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KONFERENCE OM CYBER-SIKKERHED 
Skanderborg, torsdag den 28. februar 2019 
En række forsyningsselskaber har været ramt af cyberangreb og truslerne og trusselsbilledet ændres hele tiden. Det er 

vigtigt at arbejde målrettet, præventivt og effektivt med cybersikkerhed - også i vandsektoren.  

I dag bliver der kortere og kortere mellem hændelser 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 - og som kun vil blive værre og sværere at gennemskue.   

Ændringer i forretningsprocesser og systemer eller eksterne ændringer, kan skabe nye informationssikkerhedsrisici. 

 

Målgruppen for konferencen er ledere og medarbejdere i vandselskaberne, der i hverdagen arbejder med at forbedre it- 

og cybersikkerheden. Sikkerhedskonferencen vil gerne bidrage til, at forsyningsselskaberne får en bedre viden og 

forståelse for de trusler og sårbarheder, de står over for, så de kan opbygge en passende beskyttelse. På konferencen 

stiller vi skarpt på, hvilke trusler vandsektoren står over for, og hvordan vandsektoren kan forhindre cyberkriminalitet og 

arbejde effektivt med cybersikkerhed.  
 

TID INDHOLD 

09.30  10.00 Ankomst og rundstykker 

10.00  10.05 Velkomst og baggrund for konferencen, v. DANVA 

10.05  10.30 Trusselsbilledet  hvor galt kan det gå? 

v. Thorsten Foldager Johnsen, chef for trusselsvurderingsenheden, Center for 

Cyber Sikkerhed, CFCS  

10.30 - 11.00 Håndtering af cyberangreb  og beredskab 

 praktisk eksempel på forsyning, der er blevet ramt.  

v. Michael Warrer, Koncern IT-Chef, NRGI  

11.00  11.10 Pause 

11.10  11.35 IT-sikkerhed og Driftsstabilitet i Vandcenter Syd.  

Hvor var vi og hvad har vi gjort, på nogle væsentlige punkter, herunder 
sikkerhedstjek, forbedrende tiltag. 

v. Anders Hjadstrup Hansen, Projektchef, IT, Vandcenter Syd  

11.35 -12.00 Hvordan står mindre forsyninger ift. IT-sikkerhed? 

v. Henrik Blomhøj, teknisk rådgiver, Danske Vandværker  

12.00  13.00 Frokost 

13.00  13.40 Cyberangreb anno 2019,  

v. IT-sikkerhedsspecialist og grundlægger, Peter Kruse, CSIS 
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13.40  14.20 Risiko Sikkerhedstjek og awareness 

 Risikovurderinger og risikostyring 
samt de væsentligste kontroller 

v. Finn Asmussen, chefkonsulent, 
it, HOFOR  

 

Præventive Sikkerhedsanalyser  Få helt 
styr på de stærke og svage sider i jeres IT 
Sikkerhedsberedskab  inden en hacker 
gør det 

v. Ronnie Abrahamsen, solution architect 

og Bo Hermansen, Security Consultant,  

NetDesign  

Security Awareness  den menneskelige 
firewall, v. Benjamin Vejgaard, 

Områdedirektør, Security, KMD 

14.20  14.35 Kaffepause 

14.35  15.00 IT-beredskabet  
organisering, beredskabsplan, war room øvelse m.v.   

v. Lotte Hjort, seniorkonsulent, SamAqua  

 

15.00  15.40 Hvordan arbejder energisektoren med cyber- og informationssikkerhed? 

- Paralleller med vandsektoren, - it-sikkerhedsmodenhed, -strategier mv. 

v. Peter Kjær Hansen, chefkonsulent, Dansk Energi 

 

15.40  15.45 DANVA netværk for IT-sikkerhed,  

v. Finn Asmussen, chefkonsulent, it, HOFOR 

 

15.45  15.55 Opsamling og tak for i dag 

 
 
 

 

 


