, så mindsker det også risikoen for, der i den forbindelse sker noget uventet.
Man skal analysere, hvilket netværk systemet skal tilsluttes. Oftest har virksomheder flere typer netværk,
som er mere eller mindre adskilte af firewalls, VPN m.v.. Visse netværk har måske ikke internetforbindelse,
mens andre har.
Der er mange andre punkter, der skal analyseres i processen, men ofte kan man gruppere systemerne i nogle segmenter med forskellige sikkerhedsniveauer. I den forbindelse kan man tage udgangspunkt i punkterne:
·

Hvor tilgængeligt skal systemet være?
o

·

·

Er der tale om en vigtig processtyring, eller blot data opsamlet til statistisk analyse?

Hvor kritisk er det, data ikke kan ændres utilsigtet?
o

Hvilken konsekvens kan det få, hvis en virus, hacker eller ansat manipulerer med data?

o

Kan en fysisk proces påvirkes?

o

Man skulle gerne kunne stole på data for afregning af vandforbrug.

Hvor følsomme er data?
o

Hvem har adgang til hvilke data?

o

Kan data misbruges, hvis uvedkommende har adgang til disse?

o

Sendes data sikkert?

Det er vigtigt med en grundig dokumentation af driften af systemet. Der skal udpeges en systemejer, der har
overordnet strategisk ansvar for systemet. Blandt andet med ansvar for vedligeholdelse af lister over, hvilke
personer der har adgang til systemet, hvordan og hvornår der skal opdateres til nye versioner, hvornår et
servicevindue er bedst m.v. Der skal også udpeges en drift ansvarlig for systemet, der har kompetence til at
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opdatere og vedligeholde systemet i det daglige. Det er i denne sammenhæng vigtigt, der udarbejdes en
SLA (Service Level Agreement / driftsaftale).
Uddannelse af brugere, systemejere og driftspersonale er vigtig for at sikre, disse ikke ved uheld kommer til
at påvirke til nedbrud, fejlstyring eller datatab.

Daglig drift af IT-systemer
Der kan hentes inspiration i BITS:2006 kapitel 10 ”Styring af kommunikation og drift”, især 10.1 ”Driftrutiner
og driftsansvar”.
Det er vigtigt, systemet konstant er sikret imod enhver form for trussel. Menneskelige fejl er også en trussel,
selvom de ikke er tilsigtede.
De mest alvorlige hændelser er dem, der er forårsaget af ondskabsfulde hackere. Ved at have en god sikkerhed i driften bør der være et godt værn mod disse. Men desværre er der også mulighed for, at interne
medarbejdere med vilje ødelægger systemet, og da de kender systemet mere indgående og ved, hvilke dele
der er mest vitale, kan dette være endnu værre end udefrakommende hackere. Netop denne risiko kan begrænses ved at reducere antallet af personer, der har fysisk adgang og fjernadgang til systemerne. Brugerne
bør desuden kun have præcis de rettigheder, der er krævet for det job, de skal udføre, og deres rettigheder
skal øjeblikkeligt fjernes, hvis ændringer i deres ansættelsesforhold gør, at de ikke længere har behov for
adgangen.
Hvis man har godt styr på brugernes adgang og en logning af denne, samt logning af hændelser og ændringer i systemet, så har man et godt grundlag for at finde ud af, hvordan en drift forstyrrelse er opstået.
Drift forstyrrelser kan let skyldes menneskelige fejl. En almindelig fejl kan ske ved, medarbejderen ikke kender til vigtigheden af systemet, de arbejder på. Måske kommer de til at lukket et system ned i forbindelse
med normalt vedligehold, uden de er klar over konsekvenserne deraf. Eller de kan måske lave ændringer i
vigtige indstillinger på systemet uden at være klar over om, dette kan have konsekvenser for systemet.
Smartphones er den nye store risiko. Tidligere kunne en mobiltelefon kun ringe, men moderne smartphones
er små kraftfulde computere med mulighed for at koble på trådløse netværk, håndtere store datamængder
m.v. Derfor bør der foreligge handlingsplaner for, hvordan denne nye trussel håndteres i virksomheden. Det
er vigtigt at være opmærksom på, om en medarbejder har mulighed for at koble eget udstyr som fx en
smartphone på virksomhedens netværk.
Rigtig mange sikkerhedsproblemer kan minimeres med sikkerhedsarbejdets billigste og enkleste tiltag: Regler, procedurer og sund fornuft.
Det er vigtigt at have dokumenteret og ikke mindst bekendtgjort personalet med følgende:
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·

Hvem træffer beslutninger om ændringer i systemer (og hvordan skal der ageres under kritiske situationer).

·

Vigtigheden af hver eneste computer i produktionsmiljøet.

·

Hvilke softwareversioner og databaser der er installeret på hver computer.

·

Hvilke elementer der kan ændres på uden, det påvirker produktionen.

·

Regulativer for hvem der skal underrettes ved ændringer.

·

Hvad der skal gøres, hvis noget fejler.

·

Sanktionsmuligheder hvis regler ikke overholdes.

Det er meget vigtigt at have fuldstændig styr på, under hvilke omstændigheder systemerne kan fjernstyres.
Alle muligheder for fjernstyring udgør en sikkerhedsrisiko, da disse adgange er sårbare for uvedkommende
indtrængning. Eksempelvis kan en ubeskyttet computer, der tilsluttes internettet i løbet af få minutter blive
inficeret med virus, der giver hackere fuld adgang til computeren.
Der skal foreligge en beredskabsplan for, hvorledes et IT-system skal reetableres inden for den maksimale
nedetid i tilfælde af et totalt nedbrud.

Løbende udvikling af IT-systemer
Ethvert IT-system undergår i sin levetid større eller mindre udvikling. Det kan være vidtrækkende videreudvikling eller blot mindre tilpasninger og opdateringer.
Inden ændringer i systemer skal der udarbejdes RFC (Request For Change), hvor der beskrives, hvilken
ændring der skal ske, hvad konsekvensen er for systemet selv, og systemer det deler snitflader med. Det
skal beskrives, hvorledes ændringen testes, og hvorledes der laves roll-back, hvis der sker fejl. RFC’en godkendes af en central review funktion.

Overvågning af systemets anvendelse
I moderne IT-systemer findes utallige digitale logbøger over, hvem der har anvendt computerne, hvilke ting
der er foretaget, hvornår og meget andet.
Administrationen af logbøgerne foretages af IT-specialister, men det er den ansvarlige for produktionen
(drikkevand og spildevandshåndteringen), som skal stille krav til, hvordan der skal logges og afrapporteres.
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Logbøgerne kan vise mange interessante ting. Eksempelvis uautoriseret adgangsforsøg, der i form at et højt
antal misloggede login forsøg kan være tegn på hackere, der forsøger at få adgang. Det værste er at finde
loggede accepterede adgange på tidspunkter, hvor en medarbejder med sikkerhed ikke har været inde i systemet.
Hvis der er mange fejllogins fra godkendt personale, kunne det tyde på, de betjener systemerne forkert og
kan have brug for uddannelse.
De enkelte applikationer til styring af produktionen har oftest sine egne logbøger. Disse bør med jævne mellemrum gennemgås af den sikkerhedsansvarlige for produktionen, da det oftest kræves ekspertise indenfor
produktionsmiljøet for at kunne tolke indholdet.
Logbøger kan afsløre fejl og sabotage, hvis eksempelvis kritiske setpunkter er ændret. På den måde kan fejl
opdages; men også intern sabotage.
Der findes systemer, der er i stand til at overvåge logning i forskellige systemer, og som reagerer, hvis der
sker ændringer i logningsmønsteret.

Incident management
Selv med et robust sikkerhedssystem, hvor alle elementer er taget i betragtning, kan der ske hændelser.
Disse hændelser skal håndteres, så det er vigtigt at have styr på, hvem der skal informeres. Hvordan, håndteringen og rapporteringen skal foretages for forskellige typer af hændelser, skal være defineret, dokumenteret og kendt i organisationen.
Man bør mindst årligt teste håndteringen af hændelser. Så bliver vigtige elementer gennemgået:
·

Er kontaktpersoner og telefonnumre korrekte?

·

Har kontaktpersonerne stadig samme arbejdsområde og roller?

·

Ved alle kontaktpersoner, hvad der forventes af dem?

Hvis der er fejl og mangler, skal dokumentationen opdateres.
Bemærk at ’hændelser’ omfatter både, når der kunne være sket noget alvorligt, og ikke kun når der virkelig
er sket noget.
Alle hændelser bør registreres for nærmere undersøgelse. Man kan ligeledes bruge tidligere hændelser til
forbedring af systemer og procedurer. Dog bør man have en bagatelgrænse for, hvilke hændelser der er for
ubetydelige til at blive nærmere undersøgt.
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Eksempler på dette kunne være:
·

Fejl i et operativsystem der truede med at standse vandværket i mere end tre timer.

·

Samme hændelse er indtruffet mere end tre gange på under et år og har kostet mere end 25.000
kroner hver gang.

Der findes flere forskellige metoder til at analysere hændelser eksempelvis et årsagsvirkningsdiagram (Ishikawadiagram), der benyttes til at identificere årsag til et problem. Diagrammet består af en gennemgående
”ryggrad”. ”Hoved”-enden beskriver problemet. Fra ”ryggraden” går der ”ben” ud, som beskriver forskellige
mulige hovedårsager, og derpå flere ”ben” med delårsager.
System

Applikation
Klient

Generel
tilgængelighed

Patchning
Server

SCADA kan ikke
betjenes fra mobil enhed

Login fejl

Dækning
Abonnement

Adgang

Mobilnet
Bruger
opsætning

Fejl 40

Betjening

Klient
hardware

Firewall

Netværk

Håndtering af normal anvendelse af IT-systemer
Én af idéerne med sikring af IT-systemer er at sikre, at kun godkendte brugere har adgang til systemet. Dette
opretholdes af den digitale adgangskontrol.
Ud over den normale adgang er der også et antal bagdøre i systemet for at tillade vedligeholdelse, backup
og dybdegående fejlsøgning. Under installationen af systemet er det vigtigt at dokumentere, hvilke bagdøre
der findes og om, hvordan og hvornår de kan anvendes. Der skal foreligge præcis og opdateret dokumentation af, hvilke personer der har adgang til hvilke funktioner i systemet. I princippet en opgørelse over, ”hvem
må hvad”.
Det er muligvis ikke nødvendigt at beskrive alle adgange ned i mindste detalje. Men som et minimum skal
alle grundprincipperne dokumenteres eksempelvis således:
·

Personer, der er ansat som vagtpersonale, har rettighed til at ændre på størrelsen af vandflowet.
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·

Kun driftsleder og stedfortræder har rettighed til at afbryde den automatiske styring af vandflowet.

Personer, der kun sjældent eller i forbindelse med beredskab har behov for adgang til et system, bør have
en plan for regelmæssig genopfriskning i hvorledes systemerne bruges.
Der skal udarbejdes en liste over, hvilket personale der skal have adgang til systemerne. Disse skal efterfølgende oprettes som brugere i systemet. Ofte kompliceres dette af, at også eksterne personer skal have adgang.
Det er acceptabelt, at en person, der har rettighed til systemet, logger på og står lige ved siden af, mens en
anden person arbejder på systemet. Men det er ikke i orden, at flere personer deler samme login, eller at
den person der har logget ind, forlader systemet, mens en anden arbejder derpå. Dette skyldes såre simpelt,
at det er den person, som er logget på, der er ansvarlig for alt, der foretages via dennes adgang.
Det anbefales at have klare retningslinjer og grundige procedurer for, hvordan der ryddes op i IT-systemer,
når en medarbejder forlader virksomheden eller skifter funktion.
Mindst én gang hvert kvartal bør brugerlisten gennemgås. Listen skal blandt andet gennemgås for at sikre,
personer, der ikke længere skal have adgang, ikke stadig er på listen grundet en forglemmelse i de normale
procedurer for den slags. Også intern jobrokade kan resultere i, at personale ikke længere skal have adgang
til systemet.
Ved at sikre anvendelse af systemer, hvor applikationernes brugeradgang styres ved hjælp af virksomhedens generelle brugerstyring (Eks. Windows AD), kan alle adgange fjernes ved at låse en bruger ét sted.
Visse systemer har ingen indbygget login kontrol. Den slags bør så vidt muligt undgås. Hvis de ikke kan
undgås, eller der er tale om ældre systemer, der endnu ikke kan udfases, er man nødt til at sikre mod uautoriseret adgang på andre måder. Det kunne være ved kun at installere programmet på en speciel computer i
et aflåst rum med et begrænset antal nøgler, der kan komme ind. Dog kan man kun logge, hvem der har været i rummet ved at erstatte nøgler med elektroniske nøglebrikker. I dag kunne en lettere løsning på hele
denne problematik - såfremt det er teknisk muligt - være at installere den besværlige software på en virtuel
computer med fjernstyringsadgang via login og logning som eneste adgangsvej.

Outsourcing af IT-systemer
Overordnet succeskriterie: At bibeholde mindst det samme sikkerhedsniveau efter systemet er outsourcet til
en ekstern samarbejdspartner.
Hvis en organisation outsourcer driften af hele eller dele af sine IT-systemer, netværk m.v., er det vigtigt med
en solid aftale mellem parterne. Samarbejdsaftalen skal indeholde beskrivelse af risici, rutiner og praktisk for,
hvordan IT-sikkerheden opretholdet på det aftalte niveau.
Vigtige punkter der bør være med i en samarbejdsaftale:

Side 21

·

Hvilke lovkrav er der til opbevaring og behandling af personoplysninger.

·

Hvilke tiltag skal der laves for at sikre, at alle parter - herunder også underleverandører - er bevidste
om deres sikkerhedsansvar.

·

Hvordan kan virksomhedens forretningsmæssige aktiver sikres i henhold til hemmeligholdelse og
uautoriseret ændringer.

·

Hvilke fysiske og logiske tiltag er der lavet for at begrænse adgangen til organisationens følsomme
informationer, så kun godkendte brugere har adgang.

·

I tilfælde af katastrofer, hvordan kan virksomhedens fortsatte produktion sikres.

·

Hvilket fysisk sikkerhedsniveau er krævet for teknisk udstyr, som outsources.

·

Hvordan kan revisionen gennemføres med henblik på kontrol af leverandørens kvalitetssikring og
udvikling.

·

Aftalte sanktionsmuligheder (kompensation, dagbøder eller lignende) er der mulighed for, hvis ikke
aftalte krav efterleves.

·

Leverandørens beskyttelse af adgang og data, i forhold til hackere, egne medarbejdere og andre
kunder.

Aftalen bør udformes, så krav til sikkerhed og rutiner medtages som detaljerede bilag. Udarbejdelse af disse
dokumenter vil naturligt rejse en række komplekse spørgsmål, men arbejdet er meget vigtigt for at sikre en
solid aftale. Alle forbehold skal være eksplicit dækket, og der må ikke accepteres beskrivelser, som ”leverandøren behandler data fortroligt”. Derudover skal der være beskrevet en konsekvens ved brud på det aftalte.

Eksempel på checkliste – Sikkerhed i IT-systemer
Generelle spørgsmål:
□ Findes der en udpeget systemejer (det vil sige en person, der er ansvarlig for systemet), og som har beføjelser til at bestemme, hvem der må anvende systemet samt ansvarlig for at træffe aftaler om forudsætninger
for systemets drift?
□ Findes der en opdateret liste over hvilke systemer der bruges?
□ Er der lavet en vurdering af om hvor vigtigt systemet er tilgængeligt?
□ Findes der beskrevne regler/oplysninger omkring?
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·

Reaktionstid på service

·

Fortrolighed i systemet, og efterfølgende krav om uddannelse af personalet

·

Regler for hvem der skal adviseres når systemet tages ud af drift pga. service

·

Krav om backup af kritiske systemer

·

Krav om netværket

·

Krav om måder hvorpå data gemmes

·

Krav om backup

·

Krav om logning

·

Krav om change management

Spørgsmål ved indkøb og installation:
□ Er det fastlagt hvor kritisk systemet er? Hvor længe kan det accepteres at systemet er ude af drift? Hvilke
konsekvenser har uautoriseret adgang til data?
□ Kan man opdatere systemet lokalt eller kræver leverandøren ret til fjernopkobling?
□ Er systemet bygget over en special platform, der kræver yderligere uddannelse?
□ Er opbygget et serverrum med brandslukning, køl, adgangskontrol mv.

Opfølgning:
□ Er det testet af backup kan indlæses?
□ Føres der log på det man har bestemt?
□ Bliver databaser vedligeholdt?
□ Bliver tidligere brugere slettet på systemerne?
□ Er alle forbindelser ud af huset kontrolleret, sikret og beskrevet?
□ Føres der ”incident reports”? (Se eksempel i Bilag 1)
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□ Har man kontrolleret at antallet af licenser stemmer?
□ Er der afholdt beredskabsøvelser i løbet af året?
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Sikkerhed i industrielle kontrolsystemer
Generelt er datasikkerheden i dagens industrielle kontrolsystemer alt for lav. En af årsagerne til dette er, at
der i årtier ikke har været stillet relevante sikkerhedskrav - hverken ved indkøb eller forvaltning af systemer.
Industrielle kontrolsystemer er derfor for eksempel sårbare overfor en stor mængde af de elektroniske trusler, der forekommer på internettet. At disse sårbarheder ikke tidligere har været taget i betragtning, kan delvist forklares ved, at industrielle kontrolsystemer historisk har været fysisk separeret fra både eksterne datanetværk og interne administrative kontornetværk. Dermed har trusler fra omverden heller ikke være aktuelle.
Det har ændret sig de seneste år. Separationen mellem forskellige netværk forsvinder i højt tempo. Det medfører, at ældre datamæssigt ofte meget sårbare industrielle kontrolsystemer mere og mere eksponeres for
trusler, de ikke er designet til. Derfor er det meget vigtigt at øge bevidstheden i organisationen om disse sårbarheder. Desuden må man fokusere på at skabe tydelige rutiner og konkrete processer for at etablere et
langsigtet sikkerhedsarbejder, der højner sikkerheden hos industrielle kontrolsystemer. Det kan for eksempel
indebære, at man stiller tydelige krav til, hvordan sikkerheden i systemerne skal håndteres af systemleverandører, systemintegratorer og eget personale. Det gælder om at komme frem til en langsigtet strategi, hvor
ældre sårbare kontrolsystemer kan beskyttes og udvikles på en kontrolleret måde.
Industrielle kontrolsystemer har mange benævnelser
Computerbaserede støttesystemer kaldes i det her kapitel industrielle kontrolsystemer. Almindeligvis benyttes engelske benævnelser for disse systemer til styring og overvågning af processer: Supervisory Control
and Data Acquisition (SCADA) system, Distributed Control Systems (DCS), Process Control Systems (PCS)
og Programmable Logic Controller (PLC).

Formål og afgrænsning
Formålet med kapitlet er at synliggøre både ledelse og andre i virksomheden om den øgede betydning af
sikkerheden ved industrielle kontrolsystemer. Målet med en øget bevidsthed er, at nødvendigt sikkerhedsarbejde skal prioriteres i virksomhederne. Dermed vil IT-relaterede forstyrrelser - der kan påvirke industrielle
kontrolsystemer - i fremtiden forhåbentlig kun få lille effekt på samfundets drikkevandsforsyning.
De sårbarheder, der drages frem i kapitlet, er kun en lille delmængde af alle de sårbarheder, der kan være
forbundet med drift og forvaltning af industrieller kontrolsystemer.
I slutningen af kapitlet er der en ordliste, der tydeliggør en del af de begreber, der bruges.
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Industrielle kontrolsystemer i drikkevands- og spildevandsproduktionen
Vi bliver mere og mere afhængige af forskellige computerbaserede støttesystemer for at effektivisere, overvåge og manøvrere de fysiske processer, der forsyner os med drikkevand. Disse computerbaserede støttesystemer spiller en vigtig rolle for, at samfundet kan få en pålidelig og effektiv drikkevandsforsyning.
Hvis disse tekniske støttesystemer fungerer forkert, som for eksempel mangelfuld information til en operatør,
så kan det medføre såvel forstyrrelser i drikkevandsforsyningen som bekostelige skader på udstyr og miljø.
For de endelige forbrugere kan for eksempel trykløse systemer betyde udeblevne leverancer af drikkevand,
der medfører problemer med hygiejne og madlavning. For vandværkernes organisation kan forstyrrelserne
medføre store anstrengelser med søgning efter en læk og spuling samt udskiftning af pumper og ventiler,
fejlsøgning, genoprettelse samt omkonfigurering af software i styresystemer og datakommunikation i hele
anlæg og distributionsnet.
Den hurtige tekniske udvikling af generelle computersystemer har bidraget til, at disse i stadig højere grad er
blevet brugt til kritiske industrielle kontrolsystemer. Sammen med et ændret trusselsbillede er det nødvendigt
med øgede indsatser for at øge bevidstheden om sårbarhederne ved industrielle kontrolsystemer samt at
forbedre sikkerheden omkring dem.

Beskrivelse af industrielle kontrolsystemer
For at give en større forståelse af sårbarhederne i industrielle kontrolsystemer gives her en overordnet beskrivelse af systemernes principielle opbygning og deres generelle funktioner.

Principiel opbygning
I vores drikkevandsanlæg forekommer flere forskellige tekniske systemer, vi har valgt at kalde industrielle
kontrolsystemer. Systemerne skal bruges til at styre og overvåge den fysiske proces af produktion og distribution af drikkevand.
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Kilde: SESAM-WORLD
Den principielle opbygning af et industrielt kontrolsystem fremgår af figuren ovenfor. Det hele begynder og
slutter med den fysiske proces, vi styrer og kontrollerer, og som i vores tilfælde består af forberedelsen og
distributionen af drikkevand. For at gennemføre styringen skal vi indsamles en række informationer for at få
et tydeligt billede af virkeligheden. Information fra den fysiske proces indsamles via en lang række målepunkter i en del, der kaldes procesgrænseflade.
Procesgrænsefladen består af dels sensorer til aflæsning, dels akuatorer til gennemførsel af styring (for eksempel manøvrering af ventiler).
Information om forskellige måleværdier (for eksempel aktuel strømning, niveauer i bassiner og magasiner,
samt forholdene for ventiler og driftstilstand for pumper) kommer ind via procesgrænsefladen op til lokale systemer, der ofte er placeret nær den fysiske proces. Disse to lokale systemer (for eksempel i form af såkaldte PLC-systemer) håndterer både indkommende signaler fra målere og udgående signaler til aktuatorer, der
fysisk påvirker pumper og ventiler.
Den store mængde information fra processen skal filtreres og tilpasses (skaleres og tidsmærkes), og det
sker i de lokale systemer. Derefter sendes informationen videre op til centrale systemer via en form for
kommunikationssystem. Kommunikationssystemerne overfører data via for eksempel Ethernet, fiber, radio
eller helt enkelt via offentlige telenet.
I det centrale system samles overordnede funktioner, der kræver stor beregningskapacitet og data fra flere
forskellige lokale systemer (som hver og et repræsenterer forskellige dele af helheden i den fysiske proces).
I centrale systemer kan data også lagres for at kunne påvise historiske trends, og systemets overordnede
funktioner kan på centralt niveau prioriteres, så driften optimeres.
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Det overordnede samlede billede af processens data præsenteres for de personer (operatører), der interagerer med systemet via en menneske-maskinebrugerflade.

Sammenfatning
Industrielle kontrolsystemer muliggør høj tilgængelighed og effektivitet i styringen af den fysiske proces ved,
at få mennesker (operatører) kan overvåge og styre en stor og ofte geografisk spredt proces mere eller mindre i realtid.

Overordnede funktioner
De vigtigste funktioner ved et industrielt kontrolsystem kan overordnet sammenfattes i følgende fem områder.
·

Dataindsamling, for eksempel via forvandling og skalering af data fra måleresultater, tidsstempling,
sandsynlighedskontrol samt datalagring.

·

Overvågning, for eksempel via overvågning af status, trends, grænseværdier, ydeevne samt forskellige hændelser og alarmer.

·

Styring, for eksempel i form af direkte-, nominel-, og sekvensstyring.

·

Planlægning og opfølgning, for eksempel via ikke-realtidskritiske funktioner såsom planlægning, logning og historik, opfølgning og analyse.

·

Vedligeholdelse og ændringer, for eksempel via ændringer af driften, opgradering af funktioner og
håndtering af udviklingsmiljøer.

Karakteristisk for industrielle kontrolsystemer
En væsentlig forskel sammenlignet med administrative IT-baserede systemer er, at industrielle kontrolsystemer styrer og overvåger fysiske processer. Hvis noget går galt i disse systemer, kan det medføre fysiske
konsekvenser, for eksempel fejlagtig opstart af en pumpe eller åbning af en ventil, noget der kan påvirke adgangen til drikkevand. Eftersom der må tages hensyn til den forstyrrede fysiske proces, er det derfor ikke trivielt at nulstille et industrielt kontrolsystem efter en forstyrrelse.
Industrielle kontrolsystemer håndterer også store mænger information i realtid, alt for at en operatør skal
kunne tage beslutninger baseret på et relevant øjebliksbillede af den fysiske virkelighed. Tiltag, der skal tages, skal ske uden forsinkelser, og det kræver hurtighed og korrekthed i målinger og overførsel af informati-
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on. Det er desuden afgørende, at disse systemer kan prioritere vigtige alarmer, og at måleresultaterne præsenteres uden forsinkelse. Derfor er det nødvendigt med korte reaktionstider og hurtige beregninger.

Geografisk spredt udstyr
Industrielle kontrolsystemer består ofte af udstyr, der er spredt geografisk for at kunne indsamle data fra målesteder og for at kunne styre ventiler og pumper. Det er nødvendigt med pålidelig og robust kommunikation
mellem forskellige delsystemer, der desuden rent fysisk kan befinde sig i et udsat miljø. Derfor benyttes enkle protokoller, hvor data ofte sende i klartekst. Endvidere sker kommunikationen mellem forskellige delsystemer uden kontrol af, om afsenderen er vedkommende. Fokus er rettet mod at opnå høj driftssikkerhed,
eftersom systemerne forventes at være aktive døgnet rundt, året rundt. For at opnå dette bruges gennemprøvede produkter.
At industrielle kontrolsystemer baseres på gennemprøvede produkter medfører, at hverken hardware eller
styresystemerne er de allernyeste på markedet. De forventes at give lang levetid, men ældes efterhånden,
som kompetence og support aftager.

Mangler traditionel IT-sikkerhed
Industrielle kontrolsystemer har historisk set ikke haft koblinger til internettet, og de er derfor heller ikke konstrueret til det. Derfor er det usædvanligt med traditionelle IT-sikkerhedsløsninger, som autentificering, antivirus og kryptering. I stedet forekommer standardkodeord, der gør integration af systemkomponenter lettere,
og forenkler service.
Det er altid svært og dyrt at lave ændringer i komplekse installationer. Fungerende industrielle kontrolsystemer opdateres yderst sjældent til forskel fra administrative kontornetværk, hvor opdateringerne sker løbende
(for eksempel styresystemer, applikationer og signaturer til antivirusprogrammer). Manglende opdateringer
medfører dog, at industrielle kontrolsystemer i princippet altid indeholder en række kendte IT-mæssige sårbarheder, der kan bruges af en hacker til at overtage systemet.

Sammenfatning
Industrielle kontrolsystemer mangler oftest grundlæggende mekanismer til IT-sikkerhed, for eksempel autentificering, kryptering og antivirus. Disse beskyttelsesmekanismer bruges flittigt i vores administrative computere og netværk, men de har tidligere ikke været anset som relevante og tilstrækkeligt robuste til at indlemmes i det mere tekniske delsystemer.
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De overordnede egenskaber, der adskiller industrielle kontrolsystemer fra administrative IT-systemer, fører til
en række nye udfordringer, når disse forskellige verdener i stadig højere grad integreres med hinanden og
med andre IT-systemer og internettet.

Integration af industrielle kontrolsystemer
Industrielle kontrolsystemer har traditionelt set været opbygget af tekniske delsystemer, der har været separeret (isoleret) fra omverden. Men den tekniske udvikling har åbnet for øget konkurrence og nye muligheder
for samordning og udveksling af information mellem forskellige systemer.
I dag er der ofte et stort ønske fra forretningsvirksomheden om at integrere, det vil sige at sammenkoble,
tekniske systemer og administrative systemer, dette for at forenkle udvekslingen af information mellem dem.
En almindelig drivkraft bag dette er at effektivisere driften af anlæg for at få lavere omkostninger for drift og
vedligeholdelse. Disse øgede krav til effektivitet har sammen med den tekniske udvikling bidraget til en stigende grad af integration mellem de tekniske delsystemer, der tidligere har været helt separerede.
Integrationen medfører, at de industrielle kontrolsystemers sårbarheder, der tidligere har været isoleret i disse systemer, bliver eksponeret på en ufordelagtig måde. Dette øger risikoen for driftsforstyrrelser og sætter
dermed på sigt også samfundets forsyning af drikkevand på spil.
Integrationen indebærer praktisk, at helt adskilte IT-miljøer kobles sammen. Det kan for eksempel være, at
kontornetværker (administrative datanetværk eller LAN) kobles sammen med datanetværkerne til industrielle
kontrolsystemer (procesdatanetværk eller SCADA-LAN). Desuden kobles systemleverandørernes datanetværk ofte ind i anlægget. Integrationen af flere forskellige delsystemer gør det sværere at tydeliggøre, hvor
grænserne går for, hvad der omfatter det industrielle kontrolsystem, og hvad der udgøres af andre ITsystemer.
I figuren herunder illustreres integrationen ved, et typisk industrielt kontrolsystem bliver mere og mere sammenkoblet med andre dele af virksomheden, systemleverandører og entreprenører.
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Figur: Integration mellem administrative kontornetværk, leverandører og andre anlæg er almindeligt i dagens
moderne industrielle kontrolsystemer.

Kulturel udfordring
Stadig højere grad af automatisering - sammen med en hurtigt stigende grad af integration - der ikke kun har
centraliseret styring, gør det muligt at fjernstyre anlæg på en måde, der ikke tidligere har været mulig. Dette
indebærer også helt nye udfordringer og krav til virksomheden. Den største udfordring er imidlertid oftest ikke af teknisk art; men organisatorisk og kulturel.
Integrationen af tekniske og administrative systemer kræver også, at organisationerne integreres. Så er det
nødvendigt, forståelsen stiger for de forskellige typer systemer, virksomheden håndterer. Men at ændre
mentaliteten tager tid og kræver fokusering og udholdenhed fra ledelsen.
Eksempler på forskellige tankemåder er, vedligeholdelse og opdateringer sker på forskellige tider af døgnet.
En administrativ IT-afdeling foretager normalt større opdateringer og vedligeholdelse af systemet på natten
eller i weekender, når der kun er få personer, der har brug for adgang til de aktuelle administrative systemer.
Når det gælder industrielle kontrolsystemer kan det omvendte være berettiget, det vil sige at udføre vedligeholdelse på et tidspunkt, hvor ekstra mange operatører og teknikere er til stede. De kan således være parate
til at rykke ud for manuelt at kunne løse en situation, hvis opdateringen af de IT-baserede styresystemer ikke
opfører sig som forventet, eller hvis en opdatering bliver forsinket, så operatøren ikke får fuld adgang til styringen af fysiske systemer og processer.
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Sårbarheder i industrielle kontrolsystemer
Sårbarhederne i industrielle kontrolsystemer er forskelligartede. Her beskrives de kortfattet ud fra både tekniske og administrative perspektiver.
Specifikke tekniske sårbarheder hos industrielle kontrolsystemer kan ikke sammenfattes på en enkel måde i
nogen generelle termer, eftersom der er store forskelle på forskellige anlæg. Disse forskelligheder skyldes
en række forskellige faktorer, som for eksempel oprindeligt valg af teknisk løsning, systemarkitektur, teknikvalg, der er gjort af leverandører og entreprenører, udstyrets alder, teknisk kompetence ved udførelsen af
den aktuelle konfiguration, samt hvordan den løbende tekniske vedligeholdelse og uddannelse af personalet
er blevet prioriteret og gennemført.
En relativt generel sårbarhed, der frem for alt er kommet i søgelyset de seneste år, er den ofte alt for ukritiske og hurtige integration, der sker mellem de forskellige delsystemer. Når industrielle kontrolsystemer kobles sammen med administrative kontornetværk, medfører det også en ikke ubetydelig eksponering af de
svagheder, der ligger indbygget i de eksisterende tekniske systemer. Svaghederne skyldes delvist grundlæggende designbegrænsninger, der hidtil har gjort det svært at indføre traditionelle ITsikkerhedsmekanismer hos komponenter i de industrielle kontrolsystemer. Dette faktum medfører i sig selv
øgede risici for fremtidige IT-relaterede incidenter.
Her følger nogle eksempler på almindelige indbyggede sårbarheder, man støder på ved sikkerhedsgranskninger af industrielle kontrolsystemer:
·

Standardkodeord: Entreprenøren og leverandørens serviceorganisation har visse kodeord, der bliver
i systemet for at gøre fremtidig support lettere. Problemerne med det er, de tids nok bliver alment
kendte (en søgning på internettet kan ofte give svaret). Dermed bliver det svært at spore, hvem der
har gjort hvad, og om der sker nogle uønskede ændringer. Visse kodeord forekommer tilmed kodet
ind i styreprogrammerne. Det kan medføre, at systemprogrammer ikke fungerer som tiltænkt, hvis
disse kodeord ændres.

·

Forældede styresystemer. Ældre sårbare versioner af styresystemer bruges, selvom der ikke længere er hverken support eller opgraderinger tilgængelige. En problematik for brugerne er, at en opgradering til nyere versioner af styresystemer (hvor sikkerheden er højere) oftest ikke tillades af leverandøren, eftersom de så ikke kan give garantier for, at styreprogrammet vil fungere, som det var tiltænkt.

·

Triviel autorisationskontrol. I ældre systemer benyttes ofte en enkel indlogning baseret på kodeord.
At kodeord siden deles mellem flere forskellige brugere og ikke udskiftes regelmæssigt, gør det, at
sikkerheden ved denne form for autorisationskontrol nærmest er ikke-eksisterende.

·

Ukrypteret data uden autentificering. Datakommunikation hos industrielle kontrolsystemer sker oftest
i klartekst og uden nogen form for autentificering. Det betyder, den kan opfanges, ændres og deref-
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ter ”afspilles” for udstyr, der således udfører kommandoen uden at verificere, at ordren kommer fra
en gyldig afsender.
·

Underlødig implementering af kommunikationsbrugerflade. Vist udstyr ”har ikke godt af” en vis type
kommunikation, som for eksempel en IT-mæssig scanning af netværket. Dette er bekymrende, eftersom system og virksomheder bliver mere og mere afhængige af, at systemer fungerer normalt og
er robuste overfor forskellige kommunikationsforstyrrelse.

En undervurdering af sårbarheder kan føre til fejlagtige prioriteringer, og til sårbare funktioner indføres og integreres. Dette kan siden medføre alvorlige konsekvenser for både virksomheden og almenheden. Den
mangelfulde bevidsthed medfører desuden, potentielle forstyrrelser hos kontrolsystemerne ikke inkluderes i
de risiko- og sårbarhedsanalyser, der gennemføres. En angriber, der manipulerer industrielle kontrolsystemer, kan potentielt skabe dyrebart udstyr som boosterpumper og ventiler i anlæg. Skaden kan forværres,
hvis udstyret desuden er svært hurtigt at genanskaffe og installere.
Et grundlæggende problem, når det gælder om at højne bevidstheden om sikkerhed og motivere arbejdet
med sikkerhedsbeskyttelse, er, at der findes yderst få dokumenterede offentlige angreb mod industrielle kontrolsystemer.

Eksempel: Stuxnet – en avanceret form for skadelig kode, der angreb industrielle
kontrolsystemer
En meget avanceret skadelig kode, der fik navnet Stuxnet, blev opdaget i juli 2010. Denne dataworm brugte
flere forskellige spredningsmekanismer (blandt andet via USB-sticks) for at nå frem til industrielle PLCsystemer (lavet af Siemens). Ved at manipulere grundlæggende programblokke til Win CC kunne den ændre
den fysiske proces’ egenskaber med det formål, at det, der blev produceret, skulle blive ubrugeligt.
Ifølge de fleste observatører var Stuxnet skræddersyet af en statslig organisation til at angribe og slå et specifikt mål ud – formentlig et berigelsesanlæg i Iran – uden at ødelægge noget andet. Det er stadig uklart
præcis hvem, der stod bag Stuxnet.
Det er derimod ikke helt usandsynligt, at vi fremover kommer til at se efterfølgere, der måske ikke er lige så
godt lavet (i betydningen lige så målrettede), og disse kan derfor komme til at udgøre en alvorligere trussel
mod vores relativt ubeskyttede procesnære PLC-system.
Læs mere om detaljerne i den Stuxnetrapport, der henvises til under overskriften: ”Mere at læse”.
Ved at relativt komplekse industrielle kontrolsystemer i stadig højere grad består af åbne, integrerede systemer, der også har koblinger til omverden, eksponeres de sårbarheder, der er i systemerne, på en helt anden
måde end tidligere. Det generelle trusselsbillede i samfundet er desuden steget de senere år, eftersom det i
dag ikke længere kræver specielt avancerede kompetencer for at kunne angribe og ødelægge en virksomheds industrielle processer.
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Teknisk relaterede råd
At give specifikke tekniske råd til industrielle kontrolsystemer kan ikke gøres på en troværdig måde, eftersom
der er alt for store forskelle i forudsætningerne mellem forskellige anlæg. Ulighederne skyldes en række faktorer, der er nævnt tidligere, blandt andet oprindeligt valg af tekniske løsninger, aktuelt teknikvalg, der er foretaget at leverandører og entreprenører, udstyrets alder, teknisk kompetence ved gennemførelsen af den
aktuelle konfiguration, samt hvordan den løbende tekniske vedligeholdelse er blevet prioriteret og gennemført. Dermed er både sårbarheder og aktuelle løsninger specifikke for hvert anlæg, og tekniske råd kan med
andre ord ikke gives, inden der er foretaget en kortlægning og evaluering. Nedenfor gengives blot et par refleksioner og nogle almene tekniske råd.
I praksis er der ikke tidligere blevet givet megen opmærksomhed til IT-sikkerheden i industrielle kommunikationsprotokoller. Dette er ved at ændre sig, men det tager tid at finde IT-sikkerhedsløsninger, der passer til
kommunikationsprotokollerne, etablere de nødvendige branchestandarder og at implementere løsningerne
der, hvor der er brug for dem. Derfor er det vigtigt fortsat at beskytte al infrastruktur, alle kommunikationsveje
og koblingspunkter fra uvedkommende adgang.

Sårbarheder kan ikke skjules
Tidligere ansås det, at man fik tilstrækkelig med sikkerhed i den procesnære datakommunikation ved, at ingen udenforstående kunne forstå de firmaspecifikke protokoller (en synsvinkel, der på engelsk plejer at kaldes ”security throuh obscurity”), men denne synsvinkel holder ikke længere. Kommunikationsprotokoller er i
dag mere eller mindre åbne standarder, hvor beskrivelser ofte kan downloades fra internettet. Derefter er det
”blot” et spørgsmål om tid, inden en dybere analyse fra en hacker kan identificere sårbarhederne.
Desværre er der altså ingen garanti for, ”skurkene” ikke allerede har fundet sårbarheder og desuden kan udnytte dem. Der er eksempler på, man har nedtysset sikkerhedshuller med motivet, viden om sårbarhederne
ikke bør spredes, men resultatet har i stedet været, at skurkene har kunnet udnytte sårbarheder, der har
medført, at den endelige bruger har måttet lide.
For at muliggøre en kontinuerlig overvågning af processens status, så systemer eller operatører kan tage
forbehold, for eksempel når en forstyrrelse indtræffer, skal programmer og hardware fungere døgnet rundt,
alle dage på året. De tekniske løsninger til hvert anlæg er ofte skabt af systemleverandøren i samarbejder
med en entreprenør/integrator, så anlægget bliver specielt tilpasset den endelige bruger. At økonomiske årsager integrerer systemleverandøren nu også sine løsninger på generelle platforme, som for eksempel styresystemet fra Microsoft Windows eller en dialekt af UNIX. Dermed kan du også lettere angribes på samme
måde som almindelige administrative kontorsystemer.
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Risici ved insiders
Yderligere en risiko at se nærmere på er såkaldte insiders, det vil sige medarbejdere inden for virksomheden
eller måske en leverandør, der bevidst eller ubevidst lægger skadelig programkode ind (for eksempel en trojaner) i systemet. Dette kan let ske ved, et ”smittet” USB-stick sættes til en computer. En sådan kode kunne
for eksempel fjernstyre processen uden manuelle indgreb, eller helt enkelt crashe systemet på bestemte
tidspunkter og gøre det svært eller umuligt at genstarte virksomheden. Formålet kan være at sabotere,
hævn, afpresning eller lignende.
Med baggrund i dette gives følgende almene råd set fra et teknisk perspektiv:
·

Sørg for at begrænse accessmulighederne. Sørg for at ingen uvedkommende kan tilslutte sig følsomme netværk og kommunikationspunkter. Lås styreskabe og tilslutningspunkter inde.

·

Benyt om muligt kryptering af datakommunikation mellem delsystemerne samt undersøg mulighederne for at indføre relevante autentificeringsmekanismer mellem delsystemerne.

·

Benyt tekniske løsninger til beføjelseshåndtering, der gør korrekt håndtering og brug af kodeord lettere.

·

Minimer tekniske afhængigheder mellem systemer. Uagtsom integration af systemer skaber øget
kompleksitet, der gør vedligeholdelsen sværere.

·

Segmenter (opdel) datanetværk i sektioner, så en forstyrrelse (for eksempel på grund af skadelig
kode) ikke spreder sig unødvendigt hurtigt til andre dele af anlægget.

·

Overvåg kontinuerligt status på udstyr og netværk. Forsikrer at ingen utilladte opkoblinger fra kritiske
systemer forekommer ud mod internettet. Gør operatøren opmærksom på unormale ændringer i
kommunikationen.

·

Etabler fuld sporbarhed af de kommandoer og ændringer, der gennemføres – få kontrol over hvem,
der gør hvad og hvornår.

·

Forsikrer at der er tydelige rutiner, for eksempel til at granske såvel eksterne som interne parters
håndtering af flytbare medier, som USB-sticks.

·

Kontroller leverandørers og entreprenørers aktiviteter i jeres virksomhed. For eksempel bør de ikke
uden videre få tilladelse til at tilslutte udstyr til kritiske netværk og systemer. Når det er nødvendigt,
må det kun gøres efter en grundig sikkerhedsgennemgang af både udstyr og aktuelt personale.

·

Ingen klient computere direkte på server netværket.

·

Ingen VPN forbindelser til leverandørers og samarbejdspartneres fremmed netværk.
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·

Uddan og bevidstgør både internt og eksternt personale om gældende tekniske sikkerhedsrutiner og
forsikrer, at de følges.

Andre typer tænkbare trusler mod selve driftscentralen og de tekniske systemer er mere fysisk rettede angreb, der også kan ødelægge udstyr og vigtige centrale kommunikationskanaler.

Sammenfatning
Gennemfør først altid en grundig kortlægning af den aktuelle situation for at inventere vigtige systemer, funktionssammenhænge og systemafhængighed, for den efterfølgende sikkerhedsanalyse bliver så korrekt som
muligt.

Administrativt relaterede råd
Nedenfor gengives en række generelle administrative tiltag, som sikkerhedsarbejdet i en organisation bør
fokusere på for at mindske sårbarheder og risici.

Fastsæt rutiner for håndtering af ændringer
Vær sikker på, at der er velforankrede rutiner for håndtering af ændringer, der omfatter industrielle kontrolsystemer. Dette gælder samtlige, der arbejder med disse systemer - såvel inden for egen organisation som hos
leverandører og entreprenører. Et eksempel på konsekvenser forårsaget af manglende håndtering af ændringer gives i eksemplet nedenfor.

Eksempel: Driftsforstyrrelser gav fald i indtægter og forringet omdømme
Ændringer i kontrolsystemet var foretaget under drift, uden at hverken sikkerhedskopiering eller en relevant
opdatering af dokumentationen var gennemført.
Da IT-relaterede forstyrrelser senere indtraf, måtte genindlæsning ske fra en backup. Efter genindlæsning
stoppede visse funktioner i anlægget dog med at fungere, som de skulle. Årsagen blev sporet til de ændringer/forbedringer, der tidligere var gennemført, men eftersom der manglede tydelige rutiner for, hvordan ændringer og opdateringer skulle håndteres, var de hverken med i backups eller i dokumentation. Dette indebar
blandt andet, at virksomheden var uvidende om, hvilke systemændringer der var foretaget før den seneste
opdatering af systemet.
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Følger af forstyrrelserne blev betydelig både i form af fald i indtægter og forringet omdømme. Tilliden til virksomheden tog skade af, at ingen troværdige forklaringer kunne gives på de helt uplanlagte driftsforstyrrelser.

Fastlæg rutiner til planlægning af kontinuitet og håndtering af incidenter
Være sikker på, at virksomheden har relevante rutiner for planlægning af kontinuitet og håndtering af incidenter, rutiner der også omfatter industrielle kontrolsystemer.
Det handler om at sikre evnen til at drive virksomheden trods afbrud ved at have planer for, hvordan vigtige
dele af virksomheden kan fortsætte med at køre ved mistede ressourcer, som for eksempel nøglepersoner
eller vigtige komponenter som industrielle kontrolsystemer. Tag ved lære af incidenter ved at etablere processer til at dokumentere disse, og sørg for, alle hændelser kan følges i kronologisk orden og mellem forskellige systemer.
En form for øget sårbarhed er afhængig af teknisk kompetente nøglepersoner, en afhængighed, der delvist
kan forklares af manglende planlægning af kontinuitet (se følgende eksempel).

Eksempel: Uundværlig nøgleperson blev syg
En virksomhed fik problemer, da en nøgleperson, der var systemansvarlig for et kritisk SCADA-system,
pludselig blev syg. Personen var den eneste i virksomheden, der kendte til, hvordan kontrolsystemet var
konfigureret. Der var ingen i virksomheden, der let kunne overtage nøglepersonens arbejdsopgaver. Videre
havde han/hun ikke delt den information, der var nødvendig, for at en anden i organisationen kunne udføre
opgaverne. Personen var derigennem blevet uundværlig, noget der bidrog til, virksomheden blev yderst sårbar.

Fastlæg virksomhedens sikkerhedskultur og sikkerhedsudvikling
Vær sikker på, virksomhedens organisation kontinuerligt uddannes og trænes i at øge og bibeholde en høj
sikkerhedsbevidsthed. Her er et eksempel på, hvordan manglende sikkerhedsbevidsthed i en virksomhed
påvirkede, hvilke risikoanalyser der blev gennemført.

Eksempel: Vigtige sikkerhedsmæssige krav udeblev
I en virksomhed havde man ladet være med at gennemføre grundige risikoanalyser, hvorfor man ikke havde
identificeret kritiske sårbarheder, når det gjaldt tilladelser i de eksisterende kontrolsystemer. Ved indkøb af
nyt system blev der derfor ikke stillet nogen relevante sikkerhedskrav til det nye system. Efter installation af
det nye system kunne brugerne desværre få adgang til kritiske funktioner, som de egentlig ikke havde tilladelse til. For eksempel kunne administrativt kontorpersonale logge ind i det industrielle kontrolsystem, og der
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tilmed påvirke følsomme dele af anlægget. Også eksterne systemleverandører kunne få adgang til og ændre
i mere end deres eget system via deres tilkoblede servicekonti.

Etabler forsvar i dybden
Sørg for at de industrielle kontrolsystemer og deres infrastruktur har et forsvar i dybden, der beskytter anlæggene i flere trin. På samme måde som et løg har flere lag, bør strukturen for anlæggene og de industrielle kontrolsystemer beskyttes i flere niveauer.
Risikoen for totalt kollaps kan for eksempel mindskes ved, at man segmenterer netværkene - noget der både
kan forsinke og vanskeliggøre indtrængning af skadelig kode (som virus og worms), da de ikke når at sprede
sig til hele virksomheden, men forhåbentlig kan opdages og isoleres til visse dele.
Nedenfor er et eksempel på konsekvenser, når en virksomhed kun har en hård ydre beskyttelse; men manglende beskyttelse internt.

Eksempel: Falsk tryghed bag firewall
For at beskytte virksomheden fra IT-mæssige angreb havde man satset på et installere en eksklusiv firewall.
Tilsyneladende sikre bag den nye dyre firewall, blev indlogningen lettere for virksomhedens operatører, ved
at de kunne logge ind på alle deres IT-systemer ved hjælp af et fælles kodeord. Desuden fik operatørerne nu
mulighed for at fjernstyre anlægget hjemmefra via en krypteret fjernopkobling ind gennem firewallen.
Efter et stykke tid blev virksomheden ramt af flere driftsforstyrrelser. Virksomhedens webserver blev angrebet, og via den havde en ukendt ekstern part fået kontrol over både brugernavne og kodeord. Eftersom der i
dette tilfælde manglede forsvar i dybden, og eftersom adgangstilladelsen kun var koblet til brugernavn og et
enkelt kodeord, kunne en angriber koble sig op til andre systemer i virksomheden og derigennem angribe
hele virksomheden - inklusiv de procesnære styresystemer.

Vedtag at sikkerhedsgranskninger gennemføres løbende
Vær sikker på, at virksomheden med dens tekniske systemer og anlæg løbende granskes og evalueres for
at verificere den aktuelle situation, og ingen alvorlige sårbarheder eksponeres. Granskningen skal helst udføres af uafhængige udenforstående eksperter.
Nedenfor er et eksempel på problemer, der kan opstå, hvis infrastrukturen for de industrielle kontrolsystemer
ikke er korrekt. En generel anbefaling er, alle tilslutninger til netværkene løbende bør overvåges, og alle tilslutninger omsorgsfuldt evalueres.
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Eksempel: Kobling mellem netværk blev glemt
Ved et tilfælde havde en servicetekniker ved en opdatering af et system midlertidigt koblet procesdatanetværket sammen med kontordatanetværket. Koblingen ”blev glemt”, og ingen satte spørgsmålstegn ved
trækningen af kabler; men antog, at den skulle være der. Virksomheden blev i løbet af året ramt af flere uforklarlige driftsforstyrrelser. Da en IT-mæssig kortlægning af kontornetværkene senere blev udført, blev også
det procesnære udstyr påvirket af den aktive portscanning, der blev udført. Da blev man opmærksom på,
netværkene var forbundet med hinanden, eftersom den aktive scanning påvirkede dele af den fysiske proces, så visse tekniske delsystemer (PLC-systemer) stoppede. Bestemt teknisk udstyr måtte manuelt genstartes. Ved at virksomheden ikke løbende gennemførte tekniske sikkerhedsgranskninger af deres industrielle
kontrolsystemer, tog det lang tid, inden den fejlagtige kobling mellem netværkene blev identificeret.

Sørg for industrielle kontrolsystemer har relevant fysisk beskyttelse
Sørg for, fysiske tilslutninger til datanetværk og computere i det ofte distribuerede procesnetværk overvåges
og beskyttes mod fysisk adgang. Dette kan foregå med alarm, kameraovervågning, låste kabinetter og netværksstik, løbende tilsyn samt teknisk overvågning af status.
Eftersom angrebsværktøjerne bliver mere og mere sofistikerede, er det i sidste ende kun et spørgsmål om
tid, inden en angriber, der opnår fysisk access til et netværk også bryder gennem de logiske beskyttelsesforanstaltninger. Her er et eksempel på, hvordan manglende fysisk beskyttelse an forårsage forstyrrelser.

Eksempel: Stjålen skærm var et vildspor
En virksomhed får en alarm om indbrud ved en pumpestation ude i marken. Ved ankomsten blev det konstateret, at en skærm manglede, og situationen blev bare opfattet som et mindre forsøg på sabotage af en
gruppe unge. Der var ingen kameraovervågning, der kunne afsløre, hvad der skete, inden vagtpersonale
kom til stedet. En mere omfattende analyse af udstyret på stedet blev heller ikke udført. En uge senere begyndte uforklarlige driftsforstyrrelser af dukke op. Langt senere fandt man ud af, at et trådløst accesspunkt
var blevet installeret ved indbruddet tidligere. Installationen blev gjort via arbejdsstationens USB-stik. Tyveriet af selve skærmen var nok bare for at lede på vildspor.

Refleksion om generelle råd
Udformningen af industrielle kontrolsystemer varierer. På grund af forskellige forudsætninger i forskellige anlæg er det derfor ikke muligt at give konkrete tekniske råd. Rent generelt skal der indsatser til, der gør systemer og organisationer mere hårdføre mod forstyrrelser. For at lykkes med det, er det nødvendigt, at virksomheden har god forståelse for den nuværende situation. Begynd derfor altid med at kortlægge den nuværende situation, inden vigtige analyser og beslutninger om prioriterede forbedringer gennemføres.
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Udover at stille krav til sikkerhed og tilgængelighed er det også vigtigt at udføre granskninger for fortløbende
af kontrollere, kravene følges og holdes ved magten.
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Forklaring af anvendte begreber
Autentificering: Indebærer kontrol af oplyst identitet ved kommunikation mellem to systemer eller ved udveksling af beskeder mellem systemer eller brugere, for eksempel ved indlogning på et system.
Forsvar i dybden: Et hierarki af beskyttende barrierer. Flere niveauer/lag af beskyttelse, så en fejl i en funktion forhindres i at sprede sig til et andet systemniveau.
Eksekvere: I denne forbindelse indebærer termen at eksekvere at køre et computerprogram, der udgør en
serie instruktioner, der beskriver de operationer, computeren skal udføre, når programmet køres.
PLC: Forkortelse fra engelsk for Programmable Logic Controller (programmerbart styresystem). En PLC består af indgange og udgang, der modtager og sender elektriske signaler. En processor sammenligner derefter signalerne med et indskrevet program. Efter sammenligningen omstille udgangenes signal, så de stemmer overens med programmet. En PLC har også plads til at lagre information, som for eksempel bits eller
ord, og også disse tages med i sammenligningen.
Portscanning: Portscanning er at undersøge hvilke tjenester, computere tilsluttet til et computernetværk kan
give adgang til. Portscanning indgår ofte som en kortlægningsaktivitet ved en sikkerhedsundersøgelse. Målet
kan være at opdage ukendte computere inden for en virksomhed eller at finde funktioner og tjenester, der
ubevidst er efterladt aktiveret. Udover at øge sikkerheden inden for sin egen organisation, kan motivet også
være for eksempel at udforske ukendte systemer eller at udnytte mangelfuld sikkerhed i andres systemer. Et
populært værktøj til at gennemføre portscanninger er ”Nmap”.
SCADA: Forkortelse fra engelsk for Supervisory Control And Data Acquisition (industrielle informations- og
styresystemer). Disse systemer kan bestå af en række forskellige delsystemer. Andre almindelige betegnelser, der forekommer, når man taler om denne type systemer, er industrielle kontrolsystemer, proceskontrolsystemer, proces-IT, tekniske IT-systemer, indbyggede realtidssystemer, PLC-systemer med flere.
Tilgængelighed: Tilgængelighed er en måleenhed for, hvor stor en del af den planlagte produktionstid, hvor
udstyret rent faktisk er i drift. Uplanlagte stop, som for eksempel opgraderinger, personalemangel, strømsvigt
og maskinfejl er tab, der påvirker tilgængeligheden.
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Eksempel på checkliste - Sikkerhed i industrielle kontrolsystemer
Nedenfor listes en række overordnede spørgsmål om aktiviteter, der bør gennemføres regelmæssigt for at
højne sikkerheden hos industrielle kontrolsystemer.
□ Er der gennemført en kortlægning af alle installerede industrielle kontrolsystemer med alle deres koblinger
og afhængighed til andre delsystemer?
□ Er identificerede industrielle kontrolsystemer klassificeret udfra deres følsomhed, og hvilke konsekvenser
en forstyrrelse kan indebære?
□ Gennemføres en analyse af tænkelige konsekvenser, inden industrielle kontrolsystemer kobles sammen
med administrative systemer og netværk?
□ Er datanetværkene så vidt muligt segmenteret for at mindske effektiver af forstyrrelser fra for eksempel
skadelig kode eller fejlagtig funktion i netværk?
□ Overvåges status kontinuerligt hos de tekniske systemer, så man hurtigt kan opdage uønskede indkoblinger eller forkert adfærd?
□ Er der lavet konkrete planer for tiltag for, hvad man skal gøre for at mindske effekterne af forskellige ITrelaterede forstyrrelser?
□ Er der indført en relevant fysisk beskyttelse af den infrastruktur, der er kritisk for bibeholdt funktion hos de
industrielle kontrolsystemer?
□ Gennemføres løbende uddannelse og øvelser for at opretholde og øge sikkerhedsbevidstheden hos personale og eventuelt engagerede entreprenører?
□ Gennemføres regelmæssige sårbarhedsanalyser, der belyser, hvad uønskede afvigelser i industrielle kontrolsystemer kan medføre ud fra et helhedsperspektiv?
□ Gennemføres årlige sikkerhedsgranskninger af installerede tekniske systemer?
□ Kontrolleres det årligt, hvor godt krav i retningslinjer og anvisninger følges?
□ Evalueres graden af sikkerhedsbevidstheden i organisationen løbende?
□ Er der løbende efterretninger om sårbarheder og trusler mod industrielle kontrolsystemer?
□ Er der et samarbejde omkring sikkerheden hos industrielle kontrolsystemer med andre i eller uden for
branchen?
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□ Stilles der sikkerhedsmæssige krav til kvalitets- og udviklingsprocessen hos mulige leverandører/entreprenører?
□ Er der gennemført uafhængig revision af kvalitets- og udviklingsprocessen hos leverandører/entreprenører?
□ Er der aftaler om konsekvens for leverandører/entreprenører, der ikke lever op til fastsatte sikkerhedskrav?
□ Er tilpassede retningslinjer og anvisninger fastlagt for det arbejde i organisationen, der kan påvirke sikkerheden hos industrielle kontrolsystemer?
□ Opdateres retningslinjer og anvisninger for sikkerheden hos de industrielle kontrolsystemer regelmæssigt?
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European Network and Information Security Agency, ENISA (www.enisa.europa.eu)
ENISA arbejder for øget netværks- og IT-sikkerhed inden for EU.
Software Engineering Institute (www.kb.cert.org)
Vulnerability Note Database, US-CERT (Coputer Emergency Readiness Team).
Centre for the Protection of National Infrastructure (http://www.cpni.gov.uk)
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21 vigtige punkter til forbedring af sikkerheden
på SCADA netværket
Følgende trin fokuserer på specifikke foranstaltninger der skal træffes for at øge sikkerheden i SCADAnetværket:

1. Identificer alle forbindelser til SCADA netværk
Foretag en grundig risikoanalyse for at vurdere risikoen og nødvendigheden af hver eneste forbindelse til SCADA netværket.
Kortlæg en samlet oversigt af alle forbindelser til SCADA netværk, og hvor godt disse forbindelser er
beskyttet.
Identificer og vurder følgende typer af forbindelser:
a.
b.
c.
d.
e.

LAN og WAN netværk inkl. det administrative netværk
Internet forbindelser
Trådløse forbindelser
Modem og opkaldsforbindelser
Forbindelser til leverandører, samarbejdspartnere mv.

2. Afbryd alle unødvendige forbindelser til SCADA netværket
For at sikre den største mulige grad af sikkerhed i SCADA-systemer, bør SCADA netværket isoleres
fra andre netværksforbindelser så vidt muligt.
En tilslutning til et andet netværk introducerer sikkerhedsrisici, især hvis forbindelsen skaber en vej
fra eller til internettet.
Selv om direkte forbindelser med andre netværk kan tillade vigtige oplysninger, der skal videregives
effektivt og bekvemt, bør disse forbindelser overvejes nøje.
At give SCADA netværket den nødvendige beskyttelse skal være det primære mål. Strategier såsom
udnyttelse af "demilitariseret zone" (DMZ) og data warehousing kan lette en sikker overførsel af data
fra SRO-netværket til business-netværk. Dog skal de udformes og gennemføres korrekt for at undgå
yderligere risiko gennem forkert konfiguration.
3. Vurdere og forøg sikkerheden for de resterende forbindelser til SCADA netværket
Udfør penetrationstest og foretag sårbarhedsanalyser af de tilbageværende forbindelser til SCADA
netværket. Brug disse oplysninger i forbindelse med risikovurderingsprocesserne til at udvikle en robust sikring af forbindelser til SCADA netværket.
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Da SCADA netværket kun er så sikkert som dets svageste punkt, er det vigtigt at indføre firewalls,
intrusion detection systemer (IDS), og andre passende sikkerhedsforanstaltninger på hvert forbindelsespunkt.
Konfigurer firewall-regler til at forbyde adgang til og fra SCADA-netværk, og være så specifik som
muligt, når der tillades forbindelser. For eksempel bør en uafhængig systemoperatør (ISO) ikke tilbydes "fuld netadgang (VPN)" fordi der er behov for en forbindelse til visse bestanddele af SCADA
systemet.
Strategisk placering af IDS’er på hver indgang vil advare IT-personalet med ansvar for sikkerheden,
om mulige overtrædelser af netværkssikkerheden.
Dertil er det vigtigt at organisations ledelse skal forstå og acceptere ansvaret for risici forbundet med
enhver adgang til SCADA-netværket.
4. Forøg sikkerheden på SCADA netværket ved at fjerne eller slukke unødige services
SCADA servere, bygget på kommerciel eller open source-styresystemer kan blive udsat for angreb
igennem standard netværkstjenester. Derfor bør man i høj grad om muligt fjerne eller deaktivere
services og netværksagenter for at mindske risikoen for direkte angreb. Dette er især vigtigt, når
SCADA netværk er forbundet med andre netværk.
Man bør ikke tillade en tjeneste eller en funktion på et SCADA netværk medmindre der er foretaget
en grundig risikovurdering af konsekvensen ved at lade servicen/funktion køre, og at fordelene ved
servicen/funktionen langt opvejer risikoen for en sårbarhen.
Et eksempel på en funktion, der bør deaktiveres, er funktionen fjernskrivebord (Remote Desktop),
hvis den ikke er sikret på anden måde.
Der findes adskillige retningslinjer for både kommercielle og open source operativsystem omkring
sikker konfiguration på internettet.
Derudover skal man arbejde tæt sammen med ens SCADA leverandør og være med til at identificere sikre konfigurationer og koordinere alle ændringer af de operationelle systemer for at sikre de
fjernede eller deaktivere tjenester ikke medfører nedetid, afbrydelse af service, eller tab af support.
5. Stol ikke på proprietære protokoller for at beskytte dit system
Nogle SCADA systemer bruger unikke, beskyttede protokoller til kommunikation mellem eksterne
enheder og servere. Ofte er sikkerheden i SCADA-systemer udelukkende baseret på hemmeligholdelse af disse protokoller. Desværre giver proprietære protokoller meget lidt "rigtig" sikkerhed. Stol
ikke på proprietære protokoller eller fabriksindstillinger for at beskytte dit system. Derudover skal
man efterspørge, at leverandøren dokumenterer eventuelle bagdøre eller leverandør grænseflader til
jeres SCADA-system, og stil krav om, at de kan levere systemer, der er i stand til at blive sikret.
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6. Indfør de sikkerhedsindstillinger som leveres af enheds- og systemleverandørerne
De fleste ældre SCADA-systemer har ikke avancerede og oftest ingen sikkerhedsfunktioner.
SCADA-systemejere skal insistere på, at deres systemleverandør gennemfører sikkerhedsfunktioner
i form af produktrettigheder patches eller opgraderinger.
Visse nyere SCADA-enheder leveres med grundlæggende sikkerhedsfunktioner, men disse er normalt deaktiveret for at sikre nem installation.
Analyser enhver SCADA-enhed for at afgøre, om basale sikkerhedsfunktioner er til stede.
Vær opmærksom på at fabriksindstillingerne omkring sikkerhed (f.eks. i computerens firewall) ofte er
indstillet til at give maksimal anvendelighed, men minimal sikkerhed. Indstil alle sikkerhedsfunktioner
til at yde det maksimale niveau af sikkerhed. Tillad først ændringer udover den maksimale sikkerhed,
efter en grundig risikovurdering af konsekvenserne af at reducere sikkerhedsniveauet.
7. Indfør øget kontrol med enhver forbindelse, der kan bruges som adgang ind i SCADA netværket
Hvor bagdøre eller leverandørforbindelser findes i SCADA-systemer, skal en stærk godkendelse
gennemføres for at sikre en sikker kommunikation. Modem, trådløse og kablede netværk, der bruges
til kommunikation, udgør en betydelig sårbarhedsrisiko for SCADA netværket.
Vær opmærksom på, at en hacker kan få mulighed for at omgå alle andre kontroller ved at udføre et
vellykket opkald, og få direkte adgang til SCADA netværket eller andre ressourcer.
For at minimere risikoen for sådanne angreb, bør man deaktivere indgående opkald og erstatte det
med et tilbagekaldssystem.
8. Indfør interne og eksterne IDS (intrusion detection system) systemer og 24/7 overvågning
For at være i stand til effektivt at reagere på cyberangreb, skal man etablere en IDS strategi, som
omfatter alarmering af netværksadministratorer, når der opdages ondsindet netværksaktivitet, der
stammer fra interne eller eksterne kilder.
IDS overvågningssystemet skal køre 24 timer i døgnet – denne kan oprettes ved SMS alarmering eller lignende.
Derudover skal ”incident response” procedurer være på plads for at muliggøre en effektiv reaktion på
eventuelle angreb. Til at supplere overvågning af netværk, bør man aktivere logning på alle systemer og gennemse system logs dagligt for at kunne påvise mistænkelig aktivitet så hurtigt som muligt.
9. Udfør en teknisk revision af SCADA enheder og netværket, samt alle andre tilsluttede netværk, for at
identificere sikkerhedsmæssige udfordringer
Teknisk revision af SCADA enheder og netværk er afgørende for effektiviteten af sikkerheden.
Mange kommercielle og open source sikkerhedsværktøjer er til rådighed, hvor det tillades systemadministratorer at foretage revision af deres systemer/netværk, at identificere aktive tjenester, at
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kontrollere patch niveau og undersøge om der er almindelig kendte sårbarheder. Brugen af disse
værktøjer vil ikke løse systematiske problemer, men vil fjerne de "stier af mindst modstand", som en
hacker kan udnytte.
Analyser de identificerede sårbarheder til at bestemme deres betydning, og træf korrigerende foranstaltninger efter behov. Gentest systemerne efter de korrigerende handlinger, for at vurdere om de
trufne foranstaltninger sikrer, at sårbarhederne blev elimineret.
10. Undersøg de fysiske sikkerhedsforanstaltninger og vurder også alle fjerntliggende steder, der har en
opkobling forbundet til SCADA netværket, for at vurdere deres sikkerhed
Ethvert sted, der har en forbindelse til SCADA netværket er et mål, især ubemandede og/eller fjerntliggende steder. Foretag et fysisk sikkerhedscheck og registrere adgangspunkter på hvert anlæg,
der har forbindelse til SCADA-systemet.
Identificere og vurdere enhver kilde af information, herunder ekstern telefon / computernetværk / fiberoptiske kabler, operatørpaneler, computere og trådløse lokalnetværk adgangspunkter, der vil
kunne anvendes, til adgang til netværket. Identificer og fjern ”single point of failures”.
Sikkerheden på de fjerntliggende steder skal være tilstrækkelig til at opdage eller forhindre uautoriseret adgang. Lad ikke produktionsnetværket have åbne adgangspunkter på ubemandede steder
blot for bekvemmelighedens skyld.
11. Opret SCADA "Red Team" til at identificere og vurdere mulige angreb på SCADA netværket
Etablér et "Red Team" for at identificere potentielle angrebs muligheder og vurdere de potentielle
sårbarheder. Brug en vifte af mennesker, der kan give indblik i svagheder i det samlede netværk,
SCADA-systemer, fysiske systemer og sikkerhedskontroller.
Mennesker, der arbejder på systemet hver dag har stor indsigt i sårbarheder på dit SRO-netværk og
bør konsulteres, når der identificeres potentielle angrebsscenarier samt til vurdering af de mulige
konsekvenser.
Husk også at sikre, at risikoen fra en ondsindet medarbejder er fuldt evalueret, da dette er en af de
største trusler mod en organisation / et netværk.
Brug oplysningerne fra virksomhedens "Red Team" i risikostyringsprocesserne for at vurdere og
fastlæggelse hensigtsmæssige strategier til beskyttelse.

Følgende trin fokuserer på ledelsens tiltag for at etablere et effektiv cybersikkerhedsprogram

12. Definer klart IT-sikkerhedens rolle, ansvar og retningslinjer for ledere, systemadministratorer og brugere
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Organisationens personale er nødt til at forstå de konkrete forventninger, der er forbundet med at
beskytte oplysninger og teknologiske ressourcer gennem fastlæggelse af klare og logiske roller / ansvar.
Hertil kommer at nøglepersoner skal gives tilstrækkelige beføjelser til at udføre deres opgaver. Alt
for ofte, sker der det, at god cybersikkerhed er overladt til initiativ fra den enkelte, som normalt fører
til forskellige implementeringer og ineffektiv sikkerhed.
Etabler et cybersikkerheds organisationsstruktur, der definerer roller og ansvarsområder og klart
identificerer, hvordan cybersikkerhedsspørgsmål eskaleres, og hvem som adviseres i en nødsituation.
13. Dokumenter netværksarkitektur og identificer systemer, der tjener kritiske funktioner eller indeholder
følsomme oplysninger, som kræver yderligere niveauer af beskyttelse
Udvikl og dokumenter en solid informationssikkerhedsarkitektur som en del af en proces til at etablere en effektiv beskyttelsesstrategi.
Det er afgørende, at organisationen designer deres netværk med sikkerhed for øje, og fortsætter
med at have en stærk forståelse af deres netværksarkitektur i hele dets livscyklus. Af særlig betydning er en dybdegående forståelse af de funktioner, som systemerne udfører og af følsomheden af
de lagrede oplysninger
Uden denne forståelse kan risici ikke vurderes og den efterfølgende strategi, der laves til beskyttelse, ikke være tilstrækkelig.
Dokumentation af informationssikkerhedsarkitekturen og dens komponenter er afgørende for at forstå den overordnede strategi for beskyttelse, og identificere de enkelte ”points of failure”.
14. Etabler en streng og løbende risikostyringsproces
En grundig forståelse af de risici et ”denial-of-service” angreb og en kompromittering af følsomme
oplysninger, er afgørende for et effektivt it-sikkerhedsprogram.
Risikovurderinger danner det tekniske grundlag for denne forståelse og er afgørende for at formulere
effektive strategier til at afbøde sårbarheder og bevare integriteten af IT-ressourcer.
I første omgang udføres en baseline risikoanalyse baseret på den aktuelle trusselsvurdering til brug
for at udvikle en strategi til beskyttelse af netværket.
Følger af den hastige skiftende teknologi og fremkomsten af nye trusler dagligt, gør en løbende risikovurdering af ens processer nødvendig, således at der kan foretages rutinemæssige ændringer i
beskyttelsesstrategien for at sikre, at den er effektiv.
Grundlæggende for risikostyring er at identificere resterende risici og have en netværks beskyttelsesstrategi på plads og få en accept af de resterende fra ledelsen.
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15. Etablere et netværk beskyttelse strategi baseret på princippet om forsvar-i-dybden
Et grundlæggende princip, som skal være en del af ethvert netværk beskyttelse strategi er ”Defensein-depth”. ”Defense-in-depth” må tænkes ind tidligt i designfasen af udviklingsprocessen, og skal være en integreret overvejelse i al teknisk beslutningstagning, hvor enheder mv. er forbundet med nettet.
Udnyt de tekniske og administrative kontroller til at afbøde trusler fra identificerede risici i så stor en
grad som muligt på alle niveauer i nettet. Enkelte fejlpunkter skal undgås, og it-sikkerhedsforsvar
skal lagdeles til at begrænse og indeholde virkningen af eventuelle sikkerhedshændelser.
Derudover skal hvert lag være beskyttet mod andre systemer på det samme lag, f.eks. som at beskytte mod insider trussel, begrænse brugere adgang til kun de nødvendige ressourcer for at kunne
udføre deres jobfunktioner mv.
16. Identificere kravene til cybersikkerhed
Organisationer og virksomheder har brug for strukturerede sikkerhedsprogrammer til at fastslå forventninger og gøre organisationens personale opmærksom på at de vil blive holdt ansvarlige.
Formaliserede politikker og procedurer anvendes typisk til at etablere og synliggøre et cybersikkerhed program. Et formelt program er afgørende for at skabe en sammenhængende, standardbaseret
tilgang til cybersikkerhed i hele organisationen og eliminere afhængighed af enkeltstående initiativer.
Politikker og procedurer informerer også de ansatte om deres specifikke cybersikkerhedsansvar og
konsekvenserne af ikke at opfylde disse forpligtelser.
Politikkerne skal også give vejledning om foranstaltninger man skal tage under en cybersikkerhedshændelse og fremme effektive foranstaltninger i en tid med krise.
Som en del af at identificere cybersikkerhedskrav, omfatter også brugeroplevelser, meddelelser og
advarselsbannere.
Opstil krav for at minimere truslen fra ondsindede insidere, herunder behovet for at gennemføre
baggrundskontrol og give begrænsende netværksprivilegier til det absolut nødvendige.
17. Etablere en effektiv konfigurations management proces (Change management)
En grundlæggende change management proces til konfigurationsstyring er nødvendig for at opretholde et sikkert netværk.
Konfigurationsstyring skal dække både hardwarekonfigurationer og softwarekonfigurationer. Ændringer i hardware eller software kan let introducere sårbarheder, der underminerer netværkssikkerheden.
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Processen er nødvendig for at evaluere og kontrollere enhver forandring og sikring af, at netværket
forbliver sikker.
Konfigurationsstyring begynder med velafprøvede og veldokumenterede sikkerhedsmæssige referencer for de forskellige systemer.
18. Gennemføre rutinemæssige evalueringer
En robust evalueringsproces er nødvendig for at give organisationen feedback om effektiviteten af
cybersikkerhedspolitikken og den tekniske implementering.
Et tegn på en moden organisation er en, der er i stand til at selverkende spørgsmål, adfærd, kerneårsagsanalyser og gennemføre effektive korrigerende foranstaltninger, som løser de enkelte og systemiske problemer.
Selvevalueringsprocesser, der normalt er en del af et effektivt it-sikkerhed program omfatter både rutinemæssig scanning for sårbarheder, automatiseret gennemgang af nettet, organisatoriske og individuelle præstationer.
19. Etablering af systembackup og nødplaner
Der skal laves en nødplan, der giver mulighed for hurtig genopretning fra enhver nødsituation (herunder et cyberangreb). Dertil er systembackup en vigtig del af enhver plan og muliggøre en hurtig
genopbygning af nettet.
Man skal rutinemæssigt øve og gennemgå sine nødplaner for at sikre, at de fungerer, og at personalet er bekendt med dem. Lav hensigtsmæssige ændringer til nødplanerne baseret på erfaringer fra
øvelser.
20. Virksomhedens ledelse bør etablere forventninger til cybersikkerhedens ydeevne og holde personalet ansvarlige for deres præstationer
Effektiv cybersikkerhed kræver engagement og lederskab fra topledere i organisationen.
Det er vigtigt, at den øverste ledelse synliggør en forventning om at den ønsker en stærk internetsikkerhed, og kommunikerer dette til deres underordnede ledere i hele organisationen.
Det er også vigtigt, at den øverste organisatoriske ledelse etablerer en struktur for gennemførelsen
af et cybersikkerhed program. Denne struktur vil fremme sammenhængende gennemførelser og evnen til at opretholde et stærk it-sikkerhedsprogram.
Det er også vigtigt at holde enkeltpersoner ansvarlige for deres præstationer vedrørende internetsikkerhed. Dette omfatter ledere, systemadministratorer, teknikere og brugere / operatører.
21. Fastlæg politikker og gennemfør uddannelse for at minimere sandsynligheden for, at personale uforvarende kommer til at afsløre følsomme oplysninger om SCADA-systemets design, drift eller sikkerhedskontrol
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Frigiv kun data relateret til SCADA netværket på en ”need-to-know” basis, og kun til personer, der
udtrykkeligt er bemyndiget til at modtage sådanne oplysninger.
"Social engineering" – Indsamling af oplysninger om en computer eller computernetværk via
spørgsmål til naive brugere, er ofte det første skridt i et ondsindet angreb på computernetværk. Jo
mere information der afsløres om en computer eller et computernetværk, jo mere sårbar er computeren / netværket.
Videregiv aldrig data relateret til et SCADA-netværk, herunder navne og kontaktoplysninger om systemoperatører / administratorer, operativsystemer og/eller fysiske og logiske placeringer af computere og netværksenheder over telefonen eller til personale, medmindre de er udtrykkeligt godkendt til
at modtage sådanne oplysninger.
Eventuelle anmodninger om oplysninger fra ukendte personer, skal sendes til en central netværksansvarlig til kontrol og godkendelse.
Personalet kan være et svagt led i et ellers sikkert netværk – derfor skal man huske at gennemføre
uddannelse og bevidstgørelse gennem oplysningskampagner for at sikre, at personalet fortsat er
opmærksomme i beskyttelsen af følsomme netværk oplysninger, navnligt deres passwords.
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Bilag 1
IT-Beredskabsplan
·

Revisionshistorik
Version
Dato

Beskrivelse

Initialer

Målsætning og formål
Nærværende IT-Beredskabsplan dækker virksomhedens brug af IT i administrationen og i forsyningerne.
Planen forsøger at dække alle situationer fra ”daglige driftsforstyrelser” såsom disknedbrud og mindre produktionsstop m.m. til krisesituationer, der medfører længerevarende driftsstop.

Virksomhedens målsætning for beredskabet:
·
·

xxx
xxx

Formålet med beredskabsplanen:
·
·

at fastlægge alarmerings- og kommunikationsveje
at fastlægge ansvars- og kompetenceområder
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·
·
·

at sikre en hurtig kommunikation i tilfælde af uheld, som er relateret til virksomhedens IT-systemer
at der sker en optimal udnyttelse af virksomhedens ressourcer i en beredskabssituation
at synliggøre risiko- og sårbarhedsområder med henblik på en reduktion af dette område (gennemgøres via separat risikoanalyse)

Virksomhedens IT-systemer omfatter:
·
·
·
·
·

egne systemer, herunder servere, SAN, pc’er, printere, fiberforbindelser samt netværksudstyr
netværk services fra de forskellige udbydere
eksterne systemer
telefoni
applikationer

Denne plan er udleveret til:
·
·
·
·

virksomhedens kommandocentral
Alle i IT-afdelingen
Den administrerende direktør
I alt

x stk.
x stk.
x stk.
x stk.

Hændelser
Initiering

Hændelser, der skal håndteres af nærværende beredskabsplan kan opstå fra forskellige kilder og på vilkårlige tidspunkter af døgnet:
·
·
·
·

IT-overvågningssystemet
Slutbruger
Vagtberedskab hos forsyningerne
Alarmering fra borgere

Reaktionstid:
Klassificering

Hændelser inddeles i fire kategorier:
·
·

Kategori 1: Total afbrydelse af kritiske IT-system for forsyningerne
Kategori 2: Total afbrydelse af kritiske IT-system for administrationen
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·
·

Kategori 3: Nedsat fremkommelighed, mindre fejl på kritiske systemer eller nedbrud på ikkekritiske systemer
Kategori 4: Mindre fejl på ikke-kritiske systemer.

Bilag 2 definerer de kritiske IT-systemer hos virksomheden.
Udbedring

Kategori 1 fejl behandles altid før kategori 2 fejl og kategori 2 fejl behandles altid før kategori 3 fejl, og kategori 3 fejl behandles før kategori 4 fejl.
Udbedring af kategori 1 fejl påbegyndes umiddelbart efter modtagelse af hændelse, og der fortsættes udover
normal arbejdstid.
Udbedring af kategori 2, 3 og 4 fejl sker på arbejdsdage
Udbedring af kategori 2 fejl vil blive påbegyndt senest 4 timer efter modtagelsen eller kl. 7.30 først kommende hverdag, hvis hændelser er modtaget uden for normal arbejdstid. Dette er dog under forudsætning af, at
der ingen kategori 1 hændelser er.
Rapportering

For kategori 1 og 2 hændelse skal der efter udbedring udarbejdes en hændelsesrapport.
Denne hændelsesrapport skal være fremsendt til IT-chefen senest 2 dage efter at udbedringen er afsluttet.
Skabelon til rapport findes som bilag 5
Samtidig med fremsendelse til IT-chefen, skal de også arkiveres i papirform.
Eskalation

Der opereres med to typer af eskalation:
·
·

Teknisk eskalation
Ledelseseskalation.

Teknisk eskalation anvendes for at tilføre yderligere teknisk ekspertise til løsning af en fejl. Kategorien af
hændelsen er med til at afgøre, hvornår eskalation foretages. Eskalation foregår fra IT-afdelingen efter følgende retningslinjer:
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Kategori

Systemansvarlig

Leverandør

1

1 time

yderligere x timer

2

1 time

yderligere x timer

3

4 timer

yderligere x timer

4

8 timer

yderligere x timer

x kan variere fra leverandør til leverandør afhængig af den serviceaftale er pt. er indgået, men som udgangspunkt tilstræbes 1 time for kategori 1, 2-3 timer for kategori 2 systemer samt hhv. 4 og 8 timer for kategori 3 og 4 fejl. X beskrives i Risiko- og Sikkerhedsanalysen for det enkelte produkt.
Der henvises til systemoversigten i bilag 2 for de konkrete systemer.
Eskalation til leverandør sker iht. den servicekontrakt, der er indgået med den pågældende leverandør.
Systemoversigt i bilag 2 lister systemer, leverandører og servicekontrakter.
Ledelsesmæssig eskalation sker også i forhold til kategorien iht. til følgende retningslinjer.

Kategori

IT-chef

1

1 time

2

Chefgruppen

Forsyningsvagter
/ Superbrugere
samtidig med ITchefen

yderligere 3 timer

1 time

samtidig med ITchefen

yderligere 3 timer

3

4 timer

aldrig

aldrig

4

8 timer

aldrig

aldrig

Forsyningsvagter informeres kun, hvis fejl berører et system de er afhængig af.
Bilag 1.1 indeholder en liste over vagtnumre til forsyningsvagter.
IT-chef og forsyningsvagt informeres telefonisk eller via SMS alt afhængig af hvad der vurderes som mest
hensigtsmæssigt.
Bilag 1.2 indeholder en liste over telefonnumre til chefgruppen.
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Chefgruppen informeres via SMS.
Bilag 1.3 indeholder en liste over medarbejderne i IT-afdelingen.
Kommandocentral

Såfremt der opstår en kategori 1 hændelse, som det vurderes vil tage lang tid at udbedre, kan der oprettes
en kommandocentral.
Kommandocentralen oprettes i IT-afdelingen og bemandes med personale fra IT-afdelingen (typisk ITchefen), og/eller medarbejdere fra forsyningerne/leverandørerne – alt efter behov.
Kommandocentralen er åben så længe arbejdet med udbedring af kategori 1 hændelsen pågår.
Kommandocentralen kan dog sættes på ”vågeblus” i form af telefonvagt, såfremt dette skønnes at være tilstrækkeligt.
”Ground Zero” plan

Sker der en katastrofe der gør virksomhedens hovedadresse uanvendelig som arbejdsplads, genskabes en
nød-installation på en anden lokation.
Anvendelige lokationer kan være eksemplevis være andre driftssteder alt afhængig af katastrofens omfang
og bygninger samt transmissionslinjers tilstand.
Følgende overordnede plan iværksættes:
·
·
·
·
·

Skab overblik over katastrofens omfang og udpeg lokation for nød-installation
Installation og konfiguration af nødsetup (Strøm, netværk, servere, backupsystem og pc’er)
Beslutning om i hvilken rækkefølgende systemer skal genskabes.
Restore af data fra backup
Test af nyt system
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Nødsetup består af følgende komponenter:

Type

Betegnelse

Nuværende
funktion

Nuværende placering

Server
Server
Server
SAN
Firewall
Switch
Pc’er

Nøglepersoner og virksomheder, der kan trækkes på i forbindelse med etablering af nødsetup er:
·
·
·

Intern xx
Intern xx
Ekstern xx

Bemanding

For hvert system er der en navngiven systemansvarlig samt navngivne primær og sekundære administratorer. Disse fremgår af systemoversigten i bilag 2.
Det tilstræbes, at en systemansvarlig samt både den primære og sekundære systemadministrator for et kritisk system ikke holder ferie samtidig eller på anden vis er fraværende/udenfor rækkevidde samtidig.
Det er den systemansvarlige, der til enhver tid har ansvaret for at sikre, at systemadministratorer er tilstrækkeligt uddannede til at håndtere fejl i alle kategorier. Det er ligeledes den systemansvarlige, der sørger for at
servicekontrakter er på plads.
IT-afdelingen er bemandet med en IT-vagt udover normal arbejdstid, der kan modtage fejlmeldinger, og små
opgaver. IT-vagten har bemyndigelse til at foretage eskalation af fejlmeldinger jf. afsnit 3.
Beredskabsøvelser

Der gennemføres to årlige beredskabsøvelser (forår og efterår), der har til formål at afprøve og om nødvendigt at forbedre beredskabsplanen.
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Det er IT-chefen, der er ansvarlig for indkaldelse, afvikling og evaluering af øvelserne.
Temaerne for øvelserne vil variere fra gang til gang, men over tid skal samtlige IT-systemer berøres.
Eksempler på relevante øvelser er:
·
·
·
·
·
·
·
·

Disk crash
Mailserver brænder sammen
Switch rebooter hele tiden
Firewall
Der har været indbrud og døren er sparket op til Serverrummet og alle serverne er fjernet
Vandskade på første sal og det har dryppet ned på rack skabene
Hackerangreb
Virusangreb. Alle pc’er kører ufatteligt langsomt og ingen kan få deres arbejde gjort

Øvelserne vil være en kombination af skrivebordsøvelse og øvelser ”i marken”.

Bilag 1.1 – Forsyningsvagtnumre
Forsyningernes driftsvagter kan findes på følgende numre:

Bilag 1.2 – Telefonnumre til Chefgruppen
Navn

Mobil nummer
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Privat nummer

Bilag 1.3 – Ansatte i IT-afdelingen
Navn

Mobil nummer

Privat nummer

Bilag 2 – Kritiske IT-systemer
Navn

Type

Kategori 1 kritisk

Bilag 3 – Systemoversigt
Indsættes

Bilag 4 – Netværkstegninger
Indsættes
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Kategori 2 kritisk

Bilag 5 – Hændelsesrapport
Ifølge IT-procedurerne skal der ved et nedbrud af den ene eller anden karakter udfærdiges en ”Incident rapport” til den i ledelsen som har det overordnede ansvar for IT.
Rapporten er lavet til både store og små hændelser, og er en sund procedure at gennemgå for at undgå
gentagelser uanset problemets omfang.….
Hændelse:
Forløb:
Hvornår blev fejlen opdaget og af hvem?
Hvem blev alarmeret i organisationen?
Blev fejlen fejlmeldt til leverandør/konsulent, hvornår?
Blev der foretaget midlertidige foranstaltninger? Af hvem?
Hvornår blev udbedring påbegyndt? Af hvem?
Hvornår var systemet testet og fundet i fuld drift? Klarmelding til ansvarlig? Klarmelding til organisationen?
Hvad var den egentlige årsag?
Hvem blev berørt internt?
Hvem blev berørt eksternt?
Konsekvenser:
Datatab?
Prestige?
Økonomiske?
Tidsmæssigt?
Hvad kunne være gjort for at imødegå hændelsen?
Har vi foretaget noget for at imødegå gentagelse?
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Rapport udfærdiget af:

Rapport godkendt af:

________________________________

________________________________
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