


Vannbransjen må ta digitale trusler på alvor

Jon Røstum, sjefstrateg Volue Infrastructure
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Hva har hendt siste året?
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• Alt av data kryptert (løsepenge virus)

• Penn & papir

• Løsninger i sky ikke berørt!

• Granskningsrapport bør leses

Østre Toten – januar 2021
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Drammen kommune februar 2021

• Hacking av SCADA systemet

• Har «kontroll på situasjonen». Alle vann- og 
avløpssystemer fungerer som normalt, ingen av 
kommunens innbyggere er berørt av situasjonen 
og ingen personopplysninger er på avveie.

• Politiet gjennomfører etterforskning pt.
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• Manipulering av driftskontrollsystemet
for dosering av NaOH (lut)

• Operatøren så musen bevege seg 
dosen ble endret fra 100 til 11000 ppm

• Inngang via TeamViewer

• Felles bruk av svakt passord

5.Februar 2021 Florida
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https://www.digi.no/artikler/22-aring-risikerer-25-ars-fengsel-
for-vannverk-hacking-i-usa/508789

https://www.hstoday.us/subject-matter-areas/infrastructure-
security/kansas-man-indicted-for-hacking-tampering-with-a-
public-water-system/

https://www.digi.no/artikler/22-aring-risikerer-25-ars-fengsel-for-vannverk-hacking-i-usa/508789
https://www.hstoday.us/subject-matter-areas/infrastructure-security/kansas-man-indicted-for-hacking-tampering-with-a-public-water-system/
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Berlin 2020  nesten-ulykke



10

• Ryuk løsepengevirus

• Ulike løsninger påvirket

• Tett dialog og samarbeid med 
nasjonale sikkerhetsaktører 
(Datatilsynet, KraftCert)

• Daglige åpne webinar med 
mulighet for spørsmål og svar

• Pressemeldinger, media (NRK, 
Adressa, WSJ)

• Betalte ikke løsepenger

Volue mai 2021

GVD sommerseminar program 17.juni 2021
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“Your business is at 
serious risk”
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5 steg i et typisk forløp ved løsepenge-angrep

For-
undersøkelser

Rekogno-
sering

Utøkning av 
rettigheter

Uttrekk av 
data
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RYUK er 
ikke kjent 
for å selge 

data

Angrep
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Volue war room

Room
War
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Åpenhet om hva som hendte
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Anerkjennelse av håndteringen fra kunder 
og sikkerhetsmiljøer



• Threat modeling

• Security check-list

• Pen-tester / hackatons

• Beredskapsøvelser

• Sikkerhetspartnere
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Cybersecurity i Volue – vi var forberedt

Sikkerhetsfokus FØR angrepet

• Security KPI

• Security Champions

• Security Policy

• Anbefalinger til kunder

• SaaS transformasjon
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Cybersecurity i Volue – og vi har blitt bedre

• Krav til 2-faktorautentisering på flere løsninger

• Microsoft Virtual Desktops (ikke RDS)

• Brannmur inni Azure

• Bedre sikring av nettverk inni Azure

• Transaksjonslogger for kundedata

Økt sikkerhet etter hendelsen

• Uavhengig granskning av sikkerhetshendelsen
(PwC)

• Sterkere anbefalinger til kunder

• Tettere på flere sikkerhetspartnere

• Deling av erfaring og informasjon

• Volue fokuserer enda mer på sikkerhet



19 Request the report on volue.com

http://www.volue.com/
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“No system is safe”
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Utviklingen fra 2016 til nå
• DKS og IKT er ikke vurdert i kommunenes ROS-analyser
• Felles passord for pålogging til DKS og det er ingen rutiner
• Vannverket har ikke redundans av DKS
• Lite fokus på IT-sikkerhet ved vannverket
• Roller og ansvar for DKS og IT-sikkerhet er ikke definert
• Ikke beskrevet rutine for opplæring i IT-sikkerhet
• Personale har ikke opplæring i IT-sikkerhet
• Manglende prosedyrer som omhandler svikt og bortfall

Vi skjønner ikke at vi ikke 
skjønner!
NSM, Norsk Vann Årskonferanse 1.september 2015

Skjønner vi mer nå?
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Utviklingen fra 2016-2020
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Ja I noen grad Nei

Er det tilstrekkelig bevissthet rundt informasjonssikkerhet i 
hele organisasjonen?

2016 2020

Kilde: Spørreundersøkelse STOP-IT 2020, presentert på
Norsk vann sin årskonferanse (Røstum og Jaatun, 2020) 
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Farekartlegging og IKT

§ 6.Farekartlegging og farehåndtering

Vannverkseieren skal identifisere farene som må forebygges, fjernes eller reduseres til et akseptabelt nivå 

for å sikre levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende 

lukt, smak og farge.

Vannverkseieren skal sikre at tiltak som forebygger, fjerner eller reduserer farene til et akseptabelt nivå, 

identifiseres og gjennomføres.

Farekartlegging og farehåndtering skal danne grunnlag for beredskapsforberedelser som er beskrevet i § 11.

Vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen og farehåndteringen er oppdatert.
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Beredskap og IKT-sikkerhet

Kilde: Spørreundersøkelse STOP-IT 2020, presentert på
Norsk vann sin årskonferanse (Røstum, Jaatun, 2020) 

NEI

Hvordan få økt fokus på IKT- hendelser også ved beredskapsøvelser?  
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Konklusjon: Vi skjønner mer og mer, men trusselbildet 
er i konstant bevegelse og vi blir aldri ferdig utlært!
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• Svak på NSM sine grunnprinsipper

• Manglende kompetanse

• Manglende ROS vurderinger

• Manglende øvelser innen digitale domene

• Angrepsvektor ikke kjent

• Data ble publisert på nettet (2 mnd etter 
angrepet)

• Det vurderes at det ikke står bedre til i andre 
norske kommuner av samme størrelse

Østre Toten –
konklusjoner fra granskningsrapport
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NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet
Norsk Vann 238/2018 ihht NSM sine anbefalinger

«Virksomheter bør ta utgangspunkt 
i NSMs grunnprinsipper for IKT-
sikkerhet. All erfaring tilsier at de er bedre 
rustet mot uønskede digitale hendelser 
hvis de følger rådene som blir gitt her» 

NSMs fagdirektør, Roar Thon.

https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/rad-og-anbefalinger-innenfor-digital-sikkerhet/grunnprinsipper-ikt
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NSM: eget støtteark for å jobbe systematisk med IKT 
sikkerhet
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STOP-IT – EU prosjekt på cybersecurity og vann

Coordinator: SINTEF, Rita Ugarelli  

rita.ugarelli@sintef.no

Countries involved: NO, ES, DE, BE, IL, NL.

Norwegian partners: Oslo VAV, Bergen, Mnemonic, 

SINTEF.

Associated Norwegian partners: NTNU, POWEL, 

NORSK VANN

Register at: 

mailto:rita.ugarelli@sintef.no
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Klar for mer?

Jon.Rostum@volue.com

mailto:Jon.Rostum@volue.com



