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Forord

Felles og helt, ikke
stykkevis og delt
I Etterretningstjenestens trusselvurdering FOKUS 2018
fremheves fremmede staters bruk av digitale kanaler
som den største etterretningstrusselen mot Norge.
Bruk av digitale tjenester gjør hverdagen enklere og
samfunnet mer fleksibelt, men samtidig også sårbart
på nye måter. Samfunnet må kunne stole på at infra
strukturen håndterer informasjonen raskt, sikkert og
pålitelig – hele tiden. Landets nasjonale evne til å
forstå trusselbildet, oppdage og håndtere hendelser
og redusere konsekvensen av cyberoperasjoner mot
Norge er avgjørende. Et forpliktende samarbeid mellom
offentlige og private virksomheter er sentralt for å sikre
at denne evnen er robust.
Telenor Norge eier og forvalter samfunnskritisk infra
struktur som sammen med våre tjenester på mobil, fast
nett og bredbånd er kritiske for at det norske samfunnet
fungerer. Nesten 80 prosent av all datatrafikk i Norge går
gjennom våre tjenester og infrastruktur og vi erkjenner
at vi er et mål for avanserte trusselaktører. Det gir oss
et betydelig samfunnsansvar og betyr at vi må levere
stabile og trygge tjenester, i alle deler av kriseskalaen.
Siden vi lanserte fjorårets rapport har vi sett mange gode
initiativer for å styrke samfunnets og borgernes sikker
het. Regjeringen har tatt viktige grep med landets første
melding om IKT-sikkerhet, sikkerhetsutvalg er i arbeid og
et forum for nasjonal IKT-sikkerhet er etablert. Det har
blitt en s tørre interesse for problemstillingene knyttet til
cybersikkerhet generelt, og Telenor Norge merker en større
interesse for nasjonal sikkerhet og beredskap fra både
politikere, myndigheter, media, kunder og organisasjoner.
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Samfunnets forhold til sikkerhet har modnet og total
forsvarskonseptet får ny innretning, men fortsatt preges
den nasjonale evnen til å oppdage, forstå, respondere og
håndtere hendelser i cyberspace av dugnad og ikke av
forpliktende samarbeid. I 2017 styrket vi vårt samarbeid
med Cyberforsvaret i form av en felles beredskapsavtale. Dette er et eksempel på hvordan formalisert og
forpliktende samarbeid vil styrke nasjonal beredskap. Vi
setter pris på at Telenor Norge ble invitert inn i Sentralt
totalforsvarsforum i desember 2017. Både vi og andre
private aktører med samme samfunnskritikalitet må få
en fast plass i Totalforsvaret.
Det er avgjørende for oss som virksomhet at vi har god
forståelse for den kompetanse vi selv må utvikle, men
samtidig må vi vite hvem vi kan støtte oss på, og ikke
minst hva slags støtte vi kan få av hvem i forskjellige
typer situasjoner.

Et formelt og innarbeidet
samarbeid med tydelige
ansvarsforhold er kritisk for å
lykkes når det går galt – enten
det er naturkatastrofer eller
ondsinnede villede handlinger
som gjør at vitale samfunnsfunksjoner bryter sammen.

Berit Svendsen
Konserndirektør i Telenor ASA
og adm.dir i Telenor Norge AS

Hanne Tangen Nilsen
Sikkerhetsdirektør
i Telenor Norge

På tvers av sektorer må vi ha felles forståelse av hvilken
kompetanse og evne vi som nasjon må utvikle for å
redusere konsekvens av hendelser. Både hva virksom
hetene selv må utvikle, fellesfunksjoner som sektorvise
responsmiljøer og CERT´er, og som vi gjerne skulle sett,
etablering av et nasjonalt situasjonsrom med en helhet
lig tilnærming til å avdekke og lede nasjonal hendelses
håndtering.

Vi ønsker at denne rapporten bidrar til en opplyst debatt
om samfunnssikkerhet og beredskap. Vi håper å gi
leseren innsikt i hva vi som virksomhet beskytter oss
og samfunnet mot, og hva vi mener skal til for å styrke
samfunnets evne til håndteringen av sikkerhetshendelser- og kriser.

Sammen er vi sterkere.
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Trusselforståelse
Statlige aktører, kontraktører, organiserte
kriminelle og politisk motiverte hacktivister
driver operasjoner mot og i vår infrastruktur og
tjenester. Telenor Norge opplever at trusselaktørene blir stadig mer avanserte og utholdende.
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Trusselforståelse

I Telenor Norge er trusselforståelse en integrert del av
risikostyring og kompetansebygging i hele organisasjo
nen. Med utgangspunkt i de årlige trusselvurderingene
fra Etterretningstjenesten (E) og Politiets Sikkerhets
tjeneste (PST) bygger vi vårt trusselbilde. Vi må forstå
hva myndighetenes vurderinger kan bety for oss som
virksomhet, våre kunder og samfunnet.
I tillegg benytter vi rapporter fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Kripos, Europol samt de hemmelige
tjenestene i Sverige, Danmark og Finland som grunn
lag for vår trusselforståelse. For en best mulig innsikt i
trusselbildet, legger vi til vår egen kunnskap om sårbar
heter i egen infrastruktur, kombinert med kunnskap om
tjenester, samfunnets behov, informasjon fra åpne kilder,
egne hendelser og dialog med ressurspersoner innen
blant annet teknologi, geopolitikk og historie.
Telenor Norge mener det er sentralt å forstå forskjellen
på håndtering av driftshendelser og håndtering av
sikkerhetshendelser utløst av ondsinnede aktører,
men samtidig ha helhetlig tilnærming. Vi har de siste syv
årene jobbet systematisk med å forstå nødvendig behov
for utvikling av organisasjon, kompetanse, samt tekniske
evner til å beskytte, avdekke og håndtere slike hendel
ser. Trusselforståelse er en sentral del av å kunne utvikle
forståelsen for hvilken egenevne vi trenger.
Myndighetenes trusselvurderinger
Myndighetenes innsikt er viktig i arbeidet vårt for å bidra
til styrket sikkerhet. I årets vurderinger fra myndighetene
legger vi spesielt merke til følgende:
«Det er flere typer digitale aktiviteter som kan true
Norge og andre vestlige demokratier. Etterretning er den
mest alvorlige av dem. Russiske påvirkningsoperasjoner mot vestlige land er blitt trappet opp de siste årene,
deriblant forsøk på å påvirke valgprosesser og utfallet av
valg. I januar ble det avdekket omfattende og alvorlige
nettverksoperasjoner mot datasystemene til Helse SørØst. Saken illustrerer hvor komplekst og sammensatt
dagens trusselbilde er, og hvor sårbar kritisk nasjonal
infrastruktur er for angrep. I det digitale rom kan særlig
tre typer aktiviteter være alvorlige trusler mot Norge:
påvirkning, etterretning og sabotasje. Russiske påvirkningsoperasjoner mot vestlige land er blitt trappet opp de
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siste årene, deriblant forsøk på å påvirke demokratiske
prosesser og den offentlige opinionen. Aktiviteten er
en økende utfordring for vestlige demokratier.
I det digitale rom er likevel etterretning den mest
alvorlige trusselen mot Norge. Ulike aktører forsøker
å kompromittere og infiltrere norske myndigheter og
virksomheter. Hensikten er i første rekke å innhente
informasjon om tradisjonelle politiske og militære mål,
dernest industrispionasje.»
Kilde: Etterretningstjenestens trusselvurdering FOKUS 2018.
«Utenlandske etterretningstjenester vil også det kommende året forsøke å rekruttere personer i Norge med
tilgang til skjermingsverdige norske verdier. Rekruttering
av kilder og agenter er en kjerneoppgave for enhver
etterretningstjeneste. Flere lands etterretningstjenester
har stasjonert personell i Norge, som har slik rekruttering
som hovedoppgave.
Mye av etterretningsaktiviteten mot Norge og norske
interesser finner sted i det digitale rom. PST erfarer et
jevnt trykk av datanettverksoperasjoner fra aktører som
representerer fremmede stater. I 2018 forventer vi at
disse fortsetter sine operasjoner mot mål i Norge. Dette
vil særlig ramme virksomheter innen forsvars- og beredskapssektoren, statsforvaltningen, forskning og utvikling,
samt kritisk infrastruktur.
I de aller fleste datanettverksoperasjonene vi har sett,
er inntrengerne interessert i å hente ut informasjon fra
virksomheten. Internasjonalt har vi imidlertid også sett
eksempler på at noen trusselaktører har evne og vilje
til både å manipulere informasjon og sabotere digitale
systemer.»
Kilde: PST trusselvurdering 2018.

Trusselforståelse

Telenor Norges vurdering
Telenor Norge er et attraktivt mål for avanserte aktører
på grunn av vår samfunnskritiske infrastruktur, vår
nasjonale symbolverdi og våre kunder fra alle bransjer
og sektorer. Med denne kunnskapen erkjenner vi:

Generelt opplever vi at trusselaktører av alle typer blir
mer avanserte og mer utholdende. Dette gjelder både
de kriminelle miljøene og de statlige aktørene. Avanserte
aktører med økonomisk vinning som intensjon har blitt
mer målrettet og fått tilgang på mer avanserte verktøy.

• At vår nasjonale infrastruktur kan bli et mål som
trusselaktører ønsker å skade eller kontrollere i en
konflikt der Norge er involvert.
• At våre kunder blir forsøkt utnyttet av kriminelle
miljøer med økonomisk gevinst som intensjon.
• At selskapets nøkkelpersonell må anses som mål
for sosial manipulering og påvirkning.
• At vi samtidig høyst sannsynlig vil oppleve forsøk på
avanserte etterretnings- og informasjonsoperasjoner,
samt mulig sabotasje via både cyberspace og fysiske
innbruddsforsøk.
• At trusselaktører ønsker å utnytte aktører på innsiden
for å oppnå sine mål.

Nato øver i Norge
I 2018 arrangeres NATO-øvelsen Trident Juncture.
Dette er den største øvelsen i Norge siden den kalde
krigen, og øvelsen vil prege store deler av Norge.
I 2017 avviklet Russland sin øvelse «Zapad 2017»,
hvor media har omtalt jamming av GPS-signaler i
deler av Norge og av mobilnett og nødnett i Latvia.
Som en del av vårt samfunnsansvar, forbereder Telenor
Norge seg på alt fra informasjonsoperasjoner, s abotasje,
etterretningsoperasjoner og misbruk av tjenester før
og under øvelse Trident Juncture. Derfor er Trident
Juncture for oss ikke en øvelse, men en hendelse. Norge
har forpliktelser som vertsland og Telenor Norge må

understøtte både de behov Norge og NATO har knyttet
til kommunikasjon.
«Når NATO øver i Norge med en styrke på opp mot
50.000 soldater skal Telenor Norge levere tjenester
og kapasitet til hele samfunnet slik vi gjør hver dag,
også i områdene som får ekstra belastning i
forbindelse med øvelsen.
Vi skal ivareta vårt samfunnsansvar, blant annet
ved å liaisonere med Cyberforsvaret og bruke våre
representanter i Fylkesmennenes beredskapsråd.»
Berit Svendsen CEO Telenor Norge
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Trusselforståelse

Trusselaktørene
Stater
Kontraktører
Organisert kriminalitet
Politisk motiverte “hactivister”
Enkeltkriminelle og svindlere
Trusselpyramiden beskriver hva slags aktører som utgjør en trussel i cyberspace.
De mest avanserte aktørene opererer lengre opp i pyramiden og beskrives ofte som
avanserte trusselaktører (APT).

Det er flere trusselaktører som har interesser for våre
tjenester og infrastruktur. Hvem og hva vi står opp mot er
sammensatt og aktørene bak har forskjellig motivasjon.
De mest avanserte omtales ofte som Advanced Persis
tant Threat (APT), og er aktører med kapasitet, evne og
vilje til å drive skjulte operasjoner over tid (i måneder og
år) for å oppnå sin intensjon. Både stater, kontraktører
og avansert organisert kriminelle kan drive slike
operasjoner.
Stater og kontraktører
Statlige aktører agerer for å understøtte egen statspolitiske mål.
Kontraktører er oppdragsstyrt og driver operasjoner som
er betalt av stater, industri eller organiserte kriminelle.
Disse kan ta oppdrag fra et videre spekter av oppdrags
givere, hvor motivene også kan sprike mer, fra industrispionasje på forskning og utvikling, til spionasje mot
forhandlingsprosesser som kontraktsforhandlinger, fusjo
ner, budrunder og andre forretningskritiske prosesser.
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Organisert kriminalitet
Organisert kriminalitet i cyberspace er i ytterste
konsekvens involvert i svært alvorlig kriminalitet som for
eksempel hvitvasking av penger fra narkotikaomsetning,
menneskehandel og terrorfinansiering. I dette segmen
tet har aktører tilgang til både verktøy og metoder som
tidligere bare har vært forbeholdt statlige aktører og
kontraktører.
Hacktivisme
Dette er cyberkriminelle med en politisk intensjon. De
angriper for å nå frem med sitt politiske budskap, og
leter ofte etter svakheter som kan utnyttes for å fremme
eget budskap. Eksempler på dette har vært skadeverk
på websider hvor innhold på uskyldige tredjeparters
nettsider blir endret.
Enkeltkriminelle og svindlere
Dette segmentet er kriminelle med en intensjon om å
tjene penger til seg selv, og i noen tilfeller kriminelle som
ønsker å vise hvor dyktige de er for å få innpass høyere
opp i aktørhierarkiet.

Trusselforståelse

De mest avanserte aktørene har
kapasitet, evne og vilje til å drive
skjulte operasjoner over tid.
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Teknologi
driver endring
De siste årene har det vært en markant
endring i hvordan alle deler av samfunnet
bruker digitale tjenester og kommunikasjon.
Dette forsterker behovet for trygg infrastruktur
med robuste leverandører og verdikjeder.
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Teknologi driver endring

Behovet for investering i digital sikkerhet følger den
raske teknologiske utviklingen. Det er mange faktorer
som påvirker sikkerhetsnivået og som må hensyntas i
virksomhetens risikostyring. De viktigste er:
1) Trusselbildet: Er i stadig endring og trusselaktørene
får nye verktøy og metoder.
2) Sårbarheter: Vi må kjenne egne sårbarheter
og svakheter.
3) Regulering: Myndighetene stiller sikkerhetskrav
gjennom lovkrav, som vi må omsette til prosedyrer
som organisasjonen skal forholde seg til.
4) Nye forretningsmodeller: Det digitale samfunnet
vil ikke fungere uten leverandører og samarbeidspartnere nasjonalt så vel som internasjonalt.
5) Vårt digitale levesett: Personvern og sikkerhet
utfordres på ulike måter gjennom behovet for
digitalisering.
Norge er i starten av en revolusjon der «alt» vi omgir oss
med er på nett og kommuniserer. Dette gjelder hjemme,
i bilen, på bussen, på jobben og mellom forskjellige
virksomheter og industrier. Det digitale samfunnet
gir muligheter for store effektivitets-, kvalitets- og
funksjonsforbedringer for mennesker, virksomheter
og samfunnet som helhet.
Den dramatisk økende digitale angrepsflaten er en
mulighet for de som vet å utnytte sårbarheter i både
prosesser, kompetanse og teknologi. Her har myndig
hetene et ansvar for å utvikle sikkerhetskompetanse
gjennom skole og utdanningsløp som vektlegger både
digitalisering, sårbarheter og trusler.
Kompetansemangel utfordrer sikkerheten
Mange norske virksomhetsledere peker på manglende
kompetanse som deres største utfordring i arbeidet med
digital sikkerhet. I en fersk undersøkelse der over 500
norske ledere i privat og offentlig sektor har blitt spurt
om sitt forhold til digital sikkerhet, svarer hele 37 prosent
at digital sikkerhet er vanskelig å forstå og 44 prosent
sier at ansattes manglende kompetanse eller feilvurde
ringer er selskapet største digitale sårbarhet.
Dette underbygger at Norge har et nasjonalt kompetanse-
behov. Vi forventer at det vil gjenspeiles tydelig i den
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nasjonale IKT-sikkerhetsstrategien som legges frem for
Stortinget senhøsten 2018. I tillegg ønsker vi at sentrale
kompetanseinstitusjoner slik som Nasjonalt sikkerhets
myndighet (NSM), Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) og
Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) får styrket
sin evne til å utvikle offentlig, så vel som privat nærings
livskompetanse på dette området.
Trenger 5G
EUs byrå for nettverks- og informasjonssikkerhet, ENISA,
er blant aktørene som har advart om risikoer i onlinesamfunnet, og blant annet pekt på den voksende av
hengigheten til kritisk telekommunikasjonsinfrastruktur
og de økende konsekvensene ved forskjellige former for
sikkerhetsbrudd. Sårbarheter i dagens mobilteknologier
har fått mest fokus, blant annet innenfor signalering,
som mange operatører fortsatt ikke adresserer. Dette
er varslinger som Telenor Norge og andre norske
operatører har tatt på største alvor.
5G kan levere meget lav kommunikasjonsforsinkelse,
svært energieffektiv sammenkobling, betydelig høyere
båndbredde, konnektivitet for raskt bevegelige objekter
og svært høyt antall forbindelser på samme sted. Neste
generasjons mobilnett vil gi nye digitale muligheter, og
er helt nødvendig for å realisere onlinesamfunnet. Vi
gjennomfører nå pilotprosjekter med energieffektiv smal
båndskommunikasjon for tingenes internett (NB-IoT).
Det er også et betydelig sikkerhetspotensiale i 5Gs
mulighet for å levere nettet i «skiver». I praksis betyr det
at virtualisering gjør det mulig å dele opp hele eller deler
av infrastrukturen i parallelle mobilnett som betjener
hver sin del av den stadig voksende populasjonen av
tilknyttede ting og tjenester.
Dette er særlig relevant for samfunnskritiske funksjoner
og aktører; for eksempel for nytt nødnett basert på
kommersielt mobilnett. I tillegg orienterer 5G-
standarden seg mot internetteknologi, som gir gjenbruk
av velprøvde protokoller og mekanismer i både trafikk
bærende og styrende kommunikasjon.
5G vil være svært viktig for et samfunn der alt skal være
på nett, da blir robusthet, kapasitet, hastighet og sikkerhet avgjørende. Telenor Norge har som mål å være
ledende i utbyggingen i Norge.

Teknologi driver endring

5G vil være svært viktig for et
samfunn der alt skal være på
nett.
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Teknologi driver endring

De største utfordringene i norske virksomheters arbeid med digital
sikkerhet:
37%

Kompetanse. IT-sikkerhet er vanskelig å forstå
Vi har ikke så god oversikt over IKT-sikkerheten siden
eksterne leverandører står for driften av systemene
Jeg ser ingen utfordringer med dette

7%
5%
5%

Det er vanskelig å vite hvem som kan hjelpe meg
Sikkerhet er for dyrt
Jeg vet ikke hvilke leverandører som leverer slike tjenester

14%
13%

Norske virksomheters største IKT-sårbarheter:
Egne ansattes manglende kompetanse eller feilvurderinger
Servere og PC-er
Manglende trusselforståelse
Manglende sikkerhetsstyring/prosesser
Vet ikke

19%

44%

10%
9%
16%

Slik bøter norske virksomheter på IKT-sårbarhetene:
Øker kompetansenivået i selskapet
Stiller sikkerhetskrav til leverandørene vi handler tjenester fra
Kjøper sikkerhetstjenester fra eksterne leverandører
Vi gjør dessverre litt for lite
Vet ikke

30%
24%

38%

41% 15%
18%

Resultatene er hentet fra Telenors undersøkelse blant norske ledere, våren 2018.
Undersøkelsen er representativ og gjennomført av Norstat.
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Kunstig intelligens
Digitaliseringen av samfunnet fører til at det blir samlet
inn store mengder informasjon som kan brukes til å
utvikle nye tjenester innen kunstig intelligens. Slike data
kan også brukes til utvikle ondsinnede verktøy. Nylig har
vi sett bruk av kunstig intelligens til phishingangrep.
Forskere fra Cyxtera Thechnologies har laget en analyse
av skadevaren «Deep fish» som fungerer slik at den
bruker koding som har fungert tidligere, og kombinerer
det med en modell som er trent til å komme seg forbi
automatiserte forsvarssystemer. Dette har vist seg svært
effektivt med en høy i suksessrate, med 0,69 prosent
suksess uten bruk av kunstig intelligens til 20,90 prosent
med kunstig intelligens. Hittil er dette den eneste kjente
ondsinnede programvaren med kunstig intelligens, men
det er et eksempel på hvordan ny teknologi stiller nye og
høyere krav til digital sikkerhet.

Vi stiller omfattende kontraktsfestede sikkerhetskrav til
våre leverandører. Mange leverandører er overrasket
over kravene og i hvilken grad vi adresserer leveran
dørens tilnærming til sikkerhet. GDPR har her bidratt
positivt til å tydeliggjøre for flere av våre leverandører
og kunder at de må ta et selvstendig ansvar for sin
virksomhets egen evne til beskyttelse.
Vi som virksomheter har et selvstendig ansvar for å stille
krav til våre leverandører. Det er også myndighetene
tydelig på gjennom lov og forskrifter. Vi opplever
imidlertid at offentlig sektor i stor grad vekter pris
fremfor sikkerhet og beredskap. Offentlig sektor handler
produkter og tjenester for 500 milliarder kroner i året,
og kan ha stor påvirkning på hvordan selskaper utvikler
sine tjenester.

Nye forretningsmodeller
Teknologi skaper globale markedsplasser og nye verdi
kjeder som påvirker vår og andres forretningsmodeller.
Dette er en utvikling som gjelder mange bransjer, og det
er svært viktig å stille krav til leverandører før det kjøpes
tjenester eller oppgaver settes ut.
Telenor Norge er avhengige av nasjonale og internasjo
nale leverandører for å levere kommunikasjon i Norge
og må derfor ha avtaler, krav og kontroller som sikrer at
våre leverandører har god sikkerhetsstyring. I tillegg har
vi samarbeidsarenaer med prioriterte leverandører der
vi utveksler kompetanse om sikkerhet og risiko.
De siste årene har vi sett eksempler på at digitale
angrep kommer via leverandører og deres leveranser.
Dette viser betydningen av god sikkerhetsarkitektur,
preventive tiltak, sikkerhetsovervåkning og evne til
hendelseshåndtering hos våre leverandører. Sikker
hetsforståelse i leverandørens egen organisasjon er
helt avgjørende for at den leverer sikre produkter og
tjenester til oss.
Vår prosess for valg av leverandører er basert på krav
fra myndighetene, norske lover og regler, og våre egne
standarder. Alle data behandles i henhold til norsk lov.
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Regulering og globalisering
Norge er, som andre land, i stor grad avhengig av
private virksomheter for å opprettholde grunnleggende
nasjonale funksjoner og vil ikke klare seg uten uten
landsk arbeidskraft innen teknologiutvikling. Dette er
kjent for myndighetene, men reflekteres ikke godt nok i
dagens lovgivning og praksis. Den nye Sikkerhetsloven
gir håp om forbedring på dette området.
Vi mener også at lovverket bør gå lenger i å sette krav
til samvirke og ansvarsfordeling mellom myndigheter og
private virksomheter. I cyberdomenet vil det være den
enkelte infrastruktureier som må håndtere hendelsen,
samtidig vil ingen større cyberhendelse kun treffe én
sektor alene. Eksempelvis vil telekominfrastrukturen i
mange tilfeller være berørt ved en cyberhendelse i en
annen sektor. Ansvaret til private eiere av kritisk infra
struktur eller funksjoner må tydeliggjøres spesielt som
del av krise- og beredskapsorganiseringen i Norge.
I et samfunnsperspektiv krever forebyggende sikkerhet
i cyberdomenet at man på tvers av sektorer, private
og offentlige virksomheter forholder seg til samme
standarder og med lik risikoforståelse. Det er positivt
at sikkerhetsmyndighetene, gjennom lovendringene i
Sikkerhetsloven, tillegges et tydelig ansvar for harmoni
sering, rådgivning og oppfølging på tvers, samtidig
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er det viktig at det også jobbes for harmonisering av
IKT-sikkerhetskrav på tvers av sektorspesifikk lovgivning.
Vår vurdering er at det er liten grad av harmonisering av
regelverk på IKT-sikkerhetsområdet på tvers av sektorer.
Det benyttes ulikt begrepsapparat, og krav til standardi
sering er ulikt, blant annet på grunn av manglende bruk
av henvisning til standarder. Det er i tillegg ulikt detalje
ringsnivå, noe lovverk har detaljerte krav, mens andre
gir rom for tolkning basert på risikobetraktning.
For virksomheter som er underlagt mer enn én IKTlovgivning, som Telenor Norge, betyr ulik beskrivelse
og begrepsbruk at det må benyttes mye tid til avklaring
med myndighetene for å sikre at vi har rett forståelse
av hvor vi bør legge vår praksis.

Ansvaret til private eiere
av kritisk infrastruktur eller
funksjoner må tydeliggjøres
spesielt som del av krise- og
beredskapsorganiseringen i
Norge.

Teknologi driver endring
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Slik
angriper de
Syv av ti nordmenn uttrykker bekymring
for at samfunnskritiske funksjoner som for
eksempel økonomi, helsetjenester, nødetater,
krafttilførsel, kommunikasjon, transport
og myndighetenes ledelsesevne,
skal kunne slås ut av cyberangrep.
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Som eier av landets største kommunikasjonsinfrastruk
tur og som del av et globalt selskap får Telenor Norge
god innsikt i hvordan ondsinnede aktører opererer.
Åpenhet om trusler
Vi har valgt å være åpne om sikkerhetsutfordringer og
konkrete kritiske hendelser. Samtidig er det nødvendig
å tenke sikkerhet før man velger å gå offentlig ut med
informasjon om sårbarheter. Avanserte aktører følger
også med i media. Åpenhet må derfor ikke forveksles
med offentlig tilgjengelig for alle.
Mange norske ledere ønsker å være åpne om digitale
angrep, men det er også er et stort behov for å dele
hendelser i mer lukkede fora. 36 prosent av de spurte
mener at angrep kan deles åpent, mens 32 prosent
mener det er viktig å dele – men i lukkede fora. 7 prosent
mener dette er en jobb myndighetene må gjøre selv,

eller at de ikke ønsker å dele informasjon av hensyn til
eget omdømme (6 prosent).
Vi arbeider med noen av landets største selskaper og
erfarer at det først de senere årene har blitt akseptert
å snakke om at man selv har blitt offer for et angrep.
Resultatene fra undersøkelsen viser forhåpentligvis en
trend der flere norske virksomheter ønsker å dele infor
masjon rundt hendelser.
Telenor Norge ønsker et formalisert samarbeid med
offentlige og private aktører som eier og forvalter sam
funnskritisk infrastruktur. Deling av informasjon om nye
angrepsformer og trusselaktører øker evnen og sann
synligheten for å avdekke angrep på tvers av sektorer
eller bransjer, før skade har skjedd. Slik informasjons
deling må skje i henhold til lovverket og ikke i «lukkede
rom» mellom teknologimiljøer.

Nordmenns bekymring for at samfunnskritiske tjenester skal slås ut av
cyberangrep:
50%

I noe grad
I liten grad
I stor grad

7%

I svært liten grad

23%
18%

Norske ledere er positive til å dele erfaringer, for at andre skal lære
og advares:
36%

Ja det er viktig – og kan deles åpent

Uønsket
knyttet fora
til digital sikkerhet kan ramme
Ja det er viktighendelser
– men må deles i trygge/lukkede
32% norske
virksomheter:
Det må gjøres av myndighetene, men anonymisert
7%
Nei det kan skade omdømmet vårt

6%

Resultatene er hentet fra Telenors undersøkelse blant norske ledere, våren 2018.
Undersøkelsen er representativ og gjennomført av Norstat.
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Deling av informasjon
om nye angrepsformer
og trussleaktører, øker
evnen til å avdekke
angrep.
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Slik angriper de mest avanserte aktørene
Noe lærdom er det mulig å snakke åpent om. For eksempel hvilke metoder de mest avanserte trusselaktørene
bruker for å bryte seg inn bak de ytre forsvarsverkene. Det finnes mange muligheter, men det er tre metoder
som er vesentlig mer brukt enn andre:

1. Spear phishing
Den vanligste formen for innbruddsmetode er det som kalles «phishing»
eller «spear phising». Dette går ut på
å sende e-post til noen som sitter på
innsiden av nettverket de ønsker å
angripe, og lure mottakeren til enten å
åpne et vedlegg eller trykke på en link.
Dersom du åpner dokumentet eller
trykker på linken skjer vanligvis én av
to ting: enten forsøker angriperen å
utnytte en sårbarhet i programvaren
for å ta kontroll over datamaskinen din,
eller du blir forsøkt lurt til å gi angripe
ren kontroll over din maskin.
De aller fleste nordmenn har opplevd å
bli forsøkt kontaktet med slike e-poster,
men de mest avanserte aktørene
skreddersyr angrepene ved hjelp av
sosial manipulering og god etterretning,
slik at angrepene blir svært likt en av de
mange epostene man mottar hver dag.
Spear pishing-metoden legger igjen
digitale spor som kan undersøkes av
sikkerhetseksperter, og det kan være
enkelt å oppdage for de som utsettes
for angrep. Det er derfor naturlig
å anta at avanserte aktører også
vurderer andre metoder for å lykkes..
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2. Direkte innbrudd
Dette er metoden som etterlater fær
rest spor. Her handler det om å finne
en ubeskyttet bakvei inn gjennom
perimetersikringen til et nettverk og
utstyr. Dette skjer typisk gjennom å
undersøke direkte eksponerte tjenes
ter for sårbarheter som kan utnyttes.
Andre metoder som kan benyttes er å
prøve å logge inn med ulike kombina
sjoner av brukernavn og passord på
tjenester som er eksponert på nettet,
men passordbeskyttet. Typiske
tjenester som blir angrepet på denne
måten er webservere og ulike former
for innloggingstjenester.
Siden angriperen går direkte på
utstyr den vet tilhører målet, krever
den ingen interaksjon med mennes
ker - kun tekniske sårbarheter som
gjør det mulig å snike seg inn. Dette
gjør at denne typen angrep kan være
vanskeligere å oppdage, spesielt
uten god sikkerhetsovervåkning.
Det viktigste tiltaket for å sikre seg
mot slike innbrudd er å holde alt
utstyr oppdatert med seneste
programvare, og fase ut gammelt
teknisk utstyr som ikke lenger
oppdateres av leverandøren.

3. Vannhullsangrep
Dette er en metode som tiltrekker
seg minst mulig oppmerksomhet og
digitale spor. Angrepsformen er navn
gitt etter rovdyrene som jakter ved
vannhullene på savannen. I stedet for
å lete etter offeret, så venter angripe
ren på at byttet kommer til dem.
Teknikken går ut på at angriperen tar
kontroll over en dårlig sikret nettside
som de vet at ett eller flere av ofrene
stadig besøker og har et tillitsforhold
til. Når offeret besøker websiden blir
sårbarheter i nettleseren utnyttet for
å bryte seg inn på den ansattes datamaskin. Denne formen for angrep er
målrettet og krever høy teknologisk
kompetanse og etterretningskapasitet.
Vannhullsangrep har flere fordeler
for trusselaktørene som mestrer
metoden.
• Den legger igjen færre spor.
• Dersom angrepet avsløres vil
sporene kun lede tilbake til en
legitim nettside som brukeren
selv har besøkt.
• Offeret forstår sjelden at de har
blitt angrepet.

Slik angriper de

Vet ikke
En av fire (26 prosent) ledere i privat sektor svarer at
de ikke vet hvem de skal kontakte dersom deres virk
somhet blir angrepet, svindlet eller sabotert i digitale
kanaler. 16 prosent av lederne i offentlig sektor mener

det samme. Mer enn en av fire næringslivsledere vet
ikke hva de skal gjøre hvis dere selskap blir angrepet
digitalt:

En av fire næringslivsledere vet ikke hva de skal gjøre
hvis deres selskap blir angrepet digitalt.
Privat sektor:
Ja
Nei
Vet ikke

8%

26%

65%

Offentlig sektor:
74%

Ja
Nei
Vet ikke

16%
10%
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Globale angrep
I fjor var løsepengevirus (ransomware) den trusselen
som fikk mest oppmerksomhet i datasikkerhetsverden.
Løsepengevirus innebærer at du angripes via e-post med
et infisert vedlegg, eller lures til å klikke på en lenke som
fører til at du får servert en ondsinnet kode som tar mas
kinen din som «gissel». Det vil si at alle dokumenter blir
låst og utilgjengelig. Angriperen ønsker at du skal betale
for å få nøkkelen til å låse opp igjen informasjonen din.
Kryptovaluta
Med oppsvinget i verdiene til krypto-valutaer i 2017 har
det etter hvert blitt innbringende å bruke dataressurser
til å “utvinne” forskjellige krypto-valutaer. Andelen
angrep som brukes til å stjele dataressurser fra uvitende
brukere har eksplodert det siste året. Bruken av ransomware (løsepengevirus) har gått tilsvarende ned. For
angriperne er det en del fordeler med å bruke denne
teknikken framfor løsepengevirus:
• Ofrene merker ofte ikke at de er infisert og at
ressursene til PC-ene deres misbrukes, og kan ofte
misbrukes over lang tid.
• Pengene tjenes helt automatisk uten at offeret må
betale eller gjøre noe aktivt.
• Ingen kommunikasjon med offeret.

• Ransomware-angrep kan gjøre stor skade for offeret
og dermed føre til større straff. Å stjele dataressurser
er ikke like destruktivt.
I februar ble det oppdaget et stort botnet bestående
av rundt en halv million maskiner, hoveddelen Windowsservere. Botnettet fikk infiserte maskiner til å utvinne
kryptovalutaen Monero. Eierne av botnettet har trolig
tjent rundt 8.900 Monero (rundt 1,4 millioner USD) fra
mai 2017 til februar 2018.

Botnet
Datamaskiner, nettbrett, smarttelefoner og
«ting» kan bli kapret og bli en del av et botnet.
Et botnet er et nettverk av datamaskiner
infisert av datavirus eller trojanske hester.
Disse kan fjernstyres av bakmennene til å
utføre ulovlige handlinger som dataangrep,
sending av spam osv.

Det foregår imidlertid fortsatt målrettede angrep med
ransomeware. Gjerningspersonene går systematisk til
verks og infiserer et helt nettverk, før de krypterer
mange viktige systemer samtidig.

Mining-relaterte hendelser
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I mars 2018 ble byen Atlanta (USA) offer for et angrep
med den kjente ransomwaren SamSam. Flere av byens
systemer og websider ble rammet, inkludert systemer
som håndterer prosessering av innbetalinger og videreformidling av informasjon fra pågående rettssaker. Byens
myndigheter jobbet med FBI, Microsoft, og Cisco i et for
søk på å rette opp etter angrepet. Ifølge CBS mottok
myndighetene krav om betaling av seks Bitcoins i bytte
mot nøkler som kunne dekryptere de rammede systemene. Det tok over én uke før alle systemene var oppe igjen.
Refleksjonsangrep
Refleksjonsangrep er en type tjenestenektangrep
(DDoS-angrep) - en angrepsform med formål om å
skape ustabilitet i nettet eller få tjenester til å bryte
sammen. De aller fleste DDoS-angrepene som rammer
Telenor eller våre kunder har datatrafikk fra forskjellige
typer refleksjonsangrep.

Telenor blokkerer utgående trafikk fra vårt nett som har
forfalskede IP-adresser. Det gjør det vanskeligere å
starte DDoS-angrep fra vårt nett. Vi har dessuten et
eget miljø som arbeider med å redusere uvedkommen
des misbruk av Telenor-nettverket. De holder også til
enhver tid oversikt over adresser i våre nettverk, både
interne og tilhørende kunder, som kan misbrukes til
forskjellige typer refleksjonsangrep.
Innkommende angrep mot Telenors kunder kommer inn
i Telenors nettverk via våre store rutere i Internetknutepunkter som utveksler trafikk med andre store nettil
bydere. På disse routerne har vi satt på filtrering som
stopper, eller begrenser de vanligste angrepstypene
som rammer våre kunder. Disse filtrene oppdateres
etter hvert som det oppdages nye angrepstyper, eller
at angriperne skifter taktikk. Dersom angrepet ikke blir
stoppet av filteret, vil det bli foretatt videre filtrering.

Det største registrerte DDoS-angrepet det siste året i
Telenors nettverk var et refleksjonsangrep med forsterk
ning. Det var på 101 gigabit per sekund, varte i én time og
var rettet mot en av våre privatkunder.

Ransomware-relaterte hendelser
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Telefonsvindel
Om du har besvart en samtale der oppringer benytter et
telefonnummer som opplagt ikke tilhører vedkommende,
kan du ha blitt utsatt for nummerforfalskning også kjent
som «spoofing».

Numrene som ble brukt i disse sakene ble raskt
identifisert, og avsender blokkert. Det ble registrert et
par tilsvarende saker etter blokkeringen. Meldingene
var da ikke sendt ut via Telenor sitt nett, men trolig av
de samme bakmennene.

Svindlerne har gjerne ett av to formål med spoofingen.
Det ene formålet er å fiske personlige opplysninger om
deg. Det andre formålet er å få tilgang til PC-en din for
å installere ondsinnet programvare. Ofte meldes det da
om feil på datamaskinen din, hvor på innringeren ber deg
om å utføre datatekniske handlinger for å rette feilen.
Disse handlingene vil gi svindlerne tilgang på datamaskinen din.

Wangiri
Svindelen utføres ved at svindlerne genererer flere
tusen automatiserte oppringinger fra utlandet til et stort
antall telefonnumre i Norge. Hensikten til svindlerne er
å få abonnenten til å ringe tilbake til svindleren. Dersom
en ringer tilbake, blir anropet som regel besvart ved at
det blir spilt av en lyd eller et ventesignal.

Det koster ikke noe å motta anrop med spoofede numre.
Dette gjelder alle inngående anrop i Norge, uansett hvor
de måtte komme fra. Tapet knytter seg derimot til det
du blir lurt til å gjøre. Om en ringer tilbake, vil en komme
frem til den som i realiteten eier telefonnummeret.
Eieren av nummeret, er sannsynligvis helt uvitende
om at telefonnummeret er misbrukt.
Tiltak mot spoofing
Status i dag er at det ikke finnes noen vanntett løsning
for å hindre spoofing. Hver enkelt sak, der svindelforsø
ket er verifisert, blir analysert for å undersøke omfanget
og Telenor har et anropsfilter der nummeret til kunden
kan sperres. Sperringen innebærer at en ikke kan ringe
fra utlandet til Norge med det aktuelle nummeret. Heller
ikke kunden kan ringe tilbake til Norge om vedkommen
de skulle befinne seg i utlandet. Dette tiltaket er ikke en
fullgod løsning, da en del av anropene fra utlandet kan
komme via andre operatører, likevel opplever majoriteten at problemet forsvinner, da nummeret mister
verdi for svindlerne.
Spoofing og sms
I tillegg til de vanlige problemene med spoofing av
I løpet av 2018 har vi jobbet med noen tilfeller av
«spoofede SMS». Dette er SMS som har et norsk
nummer som avsender, men der meldingen faktisk er
sendt fra noen andre. Dette er ikke spoofing i tradisjonell
forstand, men meldinger som ble sendt ut via automati
serte SMS-løsninger hvor man i prinsippet kan velge hva
som skal fremkomme som avsendernummer.
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Hittil i år har majoriteten av samtalene tilsynelatende
kommet fra land som Tunisia, Marokko, og Somalia. Når
en besvarer de innkomne wangiri-anropene kan en ofte
høre en samtale bli spilt av. Samtalen blir deretter brutt
underveis. Det gis inntrykk av at innholdet i samtalen er
viktig. Hensikten er å manipulere og motivere mot
takeren av anropet til å ringe tilbake. Når en ringer
tilbake blir samtalen som regel besvart etter kort tid,
gjerne med et opptak. Dette kan f.eks. være en summe
tone eller ren stillhet. Hensikten er å få innringeren til å
holde samtalen i gang. Enkelte av numrene koster ca.
40 kroner (satelittnummere) å ringe per minutt, slik at
anropene fort kan bli kostbare.

Slik angriper de

Telenor arbeider kontinuerlig med å sperre ned numre
knyttet til Wangiri-svindelen. Allikevel kommer en del
av anropene fortsatt gjennom til våre kunder via andre
operatører. De fleste sperringene blir gjort på bakgrunn
av henvendelser fra kundeservice der svindelen er
verifisert.
Antall innkomne saker tilknyttet wangiri og spoofing
har holdt seg stabilt høyt i 2017 og 2018. Tross et jevnt
høyt antall sperringer i filteret, har det i løpet av de siste
månedene blitt registrert færre blokkeringer. Dette kan
tyde på at svindlerne har tilpasset seg sperringene.
Telenor mistenker at svindlerne gjør hyppigere endringer
av numrene for å omgå blokkeringene. Tidligere ble
samme wangirinumre gjenbrukt i lengre tid før de ble
byttet ut av svindlerne, og gav således også flere
registrerte blokkerte anrop i filteret.

telefonnummer). Det er også gjort forsøk på å holde
tilbake utbetalingene i forbindelse med anropene som
knytter seg til anmeldelsene.

Telenor erfarer at 7-10 prosent
ringer tilbake i forbindelse med
tapte wangirianrop, noe som
gjør svindelmetoden lukrativ
og innbringende for svindlerne.

I 2018 har vi anmeldt enkelte angrepsbølger til politiet.
Flere Telenor-kunder pådro seg store kostnader etter
å ha ringt tilbake til tapte anrop fra Thuraya (satelit

Teleblokkering
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Slik utvikler vi
kompetanse
og evne til
beskyttelse
Vi håndterer sikkerhetshendelser daglig,
og mange av dem kan få store
samfunnsmessige konsekvenser hvis
de ikke blir oppdaget og stanset.
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Telenor Norge er en beredskapsorganisasjon hvor
driftssikkerhet, informasjonssikkerhet og risikostyring
har svært høy prioritet. Dette gjennomsyrer hvordan
vi drifter selskapet døgnet rundt – hver dag.
Å håndtere driftshendelser har alltid vært en del av
normalsituasjonen for alle som drifter IKT-systemer.
For å håndtere ondsinnede aktører må virksomheter,
offentlige så vel som private, forstå trusselbildet, og
kontinuerlig håndtere, normalisere og lære av sikker
hetshendelser.
Å forstå hvilken kompetanse og evne virksomheten må
ha, og hva man kan kjøpe støtte til fra leverandører er
avgjørende i denne sammenheng. Virksomhetene må
også vite hva de må ha av kompetanse for å kunne ta
imot støtte fra andre.
To operative sikkerhetsmiljøer
For å beskytte oss mot ondsinnede angrep har vi
operative sikkerhetsmiljøer som arbeider fulltid med å
oppdage, håndtere og avverge angrep. Hvert år håndte
rer vårt sikkerhetssenter, Telenor security operations
center (TSOC) i Arendal, over tusen alvorlige hendelser
på vegne av hele Telenor og på vegne av våre kunder.
Dette er hendelser som kan gjøre stor skade hvis de ikke
blir oppdaget og stanset.

TSOC er vårt førstelinjeforsvar som monitorerer Telenor
Norges infrastruktur og leverer sikkerhetsovervåking til
andre virksomheter.
Fordi Telenor Norge er et mål for trusselaktører som
ønsker å påvirke, sabotere eller bedrive spionasje via
våre kommunikasjonsnettverk, har vi i tillegg sett
behovet for å utvikle et fagmiljø som jobber spesielt
med avanserte trusselaktører.
Telenor computer emergency response team
(TCERT) beskytter oss mot de mest krevende
angriperne og er Telenor Norges dedikerte avdeling for
bekjempelse av digital spionasje og sabotasje. TCERT
jobber sammen med TSOC. Der TSOC har hovedansvaret
for å følge med på sikkerhetsovervåkningen, og har
kommersielle kunder i tillegg, jobber TCERT kun med å
undersøke og bistå med å håndtere saker hvor det er
mistanke om spionasje eller sabotasje fra avanserte
trusselaktører.
Det kan være vanskelig å avgjøre hvem som er aktøren
og hvilken intensjon aktørene har, i tillegg hvor villige
de er til å bruke ulovlige virkemidler for å oppnå målet.
Men det hersker ingen tvil om at de finnes, og når de
først angriper er det kun i begrenset grad mulig å basere
seg på ekstern hjelp. Derfor er det helt vesentlig for et
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selskap som Telenor Norge å ha god egenevne til både
å oppdage og bekjempe denne typen aktører.
For Telenor Norge har dette ført til betydelige investe
ringer i kapasitet og kapabilitet, spesielt for å heve
kompetanse- og reaksjonsevne innen sikkerhetsovervåkning og hendelseshåndtering.
Læring sammen med andre
Fordi sikkerhetshendelser ofte er sensitive, er informa
sjonsdeling og kollektiv læring mellom virksomheter
utfordrende. Dette er en av grunnene til at vi har valgt
å bruke tid og ressurser på å utvikle og gjennomføre
øvelser hvor vi involverer andre virksomheter og
simulerer avanserte angrep i et kontrollert miljø. Senest
i mai i år øvde Telenor Norge sammen med deltakere
fra ti andre norske virksomheter: Cyberforsvaret,
Norges Bank, Sykehuspartner, DNB, EkomCERT,
HelseCERT, Nordic Financial CERT, Forsvarets
Forskningsinstitutt (FFI) og NorCERT.

Totalt sett var over nær 60 personer involvert i øvelsen.
Øvingsangrepene utvikles av oss basert på erfaring fra
reelle hendelser, samt undersøkelser av avanserte
aktørers metoder og verktøy. De øvende fikk jobbe med
deler av denne verktøyporteføljen.
Øvelsen inneholdt både spearphishing, vannhullsangrep
og direkte innbrudd i sårbar, eksponert infrastruktur,
men det var det som skjedde etter at våre egne «ond
sinnede aktører» hadde brutt seg inn, som viste seg å
bli mest utfordrende for de øvende. Det er når en an
griper har kommet på innsiden at den virkelige jobben
begynner.
Et viktig læringspunkt fra årets øvelse er hvor mye mer
tidkrevende det er å analysere og forstå angriperaktiviteten, enn den tiden angriperen benyttet på den
offensive delen av sin operasjon. Dette visste vi på
forhånd, men nå fikk vi det bekreftet under kontrollerte
forhold. Måten å korte ned denne tiden på, er gjennom
god verktøystøtte og høy analytisk kompetanse.
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Slik utvikler vi kompetanse og evne til beskyttelse

Analyse styrker vårt digitale forsvar

1. Sensorer
og loggdata

4. Tiltak og
oppgradering av
sensornettverk
for å hindre
nye angrep

2. Alarm utløses
basert på våre
sensorer og kunnskap om kjente
angrepsmetoder

3. Analyse
av angrepet

Vi må forstå helheten
Fra alarmer og data fra ulike typer sensorer plassert
rundt om i vår infrastruktur bygges loggdata (1). Det
danner grunnlaget for analysen som gjøres når vi får
mistanke om innbrudd i Telenor Norges infrastruktur.
Når en alarm går (2), og våre analytikere gjennomfører
sine analyser (3) for å forklare hva som har foregått, er
det bare starten på en prosess. Alt av funn og hypoteser
skal danne grunnlag for informasjon og presentasjon
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til de som skal håndtere og normalisere situasjonen.
Sikkerhetsmiljøet vårt må derfor bidra til å bygge en
helhetlig konsekvens- og situasjonsforståelse til vår
linjeorganisasjon. Så beslutter tiltakene (4), dette
gjelder helt opp til Telenor Norges strategiske kriseledelsen i de store hendelsene.

Slik utvikler vi kompetanse og evne til beskyttelse

For å håndtere ondsinnede aktører
må virksomheter, offentlige så vel
som private, forstå trusselbildet, og
kontinuerlig håndtere, normalisere
og lære av sikkerhetshendelser.
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Slik utvikler vi kompetanse og evne til beskyttelse

Håndtering av kritiske hendelser
Beslutning

Formidling
Innsikt
Kunnskap
Informasjon
Data
Infrastruktur

I håndtering av kritiske hendelser er det vesentlig at alle
involverte jobber med å foredle data og informasjon om
til kunnskap og innsikt. Data og informasjon inneholder
konkrete spor av hva en angriper har gjort hvor, mens
kunnskap i denne sammenhengen handler mye mer
om hva angriperen har forsøkt å oppnå. Innsikt oppnås
når man klarer å sette kunnskapen om hva angriperen
har forsøkt å oppnå, sammen med hva dette betyr for
virksomheten. Når man har etablert forståelsen må
den formidles til de som skal ta gode beslutninger –
utfordringen er imidlertid ofte at ting må gå raskt. Det
er derfor viktig at man har en utdannet, trent og øvet
krise- og beredskapsorganisasjon hvor også håndtering
av sikkerhetshendelser har en tydelig rolle og funksjon
inn mot de som skal ta beslutninger.
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Det er viktig å ha en gjennomtenkt modell for hånd
tering av sikkerhetshendelser som henger sammen med
virksomhetens øvrige krise- og beredskapsorganisasjon.
For at ledelsen skal være best mulig skikket til å fatte
gode beslutninger, er det viktig med strukturert for
midling av observasjoner, samtidig som man evner å gi
gode råd om hvilke tiltak vi anbefaler for håndtering av
trusselaktøren.
Blant de 500 norske lederne vi har intervjuet, var den
største årsaken til digitale sårbarheter i deres selskap
mangel på kompetanse (40 prosent).

Slik utvikler vi kompetanse og evne til beskyttelse

Sikkerhetsmiljøet må
bidra til å bygge en
helhetlig konsekvens og situasjonsforståelse.
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Digitale trusler krever
er enn dugnadsinnsats
Norges nasjonale evne til å håndtere hendelser i
cyberspace er fragmentert og mangler helhetlig
situasjonsforståelse. Verdens mest digitale land
trenger et styrket sivil-militært samarbeid innenfor
totalforsvarskonseptet, og en ny offentlig-privat
samarbeidsmodell for sikkerhet.
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Digitale trusler krever mer enn dugnadsinnsats

Samhandling mellom norske sikkerhetsmyndigheter,
Forsvaret, Politiet og andre naturlige samarbeidspart
nere i sivil sektor er avgjørende for å oppnå robust
sikkerhet og beredskap i Norge. I hele krisespekteret, fra
normalsituasjon til en alvorlig hendelse treffer samfunnskritiske funksjoner, er det avgjørende at ressursene
finner hverandre så raskt som mulig.
Nye trusler krever nye samarbeidsmodeller
En endret sikkerhetspolitisk situasjon, kombinert med
hybride trusler, aktualiserer sivilt–militært samarbeid i
det digitale rommet. Forsvarssektoren og sivil sektor
benytter i økende grad felles IKT-infrastruktur, og
tjenester kjøpes av kommersielle aktører. Når digitale
sårbarheter blir felles, er et godt samarbeid mellom
sivile og militære myndigheter helt avgjørende.

Et godt nasjonalt sikkerhetsarbeid må formaliseres for å
kunne gi effekt. I dag er samarbeidet fragmentert og mer
dugnadsorientert enn forpliktende. I et land som Norge
hvor alle kjenner alle fungerer det kanskje greit så lenge
konsekvensene av hendelser er små. Vår påstand er at
den dagen det store angrepet inntreffer, skal det langt
mer til enn en god dugnadsånd for å hindre at liv og
helse unødig settes på spill.
Telenor Norge må være i frontlinjen for utvikling av egen
evne til å beskytte landets største digitale infrastruktur.
Samtidig er det områder og situasjoner hvor vi er av
hengig av andre aktører for å kunne håndtere hendelsen
med minst mulig konsekvens for samfunnet. Vi har som
resultat av denne erkjennelsen tatt flere initiativer inn
mot myndighetene for å sikre at vi har etablert formelle
grensesnitt når vi er i situasjoner hvor vi trenger det.

Samarbeid med Cyberforsvaret

Samarbeid med NSM

Både Telenor Norge og Cyberforsvaret er ansvarlig
for å drifte og beskytte nasjonal kritisk infrastruktur
som skal fungere i fred, krise og krig. Etter seks års
samarbeid om informasjons- og kompetansedeling
har partene nå inngått en ny samarbeidsavtale. I
praksis vil det si at Telenor Norge og Cyberforsvaret
blant annet skal:

Samarbeidsprosjektet mellom Telenor Norge og NSM
skal etablere tjenester, kommunikasjonskanaler og
samhandlingsløsninger for effektivt operativt samar
beid mellom Telenor Norge og NSM på området cyber
sikkerhet. For å legge til rette for at aktører med ansvar
og eierskap i nasjonal funksjon og kritisk infrastruktur
kan bidra til forbedret nasjonalt risikobilde og operative
situasjonsbilde. Dette innebærer blant annet:

•
•
•
•
•

Samarbeide ved hendelses- og krisehåndtering
Ha liaisoner hos hverandre
Dialog om teknologi og prosesser
Gjennomføre årlige beredskapsøvelser
Varsle hverandre om relevante hendelser i egen
informasjonsinfrastruktur
• Utveksle ugradert informasjon om trusler,
sårbarheter, potensielle risikoer, angrepsmetoder
og skadevare
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• Felles analysemøter for utveksling av dagsaktuell
og konkret informasjon og erfaring
• Etablering av tjenester, løsninger og kommunikasjonskanaler hos begge parter for effektiv
samhandling og samarbeid mellom operative
funksjoner, herunder deling av trussel- og
etterretningsinformasjon
• Etablering av felles rutiner og prosesser for
håndtering og koordinering av hendelser
• Telenor Norge blir en del av nasjonalt cybersikkerhetssenter

Digitale trusler krever mer enn dugnadsinnsats

Et godt samarbeid
mellom sivile og
militære myndig
heter er avgjørende.
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Digitale trusler krever mer enn dugnadsinnsats

Telenor Norge må beskytte sin infrastruktur gjennom å
forebygge hendelser og angrep fra statlige aktører så
vel som kriminelle ved å bygge inn robusthet. Det krever
trusselforståelse, og den forståelsen er det viktig at
myndighetene bidrar med. Det er kun de, som i gitte
situasjoner kan støtte oss og gjøre prioriteringer på
vegne av Norge. Det er bare vi som kan normalisere
en hendelse i vår infrastruktur. Dette er grunnen til at
vi ønsker å si fra hva vi trenger på myndighetssiden,
samtidig som vi ikke fraskriver oss ansvaret for det vi selv
må gjøre for å beskytte virksomheten vår. Vi opplever
imidlertid at det er en viss avstand mellom hva vi ser på
som utfordringer og hva myndighetene og politikerne
opplever som utfordringer. Eller kanskje også opplever
at de kan si seg enig i.
Myndighetene ser mye til andre lands utvikling i cyber
domenet, og det er bra, men samtidig må vi ta inn over
oss at vi er et av verdens mest digitaliserte land.

Det betyr at Norge må gå foran
andre, og da må vi tørre å tenke
nytt og gjøre endringer for å bli
robuste nok.
Vi mener at de største utfordringene for håndtering av
nasjonale IKT-hendelser i Norge er:
• Det er ingen kommandostruktur i sivil sektor som
har situasjonsforståelse 24/7, slik Forsvarets
operative hovedkvarter har på militær side.
• Hendelser i cyberspace håndteres ikke etter de
samme retningslinjer som hendelser i «den virkelige
verden» og politiet har ennå ikke nødvendig
kompetanse, kapasitet og kapabilitet til å ta
den naturlige rollen med å bekjempe kriminalitet
i cyberspace.
• En stor andel av landets virksomheter har ikke
forstått fullt ut hvilken kompetanse og kapabilitet de
selv må ha for å forebygge kriminalitet og håndtere
IKT-hendelser.
• Myndighetene blander begrepene hendelses-	
håndtering og respons med koordinering av
informasjon i forbindelse med hendelser.
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Det har blitt en sannhet at NSM/NorCERT har oversikt
over og håndterer hendelser i kritisk infrastruktur og på
og via internett i Norge, men de har kun den innsikten de
får gjennom de virksomheter de har avtale med. Det har
også oppstått uklarheter i kjølvannet av opprettelsen av
de sektorvise responsmiljøene. De sektorvise responsmiljøene håndterer ikke hendelser i virksomheter
som rammes, men bistår og deler informasjon, og
har i varierende grad oversikt over hendelser i egen
sektor. De har liten responsevne, selv om enkelte har
deteksjonsevne og analysekapasitet.
Et resultat av denne uklarheten er at virksomheter
ikke forstår hva de trenger å utvikle av egenevne for
å avdekke og håndtere hendelser. Om det skjer en
hendelse, så er de heller ikke i stand til å ta imot støtte
fra sikkerhetsleverandører eller myndighetene.
Færre må samordnes ikke flere
Vi mener at den nasjonale operative evnen ikke er
tilpasset behovet. I Norge sprer vi kompetanse
og a
 ktiviteter på for mange og det resulterer i lav
bemanningskvalitet og ansvarsfølelse. Å konsentrere
innsatsen på færre miljøer vil skape høyere kompetanse
nivå hvor det også vil være attraktivt å jobbe. Vi mener
det også må være operative ressurser på departements
nivå som forstår det som går på tvers, som monitorerer
og håndterer, øver og trener hyppigere.
Myndighetene må tydeliggjøre forskjellen på kriminalitets
forebygging og IKT-sikkerhet generelt. Det må skapes
et klart skille på hvem som håndterer hva for å sikre at vi
bruker ressursene til Norge beste. Rollene til NSR, NOR
SIS og NSM for forebygging sett opp mot det som er PSTs
oppgaver og Politiets oppgaver når det gjelder nasjonale
sikkerhetstruende hendelser, k riminalitetsbekjempelse,
krisehåndtering og etterforskning må tydeliggjøres.
Rollen til de sektorvise responsmiljøene må klargjøres
med hensyn på hva de kan bidra med og kanskje også
skifte navn for å bedre reflektere primærhensikten som
er varsling og informasjonsdeling.

Digitale trusler krever mer enn dugnadsinnsats

Kriminalitet eller statlig angrep?
Når et cyberangrep skjer er det ofte vanskelig å definere
om angrepet er å betrakte som kriminell aktivitet under
politiets ansvar, eller andre ondsinnede hendelser, som
for eksempel kan være rettet mot Norge som nasjon.
Vi er derfor av den oppfatning at Politiet må fortsette
oppbygning av det nasjonale cyber crime center NC3
med en helhetlig tilnærming, der blant annet Sikkerhets
tjenesten (PST), Forsvaret og Etterretningstjenesten,
herunder også med nødvendige tekniske kapabiliteter,
arbeider sammen med Politiet for å skape en felles
situasjons- og konsekvensforståelse.
Politiet er eneste myndighet som kan gå inn i sakene
med tvangsmidler, det er derfor viktig at politiet ikke
bare samler informasjon og etterretning, men også
konkret aksjonerer mot grupperinger og kriminalitet.
Bekjempelsen må legges bredt opp og ikke fokusere
ensidig på alvorlige enkeltsaker, og må evne å ta tak i
massekriminalitet som rammer mange privatpersoner
og bedrifter.
Det er viktig at man ikke undergraver prinsippet om
at politiet og forsvaret beskytter borgerne og staten.
I cyberspace må imidlertid vi som virksomheter under
støtte den myndighetsledede kriminalitets- og hendelseshåndteringen i større grad enn i det fysiske rom.
Dette forutsetter at det er formelle avklaringer på
plass for hvordan samhandling skal foregå.

Vi foreslår derfor at Norge etablerer et døgnbemannet
nasjonalt situasjonsrom hvor man bygger situasjons
bildet, tester hypoteser og tar beslutninger. I det
nasjonale situasjonssenteret skal man forstå og se
sammenhenger i det som skjer, i kontekst av geopolitikk,
hendelser på tvers av kritiske samfunnsfunksjoner og
sektorer. Situasjonsrommet må organiseres slik at det
har løpende oppdatert situasjons- og konsekvensbilde
på tvers av alle vesentlige samfunnsfunksjoner, slik
som blålysetatene, NC3, POD, meteorologi, hydrologi,
Forsvaret, DSB, telekomoperatører, Veitrafikksentral,
Avinor, Kystverket, NSB/BaneNOR, helsevesenet og
Norges bank.
Samlet må disse kunne gi et øyeblikksbilde av hva det
er av samfunnsviktige funksjoner som ikke virker eller er
påvirket i Norge nå. Deltagelsen må være skalerbart opp
og ned; lite nok til å være under kontroll – men stort nok
til å virke.
Situasjonsrommet må ledes av noen med fullmakt til
å ta tverrsektorielle beslutninger, og som kan peke på
hvem som skal håndtere hendelsen. Situasjonsrommet
må rapportere administrativ status til Statsministerens
kontor og samtidig kunne rapportere operativ status til
statsministeren når dette er påkrevet.

Politiet må få tilgang til informasjon og ressurser for å
kunne aksjonere, etterforske og pågripe. Ekomvirksom
heter, og andre samfunnskritiske funksjoner, må støtte
NC3 med informasjon og kompetanse om cyberdomenet
slik at de politifaglige beslutningene tas på best mulig
grunnlag.
Ingen vil bli koordinert
Sektorvis håndtering er ikke koordinert fordi det er ingen
som har mandat til å ta ledelsen eller ansvar. Vi mener
at én offentlig myndighetsaktør må ha totalansvar for
sivile sikkerhetshendelser. Aktøren må ha kompetanse
til å identifisere, analysere og håndtere trusselaktørers
forsøk på påvirkning av Norge og norske interesser, samt
evne til å lede håndtering av hendelser. Sektorprinsippet
må ikke være et hinder for effektiv styring og ledelse.
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og verdikjedemessig. Kunnskap blir en spinoff-effekt, og
staten får ett felles situasjonsrom som kan effektivisere
dagens beslutningsstrukturer.

I situasjonsrommet må det være evne til å ta beslutnin
ger og gjøre prioriteringer for å håndtere hendelsene
med minst mulig konsekvens for samfunnet og borgerne.
Dette vil være en investering i nasjonal beredskap og
kunnskap på tvers av sektorer.

Uansett hvilke nasjonale tiltak som iverksettes
vil Telenor Norge fortsette å formalisere beredskapssamarbeid med relevante virksomheter i andre s ektorer.
Det er et arbeid vi gjerne ser at myndighetene engasje
rer seg mer i.

Dette vil skape en tverrsektoriell forståelse vi ikke har i
dag, og over tid et mer robust samfunn fordi vi bedre ser
helheten i hvordan Norge henger sammen fysisk, logisk

Norske ledere vil kontakte politiet eller nettleverandør om
virksomheten utsettes for digitalt angrep:
Politiet
Min nettleverandør (Telenor, Get, Lyse, Altibox, Canal digital ol)
Nasjonal sikkerhetsmyndighet / NorCERT
NorSIS: Norsk senter for informasjonssikring
PST
E-tjenesten
Cyberforsvaret
Kripos
Vet ikke

15%
10%
6%
5%
4%
4%
5%

29%

41%

Nordmenn flest har tillit til norske myndigheters beredskapsarbeid
mot større cyberangrep:
I stor grad

12%

I noe grad
I liten grad
I svært liten grad

8%

23%

51%

Resultatene er hentet fra Telenors undersøkelse blant norske ledere, våren 2018.
Undersøkelsen er representativ og gjennomført av Norstat.
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Uansett hvilke nasjonale tiltak
som iverksettes vil Telenor Norge
fortsette å formalisere beredskaps
samarbeid med relevante virksom
heter i andre sektorer. Det er et
arbeid vi gjerne ser at myndig
hetene engasjerer seg mer i.
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Innhold: Alle vurderinger, råd og fagkunnskap som presenteres i
denne rapporten er kunnskap og erfaringer Telenor Norge besitter,
og da særlig vår sikkerhetsenhet. Vår sikkerhetsenhet består av omtrent 70 rådgivere, analytikere og ingeniører med lang kompetanse
og erfaring fra alle deler av sikkerhetsfaget, og ledes av sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen.
Fakta om spørreundersøkelsen: På oppdrag for Telenor Norge
har analysebyrået Kantar TNS gjennomført en spørreundersøkelse
med et representativt utvalg av mellom- og toppledere i norske
offentlige og private virksomheter, og et landsrepresentativt utvalg
av nordmenn over 18 år. Innhenting er gjort via Kantar sitt webpanel.
Trykkdato: 06.08.2018
Design: WergelandApenes/Drive
Forsidefoto: Martin Fjellanger
Digital versjon: www.telenor.no/om/digital-sikkerhet
Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send en epost til:
caroline.lunde@telenor.com
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Dine notater:

Sterkere sammen

Digital Sikkerhet 2018

Telenor Norge AS er landets største leverandør
av telekommunikasjon og digitale tjenester. Vår
infrastruktur er grunnmuren i digitaliseringen av
Norge, med dekning og hastigheter i verdensklassen.
Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no

