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Sammendrag: En utredning med fokus på å kartlegge hvilken oppgave vil

normalt tillegges en CSIRT-funksjon, Hvilke CSIRT -funksjoner
finnes eller er under utbygging i Norge eller internasjonalt. Og
hvordan bør en norsk Kraft-CSIRT se ut?
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Forord
Det tilligger den enkelte virksomhet i energisektoren å ivareta nødvendig IKT-sikkerhet.
Men for sikkerhetsutfordringer er det ikke utelukket at det kan være en fordel å få bistand
fra høykompetente spesialistmiljø. NVE har i de senere år gradvis sett behov for å øke
oppmerksomheten knyttet til sikring av kraftforsyningens digitale infrastruktur. I takt med
økt bruk av IKT i kraftbransjen har både nye muligheter og nye sårbarheter utkrystallisert
seg. NVE har over en viss tid vurdert behovet for å sikre økt kunnskap og kompetanse i
bransjen. En funksjon som normalt er knyttet til det som kalles en CSIRT (Computer
Security Incident Response Team) kan være en aktuell vei å gå. En CSIRT kan bistå
enkeltvirksomheter, som opplever store utfordringer (feks cyberangrep), med råd og
bistand.
For å sikre mer kunnskap om hvilket mulighetsrom vi som sektor kan ha, har NVE valgt å
sette ut en mindre mulighetsstudie for å få svar på en del sentrale spørsmål om hva som
må til for å styrke bransjens kompetanse for å håndtere ekstraordinære hendelser.
Utredningen er utført av Proactima AS og fokuserte på følgende:





Hvilken oppgave vil normalt tilligge en CSIRT-funksjon?
Hva slags andre CSIRT -funksjoner finnes eller er under utbygging i Norge, mål,
sammensetning, funksjoner, evt erfaringer, utbyggingsplaner osv..?
Finnes det Kraft- CSIRT eller tilsvarende i andre land, mål, sammensetning,
funksjoner, evt erfaringer, utbyggingsplaner osv..?
Avslutningsvis en betenkning/forslag til hvordan en Kraft/Energi- CSIRT kan
organiseres, forankres i sektoren, ansvarsområder og samarbeidspartnere og ikke
minst varslingslinjer

Hovedmålet for denne utredningen er å peke på aktuelle oppgaver en slik funksjon kan
ivareta. En CSIRT kan inneholde noen eller alle av disse funksjonene. Det vi i
utgangspunktet er mest interesserte i å vite mer om er følgende roller:
1. Avdekke IKT-trusler
2. Varsle aktuelle selskap om trusler og hendelser
3. Rådgi ifm forebygging og håndtering
4. Håndtere (Understøtte og evt koordinere, dog uten å flytte primæransvaret fra
problemeier)
Avslutning
Initiativet til denne utredningen er ingen konklusjon på oppfølging, men en kartlegging
som skal danne grunnlagt for en eventuell beslutning. En CSIRT vil uansett ikke endre på
det enkelte selskaps ansvar med å opprettholde egen IKT-sikkerhet i tråd med
forskriftskrav.
Oslo, november 2012

Arthur Gjengstø
Seksjonssjef

Roger Steen
teamleder beredskap og øvelser

PrDactima Slilvanger
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Oppsummering:
NVE vurderer etablering aven CSIRT-funksjon i kraftbransjen for at bransjen skal bedre kunne
håndtere oppdukkende hendelser innenfor IKT. Det finnes flere CSIRT-funksjoner i Norge i dag. Den
eldste er Uninett (ERT som tilbyr sine tjenester til universitetssektoren. Den nasjonale (ERTen,
NarCERT, har eksitert i mange år og dekker ulike infrastrukturer. Det er også i etablering sektor(SIRTs, herunder HelseCSIRT (Nasjonal sikkerhets-, monitorerings- og cyber beskyttelsessenter for
helse- og omsorgssektoren/Norwegian Health Care Security, Monitoring, and Cyber Defense
Center), som har vært i drift i ett år, og Justis CSIRT, som er helt i oppstartsfasen. I andre sektorer er
CSIRT-funksjon enda på diskusjonsstadiet. Dette gjelder for eksempel innenfor bank/finans og
EKOM. Det har ikke lyktes å identifisere sektor CSIRTs innenfor kraftforsyning i Europa . I USA er det
identifisert t re miljøer med relevans for norsk kraftforsyning, CERT Coordination Center (CERT-CCl,
som også er involvert i et Smartgrid-prosjekt, Industria l Control Systems Cyber Emergency Respanse
Team (ICS-CERT), som har utarbeidet mye dokumentasjon på hendelseshåndtering i SCADAsyst emer og Department of Energy Joint Cyber Security Coordination Center (JC3).
En Kraft CSIRT må ha både et formål og en kundemasse. Den kan for eksempel yte tjenester til
virksomheter som faller under Energilovens virkeområde drive med håndtering av IKT-hendelser,
inkludert deteksjon, varsling, rådgivning, hendelseshåndtering og opplysningsarbeid . Potensielle
samarbeidspartnere finnes både i og utenfor bransjen . Kommunikasjonslinjene vil avhenge av
oppgavene; å håndtere en enkel hendelse vil ha andre rapporteringslinjer enn å håndtere hendelser
med potensial for nasjonal krise. I sistenevnte tilfelle vil KBO og NorCERT kunne bli involvert. Ved
lokalisering av CSIRT-funksjonen bør man ta inn i vurderingen tilgang til kompetanse og den tillit en
slik funksjon må ha hos kundemassen for at den skal bli brukt. Rapporten presenterer og drøfter fire
ulike tilknytninger eller lokaliseringer: Statnett, et e-verk, NVE eller NorCERT.
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1

Oppsummering og konklusjoner

NVE vurderer muligheten for å etablere en Computer Security Ineident Respanse Team ((SI RT)
ka pasitet for kraftbransjen, og har i den an ledning gitt Proact ima i oppdrag å gjøre en
hurtigutredn ing og produsere et oversiktsnotat. I oppdraget ska l fire spørsmål besvares. 1det
følgende gir vi et sammendrag av spørsm åle ne og konklusjonene.
Hvilke oppgaver vil normalt tilligge en CSIRT-funksjon? En CSIRT er et ekspertteam som håndterer
hend else r. ( ERT er en beskyttet t ittel, og vi bruker f dette dokumentet (SIRT der vi rksomhetene ikke
selv bruker (ERT i navnet sitt. Hovedansvaret for en (SIRT er å lede og koordinere responsen i
forbindelse med angrep. Dette inkluderer å etablere komm un ikasjonslinjer, organisere ressurser og
på best mulig måte håndtere hendelsen. Kjernetjenestene som tilbys av de fleste CERTene innebærer
deteksjon og registrering av hendelser, etterfulgt av klassifisering, prioritering og tilordning av
hendelser til dem som løser problemet, håndtering av hendelsen, lukking av hendelsen og
gjennomgang av hendelsen med hensikt å lære og å forbedre tjenesten. Arbeidet er både rea ktivt og
proaktivt i sin natur, og CSIRT bruker sin ku nnska p fra hendelseshåndt eringen til forebyggende
sikkerhet sarbeid. Dette inkluderer opplæring og holdningsska pend e arbeid. Mer ava nserte CSIRTs
har eget sensornettverk og driver også verktøyutvikli ng.
Hva slags andre CSIRT·funksjoner finnes eller er under oppbygging i Norge, mål, sa mmensetning,
funksj one r, eventuelt erfaringer, eventuelt utbyggingsplaner? I Norge er NorCERT med VO l den mest
kjente CERTen . Universitetssektoren har UninettCERT som drifter nettet til alle unive rsitetene. UiO
har sin egen CERT og UiT har en CSIRT. He lse CSIRT er t il knyttet Norsk He lsenett . Denne CSIRT·
funksjonen ble etablert for ett år siden og er i drift i dag. Justis CSIRT er besluttet etablert og skal
væ re operativ i juni i 2012 . Ambisjonsnivået er i første omgang å få på plass et rapporte ringsregime
for hendelse r. Innenfor telekommunikasjon, olje/gass og finans se ktoren ivaretas håndtering av
hendelser av den enkelte virksomhet. En sekto r CSIRT har vært diskutert hos Post· og teletilsynet,
men saken ligger hos Samferdselsdepartementet . Telenor har en CSIRT·funksjon so m også dekker
internasjonalt. Sektor CSIRT har ikke vært noe tema i olje- og gassbransje n. Statoil har sin egen CSI RTfu nksjon. I ban k/finansnæri ngen diskuteres det etablering aven CSIRT-funksjon, men man er her på
diskusjonssta diet .
Finnes det Kraft CSIRT i andre land, mål, sammensetning, funk sjoner, eventuelt erfaringer, eventuelt
utbyggingsplaner? Det har ikke lyktes å identifisere and re CSIRTs for kraftsektoren i Europa . ENISA
har laget en liste over CERTer i Europa, men blant disse er det inge n CERTer for energisektoren, med
unntak aven ita lie nsk kraftleverandør, Enel. I USA ha r vi identifisert t re relevante fagmiljøer for
hendelseshåndtering i kraftbransjen: CERT Coordinatio n Center (CERT-CC), som også er involvert i et
Smartgrid-prosjekt, Industrial Contral Systems Cyber Emergency Respanse Team (ICS-CERT), som har
utarbeidet mye dokumenta sj on på hendelseshåndtering i SCADA-systemer og Department of Energy
Joint Cyber Security Coordination Center (JO), DoE-CI RC som har utviklet kriterier for hvi lke
hendelser som skal rapporteres til DoE. Vi har ikke identifisert CSIRTer for energi- elle r kraftsektoren .
Dette betyr ikke at sl ikt ikke kan finnes da USA har flere industri CSIRTs.
Det siste spørsmå let denne rapporten tar opp er hvordan en Kraft-CSIRT kan organiseres mht
ansvarsområder og samarbeidspartnere og ikke minst va rslingslinjer. Fire ulike tilknytninger er
drøftet med utgangspunkt kriteriene kompetanse og tillit, internasjonalt nettverk og styrings og
påvirkningsmulighet: De ulike loka liseringene er NorCERT, NVE, Statnett, og et e-verk.
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En Kraft CSI RT må ha både et formål og en kundemasse. Den kan for eksempel yte tjenester til
virksomheter som faller under energilovens virkeområde og fylle følgende roller:

•

å oppdage angrep og hendelser

•
•

varsle bransjen
gi bransjen råd i forhold til å håndtere hendelser

•
•

håndtere hendelser
drive opplysningsarbeid og forebyggende sikkerhetsarbeid

Rapporten har identifisert potensielle samarbeidspartnere både i og utenfor bransjen.

Kommunikasjonslinjene vil avhenge av oppgavene, å håndtere en enkel hendelse vil ha andre
rapporteringslinjer enn å håndtere hendelser med potensial for nasjonal krise. I sistenevnte tilfelle vil
KBO og NorCERT være aktuelle å varsle.
Det er for tiden ikke avklart hva den nasjonale strukturen for sektor CSIRTs skal være. En ny strategi
for informasjonssikkerhet er i utarbeidelse og ikke utgitt enda. Av hensyn til denne usikkerheten er
det vanskelig å si noe mer konkret om ambisjonsnivå også i forhold til NorCERT og samarbeid med
andre sektor CSIRTs. Ved oppstart kan det uansett være nyttig å kontakte andre CSIRTs for å få bedre
erfaringsoverføring.
Bransjens behov og forventninger samt eventuelle konkurransevridende forhold bør undersøkes før
man etablerer en Kraft CSIRT. Rapporten gir ellers referanser til en rekke dokumenter som man kan
konferere i forbindelse med CSIRT etablering.

2
2.1

Innledning
Bakgrunn og form ål

Kraftforsyningen kjennetegnes av komplekse og tett koplede systemer. I slike systemer er manglende
oversikt en t russel mot sikkerhet og pålitelighet. I tillegg til kompleksitet kommer innebygde men
ukjente sårbarheter i programvare . Slike sårbarheter utnyttes av hackere. I erkjennelsen av at man
ikke kan garantere seg mot alle typer trusler er evnen til å håndtere uønskede IKT-hendelser når de
oppst år viktig.
For 10-15 år siden angrep hackere fordi de ønsket å skape seg et navn. I dag er trusselbildet mer
sammensatt enn som så: Det er lett å bryte seg inn i systemer ved bruk av hyllevare, og data innbrudd
skjer med formål å tjene penger. Det har utviklet seg et svart marked for salg og kjøp av
hackertjenester og sårbarheter. De sofistikerte angrepene er avanserte og en vedvarende trussel. De
er gjort av høyt utdannede personer med klart mål, forretningsplan eller politiske motiver, jf.
Muhammed karikaturen. For norsk kraftbransje ble spesielt Stuxnet en øyeåpner. Trojaneren var
avansert og de som lagde den hadde god kunnskap om Siemens systemer og Microsoft Windows .
Skaperne av Stuxnet klarte å utnytte fire ulike sårbarheter. Spredning skjedde via USB minne piner på
lokale nettverk og bransjen fikk varsel for sent.
Etter hvert som kompleksiteten i IKT-systemene øker, øker også behovet for spesialkompetanse
innen nettverk, servere, programvare, informasjonssikkerhet og beredskap hos energiverkene.
Utbyggingen av AMS kan forsterke bransjens behov for IKT-fagkompetanse. Mens store energiverk
kan bygge og o pprettholde et fagmiljø, kan dette fort bli vanskeligere hos små selskap og ute i
distriktene. Dette sett i sammenheng med at trusler utvikler seg og sprer seg med lynets hastighet,
og at det er umulig å ta alle forhåndsregler og være helt sikker, diskuteres det om kraftbransjen nå
trenger en kapasitet som kan bistå med å håndtere IKT-hendelser som måtte oppstå . Dette er ikke en
ny tanke i bransjen, den ble reist tidlig på 2000-tallet mens "Beskyttelse av samfunnet prosjekt nr 3"
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{BAS3)-prosjektet pågikk ved Forsvarets forskn ingsinstitutt (FFI) . Da ble en lignende kapasitet omtalt
som " senter for informasjonssikkerhet" (SIS). I 2012 er spørsmålet igjen om hendelseshåndtering
fortsatt oppe til vurderi ng i erkjennelsen av at man ikke kan beskytte seg proaktivt mot alt, men må
ha en reaktiv kapasitet også for å håndtere hendelser man ikke klarer å beskytte seg mot. NVE
vurderer derfor muligheten for å etable re en Computer Security Ineident Response Team (CSIRT)
kapasitet for kraftbransjen, og har i den anledning gitt Proactima i oppdrag å gjøre en
hurtigutredning og produsere et oversiktsnotat.

2.2

Problem stillinger og avgrensninger

Proactima har fått i oppdrag av NVE å utarbeide et ove rsiktsnotat som ska l sva re på følgende
spørsmål :
Hvilke oppgaver vil normalt tilligge en CSIRT-funksjon ?
Hva slags andre CSIRT-funksjoner finnes elle r er under oppbygging i Norge, mål,
sa m mensetning, f unksjoner, evt. erfaringer, evt. utbyggingsplaner?
3 . Finnes det Kraft CSIRT i andre land, må l, sa mmensetning, fun ksjoner, evt. erfari nger, evt.
utbyggingsplaner?
4. Avslutningsvis en betenkning/fo rslag t it hvordan en Kraft CSIRT kan organiseres,
ansvarsområder og samarbeidspartnere og ikke minst varslingslinjer?
1.
2.

Studien er gjennomført i perioden mars-april 2012 .

2.3

Rapportens oppbygging

Kapittel 1 gir oppsummering og konklusjon.
Kapittel 2 gir bakgrunn og formål for rapporten, en introduksjon til problemstillinger som besvares i
rapporten, samt en oversikt over rapportens oppbygning.
Kapittel 3 gir en oversikt ove r begreper og anvendt metode.
Kapittel 4 gir en innføring i hva en CSIRT er, herunder hvi lke oppgaver og tjeneste r den tilbyr.
Kapittelet gir også en oversikt over norske CSIRTer, hvem de er og hvor langt de er kommet i
utvikling. I tillegg gir ka pittelet oversikt over CSIRTs i utlandet med vekt på kraftforsyning.
KapittelS drøfter problemstillinger rundt etableringen av en Kraft CSIRT i Norge . Dette inkluderer
ansvar og rolle, lokalise ring, tjenester med mer.
Kapittel 6 videreformi lder råd fra intervjuene om etablering av CSIRT-funksjon . Kapittelet gir også
noen henvi sn inger til relevant litteratur for etablering aven Kraft CSIRT.
Ka pittel 7 gir en kort oppsummering og skisserer veien videre .
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3

Metode

3.1

Begreper

Det er ulike begreper for brukes om ekspertgrupper som håndterer hendelser. Begrepene er gitt

under:!
(ERT

Computer Emergency Respanse Team (Beskyttet tittel)

(SIRT

Computer 5ecurity Ineident Response Team

(IRe

Computer Ineident Response Ca pa bi lity

ClRT

Computer Ineident Response Team

IRe

Ineident Respanse Center/Capability

IRT

Inddent Response Team

SERT

Security Emergency Response Team

SIRI

Security Ineident Respanse Team

Hendelseshåndtering

Omfatter både rapportering, analyse og respons.

(ERT er en beskyttet tittel. "(ERT" og "(ERT Coordination Center" er registrert i U.S. Patent and
Trademark Office. Organisasjoner som ønsker å bruke CERT-navnet må be om tillatelse ved å sende
en e-post til cert@cert.org.
Selv om det er ulike navn, er innholdet i disse stort sett likt. De er ekspertteam {formalisert eller ad
hoc} som håndterer hendelser innenfor en definert kundegruppe som kan være del av et selskap, en
statlig etat, region eller land.
I denne rapporten har vi valgt å benytte begrepet CSIRT om slike ekspertteam. Kraftbransjens CSIRT
omtales som Kraft CSIRT. Det er ikke endelig besluttet hva navnet skal være.

3.2

Datagrunnlag og arbeidsmetode

Rapporten bygger på skriftlige kilder funnet gjennom søk på Internett. I tillegg til skriftlige kilder er
det gjennomført intervjuer med følgende personer:

1.
2.
3.

4.
S.
6.
7.

8.
9.

Carmentis og DFN-CERT (Tysklandl, Claus-Peter Kossakowski
HelseCSIRT, Norsk Helsenett, Suhail Mushtaq
Forsvaret (iNI), Bjarte Malmedahl
Forsvarets forskningsinstitutt, Kjell Olav Nystuen
Norman, Christopher Birkeland
NorCERT, Eilif Ofigsbø, Eldar Lillevik og Torgeir Vidnes
PDMT, Lars Henrik Bøhler
Post og teletilsynet, Håkon Styri
Justis (SIRT, Susanne Ekeberg Bjorholt og Geir Paulsrud

Se: CSIRT FAo., Carnegie Mellon University, http://www.cert.org/csirts/csirtfag.html#l nedlastet
26.mars 2012
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10. Selvstendig næringsdrivende Geir Spiten (Spiten har erfaring fra kraftbransjen i USA/Canada)

11. Statnett, Tor Aalborg
12. Telenor, Arne Johan Helle
13. UninettCERT, Øyvind Eilertsen
14. Norsis, Tore Orderløkken

15. Statoil, Steinar Watne
Intervjuene er gjennomført som samtaler rundt de spørsmålene som denne rapporten reiser.
Samta lene er i de fle ste t ilfellene gjennomført på telefon .
Arbeidet er gjennomført som en skrivebordstudie supplert med samtaler med personer som har
kjennskap til (SIRT-etablering og -drift og norsk kraftsektor.
Etter en første runde med intervjuer og innsamling av dokumentasjon ble det gjennomført et møte
hos NVE for å avstemme forventninger og rapportere foreløpige funn.

4

Håndtering av IKl-relaterte hendelser

4.1

Hva er en CSIRT?

I 1998 utviklet Robert T. Morris ormen som fikk et stort antall datasystemer til å bli kompromittert og
midlertidig ute av drift. Kort tid etterpå ble en CSIRT etablert for å kunne respondere på lignede
hendelser. Dette var forløperen til CERT Coordination Center (CERT/CC) i USA. 1tiden som fulgte
skulle det komme flere angrep mot datasystemer og flere CERTer skulle bli etablert i Europa og
resten av verden .
Så hva er en CSIRT? I følge West-Brown et al, (2003) og Jaroszewski (2003) må en CSIRT inkludere
følgende for å kalles en CSIRT:

•
•
•

•

En form6 /spa ragraf: Dette går i korthet ut på å definere hva CSIRTen skal gjøre, spesifisert på
tjenester, policy og kvalitet.
En kundegruppe: Dette omfatter hvem som skal betjenes av CStRTen og hvordan man
forholder seg til overlappende CSIRTs.
Plassering i organisasjonen/bransjen: Her er også spørsmålet hvor CSIRTen skal lokaliseres
organisatorisk og hvilken myndighet CS1RTen ska l ha i forhold til kundene . Skal den kunne
pålegge kundegruppen felles tiltak, fo r eksempel nedstenging av maskiner? Hvor gå r
ansva ret mellom selskapene (kundene), Kraft CSIRT og myndighetene?
Relasj oner tit andre: Her er spørsmålet hvilke samarbe idspartnerne CS1RTen skal ha. NorCERT
er en viktig samarbeidspartner som ligger på et høyere o rganisatorisk nivå (nasjonal og
tverrsektoriell) enn det Kraft CSIRT vil gjøre. Tillit og respekt må bygges mellom CSIRT og
partnere for at informasjon skal bli delt.

CSIRTen tilbyr tjenester til kundegruppen. Slike tjenester kan bli gruppert i tre kategorie r (WestBrown et al, 2003) :

1.
2.

Reoktive omfatter tjenester som ka n brukes etter at en hendelse har in nt ru ffet
Proaktive omfatter tjenester som i forkant av hendelser kan bidra t il å beskytte
kundegruppen m ot angrep og hendelser.
3. Sikkerhetsledelse omfatter tjenester som kan bidra til å styrke eksisterende etablerte
tjenester som er uavhengig av om det har skjedd en hendelse eller ikke .
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Ta bell 4.1 Ove rsikt over (S IRT-tj enester (E NISA, 2009)

Reaktive

Proakt ive

Sikkerhetsledelse

Varsling

Nyhetsannonsering

Risikoanalyse

Hendelseshåndtering
(analyse, respons og
respa nskoordi nering)

TeknologiovelVåkning

Sårba rhetshå ndteri ng

Sikkerhetsa udit og-analyse

Kontin uitetsplanlegging

Konf igurering og vedli kehold
av si kkerh etsverktøy,
programvare og infrastruktur

Sikkerhetskonsu lenttjenester

Utviklingav sikkerhetsverktøy

Holdningsarbeid

Inntre ngn ingstj enester

Opplæring og trening

Distribusjon av
sikkerhetsrelatert informasjon

Produktevalueringl

(analyse, respons og
respa nskoord i neri ng)

Artefa kt-hå ndlering

(analyse, respons og
responskoord i neri ng)

sertifisering,...._ _ _.....

Hovedansvaret for en CSIRT er å lede og koordinere responsen i forbindelse med angrep. Dette
inkluderer å etablere kommunikasjonslinjer, organisere ressurser og på best mulig måte håndtere
hendelsen. CSIRTen bør også vedlikeholde en sikkerhetsplan, revidere og t este den årlig. Andre
oppgave r er å analysere hendelsene, respondere, eskalere hensiktsmessig i henhold til en
forhå ndsbestemt plan, kommunisere til aktuelle partnere og løse problemene, deretter overvåke
situasjonen (NERC, 2007) .
Arbeidsprosesse n til CSIRT er illustrert i figur 4.1.
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Analysere hendelsen

Overvåke

hensiktsmessig

Figur 4.1 (SIRT - p"gående arbeidsprosess
Når en hendelse oppstår vil CSIRI analysere hendelsen, respondere ved å delegere oppgaver tit
eksperter som løser problemet. CSIRT skal kunne håndtere hendelser av ulikt omfang og va rsle og
veilede kundene når en hendelse er i utvikling eller har skjedd. I etterkant av hendelsen er det viktig
å overvåke situasjonen og ikke minst lære av hendelsen .

4.2

CSIRT-funksjoner i Norge

Vi har tre nivåer av (SIRI-funksjoner i Norge:

Nasjonalt nivå der NorCERT koordinerer hendelseshåndtering i forbindelse med angrep mot
nors k kritisk infrastruktu r og forestår også internasjonal koordinering og samarbeid.
2. Bransje CSIRTer der un iversitetene er dekket av Uninett CERT. I t illegg har vi Helse CSIRT som
dekker hele helsesektoren, Justis CSIRTen som er i etablering for politi og justissektoren.
3. Flere virksomheter har også egne CSIRTer, eksempler er Universitetet i Oslo og i Tromsø,
samt Telenors senter for hendelseshåndtering (Telenor Security Operation Center).

1.

I de neste underkapit lene blir noen ulike CS1RTer omtalt .

4.2.1

Hendelseshåndtering i kritisk infrastruktur på nasjonalt nivå

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har det operative ansvaret for forebyggende IKT·sikkerhet i
nasjonal kritisk infrastruktur og for håndtering av sikkerhetstruende hendelser. NorCERT er Norges
nasjonale senter for håndtering av alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og
informasjon . I tillegg drifter og organiserer NorCERT et nasjonalt sensornettverk på Internett.
Va rslingssystem for Oigital lnfrastruktur (VOl) drifter og videreutvikle r et nasjonalt sensorsystem som
identifiserer, sa mmenstiller og varsler om dataangrep mot Norge.
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NarCERT ivaretar forebyggende tiltak for effektiv hendelseshåndtering, varsling, rådgivning,
assistanse ved og håndtering av sikkerhetshendelser, samt analyse og trusselvurdering for kritisk
infrastruktur. VOl og NarCERT er basert på et nært samarbeid mellom myndigheter, private bedrifter
og offentlige etater. NarCERT er det nasjonale kontaktpunktet for tilsvarende nasjonale
koordineringsenheter for varsling og rådgivning i utlandet.
NarCERT har en sentral rolle i en beredskapssituasjon. NorCERT bistår relevante sektormyndigheter i
forbindelse med iverksettelse av nasjonale beredskapstiltak på informasjonssikkerhetsområdet. Det
forutsettes at det er en direkte linje mel10m NorCERT og den eller de sektormyndigheter som har
ansvar for de aktuelle tiltak i det sivile beredskapssystemet (NOU : 2006:6) . Det er viktig med
samarbeid og ikke å duplisere ressursene . En koordineringsgruppe er etablert med representanter
fra NorCERT, Politiets sikkerhetstjeneste og Etterretningstjenesten, jf. St.meld . nr. 22 (2007-2008) og
Innst. S. nr. 85 (2008-2009) . Etatene samarbeider både på teknisk og strategisk nivå.
Nasjonalt skal NorCERT koordinere ift oppdatert trusselbilde og få godt samspill mellom ulik sektorer,
NorCERT samarbeider derfor med virksomheter på tvers av sektorer. Dersom noe oppstår i en sektor
skal arbeidet komme de andre sektorene til gode også. NorCERT har etter hvert fokusert sin innsats
på avansert industrispionasje. Denne prioriteringen henger sammen med trusselbildet og en
rollefordeling i forhold til andre etater som KRIPOS, PST, ISPene, tilsynsmyndigheter, virksomhetene
selv mJI. like viktig som å håndtere hendelsene er det å forhindre at nye oppstår. NorCERT tilbyr
derfor kurs innen tekniske disipliner, analyse og forensic . De er også vertskap for ISP-SEC møter hvor
Internet Service Providers (ISPene) møtes og diskuterer sikkerhet. Et annet forum er MSSP-Sec der
sikkerhetsleverandører møtes.
NorCERT har kontakt med andre CERTer i Europa på bilateral basis og deltar også mye i
2
internasjonale fora. TrafikklysprotokoIJen brukes ved kommunikasjon og varsel fra utlandet.
Protokollen gir via fargekodene hvit, grønn, gul og rød en vurdering av sensitivitet på informasjon og
regler for spredning og deling av informasjonen. Dette fungerer ved at "TlP+farge" i
meldingsoverskriften gir informasjon til mottaker om sensitivitet på informasjonen man har mottatt.
Ved hendelser ,orioriterer Nor(ERT i første
omeane:
. . .
.
v kritisk infrastruktur.
- - - - - , deretter
-medlemmene
-- - - - - - - - - .
deretter andre . NorCERT er tilgjengelig 24/ 7.
I

4.2.2

Hendel sesh åndtering i universitetssektoren

Un inett CERT i Trondheim tilbyr sine tjenester til universiteter og forskningsinstitusjoner med totalt
300 000 brukere i nettet. Teamet hos Uninett (ERT driver overvåkning og veiledning. Uninett CERT
har 5-6 personer ansatt (ca 2 årsverk) og har åpent i kontortida og vakttelefon utenom kontortid .
Un inett (ERT har ikke egne sensorer som Nor(ERT!VDI men har et script på rutere som oppdager
unormal trafikk, for eksempel hvis en maskin plutselig begynner å sende ut trafikk/masse e-poster.
Hvis Uninett (ERT oppdager at en IP-adresse oppfører seg unormalt, sender Uninett (ERT en
henvendelse til den aktuelle institusjonen og ber dem løse dette problemet. Uninett (ERT selv har
ikke tilgang, de bare overvåker og varsler, men kan imidlertid stenge tilgang til ruteren.
Un inett CERT sin tyngd e ligger på reaktive tjenester. I fjor hadde Uninett CERT ca 2500 hendelser.
Teamet videresender det meste til institusjonene. Når teamet ikke håndterer hendelser jobber de
med opplæ ring, utvikler verktøy og holder kontakt med myndighetene. De driver opplæring og
rådgivning, for eksempel hvordan sette opp et sikkerhetsteam eller pakkefiltere på rutere . De fleste

2 US-CERT, Traffic Light Protocol (TlP) Matrix and Frequently Asked Questions, http://www.uscert.gov/tlp/, nedlastet 10. April 2012.
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hendelsene er kompromitterte maskiner som enten skanner eller sender ut spam. Sluttbrukere
{studenter} henvender seg til lokal IT-avdeling som igjen henvender seg til Un inett CERT. Kontakten
skjer på e-post eller via telefon.
De som jobber i Uninett CERT er ansatt i nettavdelingen. Når de ansatte ikke arbeider med sikkerhet
arbeider de med nett. Uninett CERT har opplevd at det er veldig nyttig med nettkompetanse. Det er
også noen som driver med IT-revisjon . I tillegg til nettkompetanse er generell sikkerhetskompetanse
nyttig. UNlnett har ønsket seg juridisk kompetanse, men det er vanskelig å finne noen som kan både
jus og IT. Teamet kommer i imidlertid ofte bort i situasjoner der de trenger denne kombinasjonen av
kompetanse .
Det er to store universiteter som har egne CSIRTer: UiO) og Uir. UiOs Computer Emergency
Response Team (UiO-CERT) har ansvar for håndtering av IT-sikkerhet ved Universitetet i Oslo. Dette
omfatter blant annet ID-tyveri og personvern, virusangrep og innbrudd i IT-tjenestene. Hendelser
håndteres enten på stedet, via telefon eller e-post. IT-reglementet og IT-sikkerhetshandboka til
Universitetet er sentrale utgangspunkt for CERT gruppens drift. UiO CERT driver også forebyggende
arbeid gjennom informasjon, overvåking og analyse av logger.
UiT CSIRTs formål er å forbedre sikkerheten ved UiTs datanett, redusere antall sikkerhetshendelser
og skadene etter slike, samt øke bevisstheten om sikkerhet hos målgruppen. UiT CSIRT skal være det
naturlige kontaktpunktet på UiT i forbindelse med spørsmål om datasikkerhet og eventuelle brudd på
dette. De tilbyr tjenester som nettverksscanning (finne åpne porter, sikkerhetshull),
brannmurfunksjonalitet (pakkefilter) og overvåke ett eller flere nett hvis systemadministrator har
mistanke om at det foregår uregelmessig trafikk på systemene.
De andre universitetene er små og har kanskje bare en sikkersansvarlig, gjerne på IT-avdelingen . Hos
mange universiteter er det ofte bare et ensifret antall personer som jobber på IT-avdelingene.
Uninett CERT har hyppig kontakt med UiO CERT og UiT CSIRT. Samarbeidet er godt og bygd opp over
lang tid. Miljøet er stabilt med lite utskifting av personell. Dette gir tillit.
Uninett CERT er medlem i FIRST5 . FIRST har over 200 CERTer som medlemmer. Uninett CERT er også
med i TFCSIRr, som er drevet av TERENA, en europeisk organisasjon drevet av forskningsinstitutter.
Det er tre årlige møter og de kontakter dem ved behov. UninettCERT har også kontakt med ISP-SEC
Forum hos NSM.

4.2.3

Hendelseshåndtering i forsvarssektoren

Forsvaret har sin egen overvåkning på kritiske systemer. CSIRT i Forsvaret får varsel direkte fra
brukerne. Forsvaret har derfor sine egne sensorer og driver aktiv beskytte lse av egne kritiske
systemer.

UiO-CERT - UiOs Computer Emergeney Response Team,
http:Uwww.uio.no!tjenester/it/sikkerhet/eert/ nedlastet 03 .apriI2012 .

3

• CSIRT Computer Seeurity Ineident Response Team CSIRT - Abuse (Studenter - Ansatte) CSIRT Computer Security Ineident Response Team Un iversitetet i Tromsø, Norge.
http://uit.no!startsida/orakeletlartikkel?p document id=171411&p itb=&malgruppe, nedlastet 3.
april 2012.
5

FIRST is the global Forum for Ineident Response and Seeurity Teams, http://www.first.org/ nedlastet

11. April 2012
6

TF-CSIRT, http://www.terena.org/aetivities/tf-csirt! nedlastet 11. april 2012 .
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Forsvaret har et beslutningsrammeverk som gjør (SIRl i stand til å ta beslutninger ift daglige saker.
Den nasjonale doktrinen for informasjonsoperasjoner gir operative krav og strukturer.
Operasjonspianen sier hvem gjør hva . Ufariige hendelser bruker (SIRT ikke ressurser på. Store saker
går inn i ordinære beslutningsprosesser og går tjenestevei. Forsva rets (SIRI følger med på kritiske
systemer og når de oppdager uregelmessigheter analyserer de hendelsene og starter eventuelt opp
en Computer Network Defenee (eND) operasjon. En slik operasjon krever godkjenning lenger oppe i
systemet. Det er viktig at en slik operasjon er koordinert med andre virksom heter i Forsvaret slik at
ikke noen avdelinger blir skadelidende som følge av operasjonen.
NATOs CSIRT er viktig for Forsvaret. Forsva ret har også hatt et godt samarbeid med NorCERT helt
siden de startet opp.

4.2.4

Hendelseshåndtering i justissektoren

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har vurdert at dagens styringsmodell for NSM bør
gjennomgås for å vurdere om NSM faglig og administrativt bør underlegges JD og at man gjør en
vurdering om ansvaret for forebyggende IKT- sikkerhet, beredska p og håndtering av alvorlige
hend elser i sivil sektor bør plasseres i JD samtidig (Justis- og beredskapsdepartementet, 2012). Det er
også utarbeidet en IKT-strategi for justissektoren der god informasjonssikkerhet er et av
hovedmå lene. I følge strategien skal det opprettes et IKT-responsmiljø i justissektoren (Justis CSIRT).
CSIRTen etableres under Politidirektoratet (POD)/Politiets data og materielltjeneste (PDMT) som har
det operative ansvaret for IKT i politietaten. En minimumsløsning skal væ re på plass i juni 2012.
Denne minimumsløsningen inkluderer en va rslingsfunksjon. Mens va rslingsnettverket skal etableres
innad i justissektoren, skal selve hend elseshåndte ri ngen skj e hos virksomhetene . Myndighet og
kompetanse sitter hos den enkelte virksomhet. På lengre sikt vil sa nnsynligvis CStRTen få flere
oppgaver og etablere samarbeid med andre (SIRTer.

4.2.5

Hendel seshåndtering i helsesektoren

Initiativet ti l å etablere en Helse (SIRT kom fra bransjen og Helse- og omso rgsdepartementet. Det ble
gjennomført en utredning som gikk til departementet som besluttet å legge (SIRT til Statsforetaket
Norsk Helsenett . Norsk Helsenett SF leverer en elektronisk samhandlingsarena for helse- og
omsorgssektoren og eies av Helsedirektoratet.
I st ra tegien for Norsk Hel senett SF sies det at (SIRT skal eta bleres: " I tråd med strategi fra Nasjonal
sikkerhetsmynd ighet vil vi etablere og drifte CSIRT for sektoren (heretter kalt HelseCSIRT). Dette er
en tjeneste hvor brukere i helse- og omsorgssektoren kan henve nde seg om alvorlige
sikkerhetshendelser. Helse(SIRT skal respond ere raskt og effektivt ved trusler og/eller hendelser av
sikkerhetsrelatert karakter. HelseCSIRT skal bli det naturlige sted å henvende seg når det oppstår
alvorlige sikkerhetshendelser i helse- og omsorgssektoren." Strategien sier videre at Norsk Helsenett
SF skal tilpasse og implementere monitoreringsverkt0Y for beskyttelse av se ktoren, registertjenester
de drifter og forvalter, og rapportering av si kkerhetsrelat erte hendelser og tjenestekvalitet i
helsenettet.
HelseCSIRT ble etablert i 2011. I løpet av ett år har Helse(SIRT etablert seg i Trondheim og har 4
ansatte på heltid, og vil bli 5 1. juni 2012, som arbeider på et nasjonalt nivå. I tillegg er det 2 ansatte,
som vil bli til4 i løpet av året, som utvikler beskyttelsessensorteknologi både på nasjonalt og internt
nivå i helsesektoren. Totalt utgjør det ca 10 personer som utvikler metodikk og
beskytte lsessensorteknologi. I tillegg er det 5 ansatte som monitorer hendelser og sikkerhet i
sektoren 24/7. I korthet er det ca 15 heltidsressurser som arbeider enten direkte i eller med
Helse(SIRT likend e funksjon. De håndterer alle typer hendelser som kan relateres tillKT. HelseCISRT
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bistår også med å sikre elektroniske data/bevis, uavhengig årsak til hendelsen, f.eks. alt fra
dataangrep til sikring av elektroniske spor i forbindelse med en korrupsjonssak .
HelseCSIRT er en operasjonell (SIRT og favner videre enn en tradisjonell CSIRT da den har noe
bredere mandat. Begrunnelse for dette er at HelseCS1RT fungerer både som et sikkerhets-,
monitorerings- og cyber beskyttelsessenter.

Som sikkerhetssenter bistår HelseClSRT sektoren med ulike sikkerhetsspørsmål og råd om
infrastruktur, systemer, hvilke programvare som anses som sikker med mer. Videre utarbeides felles
rammeverk for hvordan operasjonell sikkerhet bør implementeres for å redusere sårbarheten t il den
enkelte enhet i sektoren, og sektoren som sådan for å nevne noen punkter.
HelseCSIRT har også bygd en egen SoC (Security operation Center) som er det nasjonale
monitoreringssenteret for helse· og omsorgssektoren. For å ha effektive monitoreringssystemer har
HelseCSIRT utviklet nasjonal beskyttelsessensor for Helse- og omsorgssektoren . Disse benyttes i det
nasjonale beskyttelsesprogrammet for sektoren . Det nasjonale beskyttelsesprogrammet for sektoren
gjør det mulig å se hvem som blir angrepet, hvilket helseforetak eller syke hus, se status i nettet,
båndbredde brukt, type trafikk mm.
HelseCISRT fungerer også som et cyber beskyttelsessenter. Det er utvi klet et rammeverk for
monitorering og hendelseshåndtering: FMSA (Fail Safe Monitoreringsbasert SikkerhetsArkitektur).
Siden dette benytter passiv monitorering og andre ulike sikkerhetsinnretninger merker ikke brukerne
noe. Rammeverket omfatter også hva som er en sikker tilstand og hvordan man ved feiltilstand skal
komme seg til sikker tilstand igjen. Det gjør også at HelseCSIRT kan arbeide mer aktivt med å
robotifisere tjenestene og infrastrukturen, samt effektivt redusere sårbarheten i sektoren. I tillegg gis
det bistand i forbindelse med konkrete hendelser. HelseCSIRT er med i VOl systemet. Det er et
tilsvarende system HelseCSIRT implementerer, men HelseCSIRT utvik ler og imp lement erer neste
generasjons beskyttelsessensorer hvor kunstig intelligens og visual isering er tungt vektlagt. Det er et
krav at for å kunne arbeide i HelseCS1RT må man ha operativ bakgrunn fra cyber defenee og security,
alternativt fra kunstig intelligens miljøet. HelseCISIRT besitter derfor tung kompetanse innen
sikkerhet og beskyttelsesmekanismer. De har et godt samarbeid med NorCERT. Meldinger fra
NorCERT kommer på e· post. Disse må bli lagt inn i IRF format som er det formatet meldinger går på .
HelseCSIRT har nært samarbeid med en rekke nasjonale og internasjonale CERT/CS1RT og Computer
Crime Units.
Hver av enhetene/ foretakene som er med i det nasjonale beskyttelsesprogrammet (som nå
implementeres i sektoren) har en vi rtuell CS IRT med en til to ansatte som er kontakt punkt ut mot
enhetene. Hvis det oppstår en hendelse blir alle informert via det virtuelle systemet. Det er 2SS 000
brukere i nettet. Det er også et team, 2.linje (eller backoffice team), med 20 personer som bistår med
å håndterer hendelser. Etter at HelseCISRT ble etablert, oppdages det nå langt flere hendelser enn
tidligere, også hendelser som ofte antas å være uskyldige men som i rea liteten er alvorlige.

4.2.6

Hendelseshåndtering telesektoren

Tilbyder av teletjenester skal etter Ekomforskriften § B-1 va rsle Post· og teletilsynet om vesentlige
driftsmessige og tekniske problemer som kan redusere, eller har redusert, kvaliteten på tjeneste
omfattet av forskriften . nVarslingen ska l omfatte hendelser som tilbyder selv kategoriserer til
alvorlighetsgrad alvorlig eller kritisk. Varsling kan også iverksettes ved andre avvik eller ikke-kritiske
hendelser dersom disse avdekker alvorlige sårbarheter i tjenestekvalitet eller i fysisk infrastruktur. I
2010 fikk Post· og teletilsynet rapportert 50 sikkerhetsrelaterte hendelser og utfall av elektroniske
kommunikasjonstjenester. Ti av disse hendelsene ble fulgt opp av tilsynet, mens de øvrige ble
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vurdert å være mindre alvorlige, sett i et sikkerhets- og beredskapsperspektiv (Post- og teletilsynet,

2010).
Post og teletilsynet har så vidt diskutert problemstillingen å etablere en CSIRT for telesektoren, men
direktøren har så langt ikke tatt stilling til dette og saken ligger per dato hos departementet. En CSIRT
innen EKOM vi l kunne komme i et potensielt konkurransevridende forhold til Telenors (SIRT, Telenor
5ecurity Operation Center (TSOC) som også selger sikkerhetstjenester.
Tsac håndterer hendelser i nettet som er åpent 24/7 og har sensorer både nasjonalt og
internasjonalt. I tillegg vil NorCERT og VO l dekke store deler av EKOM bransjen når den gamle
teleteknologien utfasen (PSDN og ISDN ) og erstattes md IP-teknologi.

Når hendelser oppstår går de inn til desken som tar i mot rapporteringen. Deretter går de videre til
en sentral som gjør en konsekvensvurdering av hendelsene ut i fra gitte kriterier og ut i fra
risikoanalysene .
Kategoriseringen bestemmer den videre veien for hendelseshåndteringen. Dersom det er et teknisk
problem går det til ulike task forces som har spesia lister på området. Dersom det er
sikkerhetsproblem, går det til CERTen. Er det kritiske hendelser, går va rsel vide re til beredskap og
kontinuitetsplanleggingen og til toppledelsen . I kritiske situasjoner varsles toppledelsen både fra
sentralen og fra beredskapsorganisasjonen. Øving og varsling av også egne ansatte er viktig når
hendelser oppstår.
4.2 .7

Hendelseshåndtering i finanssektoren

Finansnæringens hovedorganisasjon, BanklD og bankene diskuterer CS IRT i finanssektoren, men
foreløpig er en CSIRT på diskusjonsstadiet. Behovet for slike tjenester er imidlertid til stede.
4.2.8

Hendelseshåndtering j olje og gass-sektoren

Statoil har egen CSIRT, og representerer sånn sett olje og gass næringen på en måte. Det finnes ikke

noen overordnet CS!RT for alle o!je- og gassre!aterte selskaper i Norge. Dette fordi de fleste andre
se lskaper som holder til i Norge har utenlandsk opphav. Det er derfor ikke like lett å etablere en
CSIRT for Norge, som slik som man har gjort innen helsesektore n med Helse CSIRT. Noen utenlandske
se lskaper har egne CSIRTs.

4.3

CSIRT-funksjoner i andre land

Siden første CERTen ble etablert i 1988 i USA er det etablert flere industrielle CERTer i USA. Til
sammenligning har man i Europa sett at CERT-etableringen har vært drevet fram av
universitetssektoren. I de neste underkapitlene gis en kort oversikt over CSIRTs i USA og Europa med
relevans for kraftbransjen.

4.3.1

CERTer i USA

I USA er det spesielt tre aktuelle fagmiljøer for hendelseshåndtering i kraftbransjen:
1.
2.
3.

CERT Coordination Center (CERT-CC), som også er involvert i et Smartgrid-prasjekt.
Industrial Contral Systems Cyber Emergency Response Team (lCS-CERT). som ha r utarbeidet
mye dokumentasjon på hendelseshåndtering i SCADA-systemer
Department of Energy Joint Cyber Security Coordination Center (JC3), DoE-CIRC som har
utviklet kriterier for hvilke hendelser som ska l rapporteres til DoE .
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CERT Coordination Center? ble etablert i 1998 som respons til Morris-ormen . Det som engang var en
titen organisasjon som ble etablert for å koordinere håndtering av internetthendelser har i 2011 mer
enn 150 sikkerhetseksperter som jobber proaktivt for å forbedre IKT-systemsikkerheten. (ERT CC
samarbeider med akademia, industrien og lovgivende myndigheter for å utvikle avanserte metoder
og teknologi som skal gjøre samfunnet i stand til å møte stor-skala, avanserte angrep på Internett.
(ERT CC er lokalisert hos Software Engineering Institut e, et offentlig finansiert FoU senter ved
Carnegie Mellen University.
CERT CC analyserer nettverkstrafikken, og hjelper organisasjoner å identifisere t rafikkmønster som
kan indikere at de er under angrep. De drifter også en database med informasjon om
programvaresårbarheter og samarbeider med utviklere om å utvikle bedre programvare . CERT CC
bistår også organisasjoner med å identifisere interne trusler og sikkerhetsmangler. Deres database
har flere enn 700 innsider trussel caser som er tit hjelp ved å identifisere motivasjon og signaler.
CERT CC utvikler verktøy, bidrar i standardiseringsarbeidet og bistår i etterforskning i
datakriminalitet. De tilbyr også undervisning, inklusive virtuell trening og øvelser/simulering.
CERT CC har bistått med å bygge opp mer enn 50 CStRT team med nasjonalt ansvar, og også arbeidet
sammen med Department of Homeland Security (DHS) for å etablere US-CERT. CERT-CC og US-CERT
er to ulike organisasjoner, men samarbeider tett. CERT-CC bidrar også i Software Engineering
Institute's smart grid aktivitet gjennom Smartgrid-prosjektet8 som fokuserer på å effektivisere
kraftsyste met samtidig som konsekvensene for miljøet skal reduseres.

us Computer Emergency Readiness Team (US-CERT)9 er den operative delen av National Cyber
Security Division (NCSD) ved Department of Homeland Security (DHS). NCSD ble etablert av DHS for å
fungere som den føderale myndighetens hjørnestein for koordinering og beredskap av
Internettsikkerhet, inklusive å implementere den nasjonale strategien for Internettsikkerhet
(cybersecurity) . US-CERT samarbeider med leverandører, industri, andre myndigheter og
organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt og tilbyr en rekke tjenester, herunder varsling, analyse,
ve rktøyutvikling, nyhetsbrev med mer. Mer informasjon om US-CERT finnes i (Haller et al, 2011: 2627) .
DHS Control Systems Security Program (CSSP) leder og driver " the Industrial Control Systems Cyber
Emergency Response Team" (ICS-CERT) i sama rbeid med US-CE RT. Sammen med US-CERT tilbyr ICSCERT en rekke sikkerhetstjenester for industrielle kontrollsystemer (SCADA) . Disse tjenest ene
omfatter blant annet å bisU med å respondere på hendelser, gjøre sårbarhetsanalyser, tilby påstedet assistanse og etterforskning, skape økt sikkerhetsbevissthet, dele og koordinere informasjo n
om trusler og sårbarheter. ICS-CERT drifter et skadevarelaboratorium som gjør det mulig å analysere
infiserte systemer. la boratoriet har et representativt utvalg av leverandørutstyr som gir analytikerne
en mulighet ti l å teste ut skadevare på ulike systemer og vurdere effekten sårbarheten kan ha for
kritisk infrastruktu ~o. ICS-CERT har også utarbeidet en hendelseshåndteringsbrosjyre for industrielle
kontrollsystemer og en veileder for hvordan man kan etablere en CSIRl for industrielle
kontrollsystemer.

7 Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, About Us Ta king a Comprehensive
Approach to Cyber Security, http://www.cert .org/meet certl nedlastet 3. April 2012.
8 Software Engineering Institute Carnegie Mellon, Smart Grid, Overview
http://www.sei.cmu .edu/smartgrid/ nedlastet 3. april 2012
9 US-CERT, About us, http://www.lJs-cert.govl about-us/ nedlastet 3. April 2012.
10 US-CERT, More Information about the Industrial Control Systems Cyber Emergency Response
Team, http:Uwww.us-cert.govlcontrol systems/ics-ce rt!moreinformation .ht m l nedlastet 3. april
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Department of Energy Jojnt Cyber Security Coordination Center (JC3) mottar rapportering om
hendelser i kraftbransjen på vegne av U.S. Department of Energy. JCS bistår med
hendelseshåndtering, rapportering, sporing sammen med datasikkerhetsstøtte. JC3 er medlem av
GFIRST, Government Forum of Ineident Responders and Security Teams og FIRST. DDE har etablert
prosedyre for rapportering til myndighetene og har utviklet et skjema for inddent rapportering med
veiledning for når skjemaet skal fylles ut (DDE, 2012).

4.3.2

CERTer i Europa

Europas ambisjoner og status j forhold til bruk av IKT er gitt av Digital Agenda Europe (European
Commission, 2011). HØY bruk av Internett gjør Europa sårbar for digitale angrep, og EU har tatt flere
initiativer for å styrke den digitale sikkerheten. Blant tiltakene finner vi hendelseshåndtering utført av
ekspertgrupper, CERTer.
Opprinnelig ble CERTer satt opp for å bistå med å håndtere sikkerhetshendelser på universitetene og
i privat sektor, men trusselutviklingen og behovet for å beskytte en stadig mer sårbar infrastruktur
har bidratt til at CERTer også er blitt etablert på nasjonalt og statlig nivå. Nasjonale eller statlige
CERTer har blitt en nøkkelkomponent i beskyttelse av kritisk infrastruktur mot angrep fra ondsinnet
programvare på Internett. Disse har til oppgave å bidra til nasjonal og økonomiske sikkerhet ved å
beskytte myndighetenes arbeidsprosesser og driften av kritisk infrastruktur mot angrep fra Internett.
European Network and Information Security Agency (ENISA) har gjennomført en studie av CERTene i
ll
Europa. Det erca 120 av dem totalt. Kundekretsen til CERTene ble kartlagt og av 20 CERTer som
besvarte undersøkelsen er det 14 som dekker kundegruppen stat/regjering og 12 som dekker kritisk
infrastruktur. Andre kundegrupper er militæret, privat sektor og akademisk sektor.
Hendelseshåndtering og varsling er de viktigste tjenestene CERTene tilbyr. Andre viktige tjenester er
teknologiovervåkning og opplæring/trening, som tilbys av ca halvparten . Samarbeidet mellom
CERTene er mest utbredt når det gjelder hendelseshåndtering. Studien viser videre at mange CERTer
ser forbedringsområder i forhold til samarbeidet dem j mellom, men det er fortsatt mange barrierer
for deling av informasjon til tross for initiativer som organisasjonene FIRST, TERENA og EN ISA. Tillit og

nytteverdi er viktige stikkord for deling av informasjon. R.apporten peker på flere barrierer for
samarbeid: Ulike legale rammeverk i ulike land, deling av " undergrunnsinformasjon", nytten er ikke
gjensidig og CERTen har uansett et selvstendig ansvar for å samle inn relevant informasjon for sin
kundegruppe, noe som ikke han dekkes gjennom sentrale og generelle tjenester (ENISA, 2011a) .
Et forsøk på å etablere en permanent og operativ Europeisk CERT lyktes ikke som følge av ulike
12
interesser og forskjellige nettverk i Europa og hos de eksisterende CERTene (Killcrece et. al ,2003).
Europa har derfor ikke noen overordnet CERT, men samarbeidet skjer på bilateral basis og gjennom
organisasjoner som TF-CSIRT og ENISA. TF-CSIRT er en organisasjon som arbeider for å stimulere
samarbeidet mellom CSIRTer i Europa, trener medlemmer og tilbyr et forum der man kan utveksle
erfaringer. TF-CSIRT jobber for felles standarder og bistar ved etablering av nye CSIRTer. ENISA
assisterer EU kommisjonen, medlemslandene og virksomheter med å adressere, respondere og
forhindre nettverk og informasjonssikkerhetsproblemer. ENISA har som mål å bli et tyngdepunkt i
forhold til informasjonsutveksling. Det er også koplinger mellom EU og USA. I november 2010 ble EU
og USA enige om å etablere en felles arbeidsgruppe på Cyber-Security and Cyber-Crime.
Arbeidsgruppa fokuserer på fire prioriterte områder: cyber inddent management; public-private
partnerships; awareness raisi ng; and cyber-crime (European Commission, 2011).

Se også Ineident Response Team Around the World, http://www.cert.org/csirts/images/csirtsmap.gif nedlastet 2. april 2012.
12 EN ISA, Eu rope, http://www .enisa. e u ro pa .eu!activ ities/ce rt/backg ro LI nd/eoo p/pa stpresent/regional-coop/europe nedlastet 3. april 2012.
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Det har ikke lyktes å identifisere noen CSIRTer for kraftproduserende industri i Europa eller j
europeiske land. ENI$A har laget en liste over (ERTer i Europa, men blant disse er det ingen (ERTer
for energisektoren, med unntak aven italiensk kraftleverandør, Enei ll (ENISA, 2011b) .

5

Hendelseshåndtering i norsk kraftbransje

5.1

Dagens rapporteringsregime

Det enkelte selskap i KBO er j dag pålagt å rapportere " ekstraordinære hendelser" til NVE direkte.
14
" Beredskapsforskriften §7 .1 Rapportering" omtaler hendelsesrapportering og -håndtering slik:
" Alle enheter i KBO skal innrapportere ekstraordinære situasjoner til Norges vassdrags- og
energidirektorat, herunder ulovlig fotografering, inntrengning, tyveri, hærverk og sabotasje eller
forsøk på slik virksomhet samt havarier, uhell og ulykker av betydning for drift og sikkerhet."
Veilederen 15 spesifiserer dette videre (kapittel 7.1.1) : Varsling til NVE om oppstått og pågående
ekstraordinær situasjon . Her sier NVE at NVE skal varsles dersom det oppstår hendelser som rammer
eller kan ramme viktige deler av kraftinfrastrukturen, herunder hendelser som
•
•
•
•

Rammer eller kan ramme to eller flere selskaper
Rammer driftskontrollsystemer klasse 3
Ikke kan håndteres av den enkelte KBO- enhet
Gir potensielt store samfunnsmessige konsekvenser

•

Er sikkerhetstruende handlinger

NVE gir følgende eksempler på større IKl-hendelser: Datainnbrudd, systematisk forsøk på
datainnbrudd, tjenestenekt angrep og funksjonssvikt i vi ktige IKT-systemer. I fjorfikk NVE inn 71
meldinger. Varsling skjer på epost og det er utarbeidet skjema som ska l fylles ut . De aller fleste
hendelsene som ble varslet i fjor dreide seg om teknisk svikt, noe skadeverk/tyveri og en del
naturskader. Det ble meldt inn kun ett tilfelle av virus . NVE sendte ut en generell advarsel om Duquviruset. Ingen selskap rapporterte at de hadde blitt infisert.
Slik det er nå har det enkelte selskap i KBO en rapporteringsplikt direkte til NVE. Det er få hendelser
som rapporteres innen rKl. Dette kan blant annet skyldes at deteksjonsevnen er lav. En Kraft csrRT
med utbygd sensornettverk vil kunne bidra til et mer helhetlig og aggregert bilde av hendelser til
bransjen og til myndighetene enn det eksisterende manuelle systemet som brukes i dag. Erfaringene
f ra utbyggingen av sensornettverk i He lseCSrRT viser klart effekten av automatisk overvåking der man
fikk en markant økning i detekterte hendelser etter at overvåkningssystemet ble implementert og
deteksj onsevnen ble bedre. r tillegg ble mul igheten t il statistikk og trendana lyser vesentlig bedre.
Men et slikt sensornett vil kun avdekke angrep og/eller uautoriserte forsøk på inntrengning via
Internett. Menneskelig svikt, utro tjenere, feil i utstyr/ programvare, manglende rutiner, prosedyrer,
retningslinjer med mer, må rapporteres manuelt. Andre årsaker til manglende rapportering kan
derfor være manglende tillit til NVE (fordi NVE er et tilsynsorgan) og/eller manglende interne
rapporteringsrutiner i selskapene.

Enel, http://www.eneLit/it-IT/azienda/profilo/enel in italia/enel servizl/ nedlastet 3. april 2012.
Forskrift om beredskap i kraftforsyningen, FOR-2002-12-16-1606
15 Veiledning til forskrift om beredskap i kraftforsyningen 1-2011
13
14
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5.2

Virksomhetens ansvar kontra (StRTens ansvar

Det er viktig å understreke at hendeiseshåndtering en viktig dei av virksomhetsstyringen og det
enkelte selskaps ansvar. Standarder som 1$027001 og 27002, ITIl-rammeverket og COBIT dekker
hendelseshåndtering. Hendelser som rammer den enkelte virksomhet vil virksomheten selv måtte
håndtere, enten alene eller med assistanse fra en (SIRI eller leverandør.
Kraftbransjen er en del av den kritiske infrastrukturen. En alvorlig hendelse i kraftforsyningen vil fort
kunne eskalere til en nasjonal krise hvis den truer forsyningssikkerheten . I Norge gjelder ansvar,
nærhet og likhetsprinsippet i forhold til nasjonal beredskap. Prinsippet er relevant for kraftsektoren
også i spørsmålet om etablering aven CSIRT og hvilket ansvar den skal ha . Ansvaret for
hendelseshåndteringen vil følge dette prinsippet ligget på det enkelte selskapet, inntil hendelsen blir
så stor og går utover det enkelte selskaps ansvarsområde, at det trengs koordinering og håndtering
på et høyere nivå. En slik utfordring oppstår for eksempel når flere selskap rammes via felles
infrastruktur som telenett og Internett. Kraftforsyningen har til felles med helse-, justis- og
universitetssektoren at de bruker samme infrastruktur. I helsesektoren er det norsk helsenett.
Universitetssektoren har et felles nett driftet av Uninett. I kraftbransjen er dette kraftforsyningens
eget telenett. Når hendelse oppstår i felles infrastruktur, er dette en oppgave som kan håndteres og
koordineres aven CSIRl. En CSIRT i kraftbransjen kan, som i helse og universitetssektoren i tillegg
bistå med rådgivning, opplæring og verktøyutvikling i forbindelse med håndtering av hendelser i
syst emer som alle bruker, eksempelvis prossesstyringssystemer (SCADA).

5.3

Alternative lokaliseringer og tilknytninger for en Kraft (SIRT

I dette kapittelet drøfter vi alternative lokaliseringer for en KraftCSIRT. Intervjuene og gjennomgang
av litteratur har avdekket to viktige forutsetninger for å lykkes med å etablere en CSIRT-funksjon.
Disse er:
1.
2.

Tillit: Uten tillit blir ikke hendelser rapportert.
Relevant kompetanse: En CSIRT for kraftbransjen vil trenge flere typer kompetanse, for
eksempel SCADA-systemer, kraftforsyningens telenett, datanettverk, servere, applikasjoner,
sikkerhet og jus.

I til legg må følgende forhold vurderes :

•

•

Internasjonalt samarbeid: Truslene mot kraftbransjen er internasjonale og overføres raskt
mellom landegrenser. En ny trussel kan komme flere veier, for eksempel via skadevare i en
ny komponent levert fra fabrikken, via skadevare i Internett eller via insidere i
organisasjonen. På grunn av den globale skadevareutfordringen vil en CSIRl for kraftbransjen
ha stor nytte av å samarbeide internasjonalt med lignende organisasjoner for å utveksle
erfaringer og kunnskap.
Påvirkn ingsmulighet: Påvirkning er viktig ut i fra en praktisk synsvinkel i form av å kunne
håndtere hendelsen, dvs. for eksempel stenge ned en ruter eller tilbakestille systemet slik
det var før angrepet. Opplevd nytteverdi er viktig for at virksomhetene skal bruke CSIRTens
tjenester. Dersom CSIRlen får en organisatorisk tilknytning som gir en viss praktisk
innflytelse kan dette bidra til å styrke hendelseshåndteringen .

En Kraft CSI Rl kan tenkes lokalisert hos for eksempel:
•
•

NorCERT
Statnett
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•

NVE

•

Et e-verk {kan være både kraftselskap og nettselskap}

Kraft CSIRT kan te nkes organisert som en del av NorCERT, uten t il knytni ng t il en virksomhet i
bransjen . Dette kan begrunnes med at NorCERT dekker allerede kritisk infras t ruktur i Norge og har
sensorer utplassert hos noen virksom heter gjennom VOl-sama rbeidet. NorCERT har eksistert i mange

år og er en ve letablert CERT.
Kraft (SIRT kan legges til en vi rksom het i bransjen, for eksempel Statnett so m har systemansvaret,
eller den kan legges til et e-verk. En lokalisering til et stort e-verk eller til Statnett gir tilgang t il
operativ driftskompetanse og kom peta nse om SCADA-systemer. Dette er re levant i forhol d t il
behovet for fagkompetanse og utnytting av arbeidskraft. Både Helse CSIRT, Justis CSIRT og Un inett
CERT har va lgt å legge CSIRT-funksjonen i tilknytning til et relevant driftsmiljø. En annen modell er å
legge CSIRTen til NVE, som også har et fa gmiljø og som i tillegg representerer en utøvende
maktfunksjon med stor påvirkningsmulighet. I det som følger har Proact ima vurdert disse fire
loka litetene for Kraft CSIRT opp mot hverand re. Å lokalisere Kraft CSIRT til et e-verk kan, slik
Proactima ser det, også reise spørsmål om nøytralitet og konkurransevridning i forhold til andre
selskaper i bransjen. Dette har man sett er en utfordring innen for eksempel EKOMbransj en.
Figur S.l gir en grov oversikt ulike organisatoriske tilknytninger i forhold til dimensjonene tillit og
rele va nt kompetanse slik Proactima vurderer det med utgangspunkt i innsamlet informasjon og
diskusjoner med ulike aktører. Skalaene er høyst kvalitative og må tolkes relativt og ikke som
absol utte verdier.

Høy

HØY
Lav

Kompetanse/fagmiljø (Elkraft, IKl, sikkerhet og beredskap)
Figur 5.1 Lokalisering av CSIRT i alternative vertsinstitusjoner i forhold til tillit og kompetanse
Hvis vertsinstitusjonen ikke har tillit blant kundene, vil dette kunne påvirke hvordan (SIRT blir
oppfattet og bidra til mangel på rapportering (Klllrece et al, 2003b : 125). Både NorCERT og Statnett
vil kunne oppnå høyere grad av t illit fra virksomheter i bransjen enn fra NVE som t ilsynsmyndighet og
et e-verk som vil mer være en " likemann". Selskapenes tillit t il en (SIRT knyttet ti l NVE vil kunne bli
svekket hvis NVE i neste omga ng utnytter informasjonen de mottar fra enkeltvirksomheter j
tilsynsvirkso mheten . Dermed kan selskapene bli " straffet" for å rapportere hend elser. I følge
beredskapsfo rskriften §7 må se lskapene allerede i dag rapportere hendelser til NVE, men dette er en
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manuell prosess som skjer i ettertid. En automatise rt prosess vil gi enda større informasjonstilfang, jf.
etableringen av HelseCSIRT.

Gjennom int ervjuene har det kommet fram at det er vanskelig å bygge opp og beholde et relevant
fagmiljø. Dette styrker argumentet for å etablere Kraft CSIRT i tilknytning til et eksisterende fagmiljø.
Statnett har svært god oversikt over kraftinfrastrukturen gjennom sitt systemansvar, og har dessuten
en stor IKl faga vdeling som dekker alle felt. I tillegg drifter Statnett store deler av kraftforsyningens
eget telenett. NVE har også god kunnskap om bransjen, men har ikke operativ driftserfaring i de
systemer som skal overvåkes. NorCERT har sterk sikkerhetskompetanse, men er svakere på kunnskap
om bransjen. Et e-ve rk kunne ha mer utfordringer i å dekke bredt i forhold til alle fagfelt
sammenlignet med Statnett.
Dersom vi studerer lokalisering i forhold til internasjonalt samarbeid, er det NorCERT og Statnett som
har de beste forutsetningene: NorCERT i forhold til eksisterende samarbeid med andre lands CERTer
og Statnett i forhold ti l eksisterende samarbeid med systemoperatører i andre land. NVE og e-verk
har ikke i samme grad etablert samarbeid med utenlandske aktører. NVE er som myndighet dessuten
uni k i nordisk sammenheng i forhold til oppgaver og påv irkning i bransjen.
Ser vi på styrings- og påvirkningsmulighet derimot, vil både NVE og Statnett ha bedre mulighet for
reell påvirkning enn de andre to alternativene. Statnetts påvirkning går gjennom infrastrukturdrift og
systemansva r, mens NVE har påvirkning gitt dem gjennom deres rolle som tilsynsmyndighet.

HØY
Lav

Internasjonalt nettverk- og samarbeid
Figur 5.2 Lokalisering av CSIRT i forhold til internasjonalt nettverk og påvirkning lokalt

5.4

Organisering og rolle

En CSIRT må ha en formålsparagraf (ENISA, 2010). Denne må beskrive hva CSIRTen ska l gjøre,
tjenester, policy og kvalitet.
CSIRT må ha en kundemasse. Kundene kan defineres via IP-adresser, AS-nummer, domenenavn eller
fritekst (EN ISA, 2010). En Kraft CSIRT kan for eksempel yte tjenester til virksomheter som faller
under Energilovens virkeområde. Den kan fylle følgende roller:
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•

å oppdage angrep og hendelser

•
•
•
•

varsle bransjen
gi bransjen råd i forhold til å håndtere hendelser
håndtere hendelser
drive opplysningsarbeid og forebyggende sikkerhetsarbeid

En Kraft C$lRT vi l kunne ha noe overlappende kundemasse med NorCERT. I dette tilfellet bør Kraft
(SIRT og NorCERT avklare seg imellom hvorda n man gjør det rent praktisk i forhold til va rsling og
håndtering av hendelser som oppstår hos felles kunde. 1 forhold til den nasjonale (ERTen, NorCE RT,
vil Kraft CSIRT kunne ivareta bransjens hendelseshåndtering og ha spesialkompetanse på egen
bransje og bransjespesifikke systemer og infrastruktur. Hendelser som er grenseoverskridende kan
løftes ti l NorCERT som har muligheter via sitt internasjonale nettverk til for eksempel å få stengt ned
IS Per. NorCERT har også etablert samarbeid med Forsva ret og PST, KRIPOS.
Kraftforsyningen er den mest kritiske infrastrukturen vi har fordi elektrisitet er grunnstammen for all
aktivitet i andre samfunnssektorer. Det bør av denne grunn vurderes en 24/7 tjeneste. Helse CSIRT
har anslått at en 24/7 kapasitet krever 10-15 ansatte sentralt i tillegg til kontaktpersoner (Virtuelle
CSIRTer) ute hos foretakene og innsatsgrupper/spesialistteam som trengs for løse problemene. Helse
CSIRT implementerer sensorer for å kunne drive automatisk overvåkning og kjøre ut ulike typer
statistikker og oversikter.

5.5

Samarbeidspartnere og kommunikasjonsveier

En Kraft CSIRT vil kunne ha mange samarbeidspartnere i forbindelse med håndtering av hendelser.
Noen relevante partnere fremgår av figur 5.3. I dette eksempelet gjøres det først en vurdering av
hendelsens konsekvenser, og avhengig av denne konsekvensvurderingen går saken videre til aktuelle
innsatsgrupper/eksperter for håndtering. Ved "store" hendelser går saken til KBO, NorCERT m.fl.

Statistikk

Hendelser

*

Selskap som er

CSIRT
Konsekvensvurdering
og beslutning

t-- ;j Innsatsgrupperl
Ekspertteam

Figur 5 .3 Forslag til kommunikasjonslinjer (SIRT
Innenfor bransjen er det følgende aktuelle samarbeidspartne re:
•
•

Kundene/brukerne inklusive Statnett
NVE, som bransjen har et rapporteringsansvar til i dag i henhold til Beredskapsforskriften §7
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•

KBD, som er bransjens beredskapsorganisasjon på tvers av selskaper

Utenfor bransjen :
•

NorCERT, som håndterer hendelser på nasjonalt nivå og har et etablert internasjonalt
samarbeid på nasjonsnivå

•

Andre:
o Media
o Viktige teknologileverandører til bransjen

o

Sikkerhetsleverandører (software, tjenester)

o

Utenlandske Kraft CSIRTer - i denne omgang er noen amerikanske miljøer

o
o

Universiteter og forskningsinstitutter, som kan bidra med kompetanse og analyse
Norsis på Gjøvik
FIRST

identifisert som aktuelle, se kapittel 4.3.1

o

Betydningen av tillit er av flere fremhevet som svært viktig. Det vil derfor kunne være ønskelig at
CSIRI rapporterer hendelser anonymt på vegne av selskapet, mens NVE må inn på kartet ved store
hendelser. Av samme grunn er det anbefalt av flere intervjuede personer at anmeldelser for
eksempel gjøres av virksomheten selv og ikke av CSIRT. CSIRT kan derimot anbefale virksomheten å
anmelde et lovbrudd og bistå i prosessen med for eksempel med å sikre bevis. I den grad saken er
anmeldt er den tatt over av politiet, og da har ikke CSIRT noen rolle lenger med mindre den ved en
rettslig kjennelse er bedt om å bistå . ENISA (2012) anbefaler imidlertid å samarbeide med politiet
fordi man ut en et samarbeid vanskelig vil kunne klare å håndtere datakriminalitet. Dessverre er
datakriminalitet grenseoverskridende i stor grad og det er enda slik at det er store utfordringer i form
av ulik praksis og lowerk når det gjelder internasjonalt samarbeid og utveksling av data i potensielle
straffesaker.

5,6

Tjenester og kompetansebehov

Kjernetjenestene som tilbys av de fleste CERTene innebærer deteksjon og registrering av hendelser,
etterfulgt av klassifisering, prioritering og tilordning av hendelser til dem som løser problemet,
håndtering av hendelsen, lukking av hendelsen og gjennomgang av hendelsen med hensikt å lære og
forbedre tjenesten .
Arbeidet vil være både reaktivt og proaktivt i sin natur, jf. tabell 4.1. Dette fordrer at en Kraft CSIRT
har tilstrekkelig bred kompetanse både i forhold til bransjen og den teknologi som brukes (SCADA,
tele kom, administrative systemer, AMS, datanett, servere) og i forhold til sikkerhet. Personene som
ansettes må i tillegg til fagkompetanse ha analytiske evner, god kommunikasjonsevne og evne til å
håndtere stress (ENISA, 2010) .
Når en hendelse oppstår, kan denne gå inn til et mottakssenter eller kundesenter i en Kraft CSIRT
som gjør en vurdering av hendelsen og hvor store konsekvensene er eller kan potensielt bli.
Konsekvensvurderingen kan være knyttet til risikoanalysen for bransjen. ENISA (2010) anbefaler å
stille følgende spørsmål når hendelsen blir mottatt:
•
•
•
•

Er dette virkelig en IT-sikkerhetshendelse?
Er den knyttet til CSIRTs målgruppe?
Passer den til mandatet?
Hva er konsekvensene og er det fysisk skade også?
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•
•
•

Hvor raskt kan hendelsene spre seg utover CSIRTs virkeområde?
Hvor mye og hvilke ressurser trengs for å håndtere hendelsen?
Hvem blant CSIRTs ansatte skal håndtere dette?

Det kan være nyttig å ha utarbeidet klare kriterier for klassifisering av hendelser. Det finnes f lere
ulike taxonomier for klassifisering av hendelser (EN ISA, 2010; Valeri et al, 2006). Her er det viktig å
være klar over at jo mer detaljerte skjemaer som benyttes, desto mer informasjon og t id trengs for å
klare å klassifisere hendelsen . Ved valg av taxo nomi anbefaler ENISA å velge en taxonomi som andre
CERTer benytter seg av. Klassifisering er til hjelp når hendelsen skal prioriteres og håndteres: Ikkerelevante hendelser rutes tilbake til selskapet. Ikke kritiske hendelser kan rutes direkte til ulike
innsatsgrupper for å løse problemene hvis ikke selskapet selv kan håndtere dem. Kritiske hendelser
gjør det nødvendig med bredere varsling, herunder NorCERT, KBO og bransjen generelt i tillegg til at
hendelsen må håndteres og problemene løses. Varsel ti l NVE er hensynstatt i Beredskapsforskriften
og er det enkelte selskaps ansvar, men en CSIRT kan bidra med bedre statistikkgrunnlag ti l
myndighetene på for eksempe l månedsbasis eller årsbasis. Et godt system for klassifisering av
hendelser er også et fundament for utarbeidelse av statistikk og overvåking av trender.
Ved varsling av andre aktører inklusive internasjonal kommunikasjon kan trafikklysprotokollen
benyttes. Denne benyttes allerede av NorCERT og nasjonale CERTer i en rekke land .
Det er vi ktig at det legges opp til gjennomgang av hendelsene og håndteringen av dem i etterkant.
Dette er viktig for å lære og for å forbedre tjenestene. Hendelsene skal også arkiveres, men man må
her være oppmerksom på aktuell lovgivning, herunder Datalagringsdirektivet. Hend elsene man
håndterer og lærer fra kan brukes i opplæring og opplysningsvirksomhet.
Når Kraft CSIRT ikke arbeider med å håndtere hendelser kan man arbeide med proaktiv sikkerhet
som for eksempel opplæring, opplysningsvirksomhet, utvikling av verktøy og øving. Gjennom
intervjuene har det kommet fram at øving og trening på hendelseshåndtering er svært viktig for å
klare å håndtere hendelser når de oppstår. Det er viktig å sette av nok tid til dette. Dersom Kraft
C5IRT er lokalisert i et dri ftsmiljø i for eksempe l Statnett eller i et kraftselskap, kan de ansatte også i
ledige stunder benyttes til driftsoppgaver. Denne koplingen til drift er fremhevet som viktig av flere
som er intervjuet.
En CSIRT har også til oppgave å overvåke eget nett, felles systeme r og infrastruktur. Sensorer kan
bidra til automatisert overvåkning. Det kan være nyttig å se nærmere på rammeverket som er
utviklet av HelseCSIRT. En Kraft CSIRT bør også overvåke aktuelle websider, abonnere på relevante
nyhetsbrev og samarbeide med for eksempel NorCERT for god totalovervåkning.

6

Hvordan etablere en CSIRT?

Gjennom intervjuene er det gitt flere konkrete råd i forbindelse med å etablere en CSIRI. Justis CSIRI
er i oppstartsfasen, mens Helse CSIRT har vært i drift i ett år. Uninett CERT og NorCERI har eksistert i
mange år. Rådene er oppsummert her:

•

•

Foran/u mandatet, hva CSIRTen sart til 6 gjøre, og dens myndighet, slik at det ikke er tvil hos
virksomhetene hvilke beslutninger den kan ta . Gi et tydelig oppdrag ti l dem som ska l etablere
CStRTen og de som skal samhandle.
Begrens omfanget i starten. Ta det t rinnvis videre. Prioriter å håndtere hendelsene før
tjenestene utvides. Dette inkluderer å ta i mot rapporter, utveksle informasjon og varsle
videre. Trinn 2 er å gjøre noe analyse og gi mer støtte til kundene. Trinn 3 inkluderer å
installere sensorer.
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•

Bygg teamet, fokuser på kompetanse, kurs, øving og trening. Øving og læring er ve ldig v iktig

•
•

og det må settes av nok tid til dette.
Sørg for ryddige linjer i fo rhold til NorCERT og myndighetene.
Tildel nok ressurser. Et omfattende se nso rnettverk er dyrt å implementere. Ulike
finan sieringsstrategier er gitt i (Killcrece et. al ,2003: 54) .

Det finnes også en del litteratur for dem som vil etablere (SIRTs. Handbøkene fra Carnegie Mellen
University i 2003 er fortsatt releva nte, men man må ta høyde for at måten man drifter et nettverk på
i dag er noe annerledes enn da . De gir i sin rapport "Steps for Creating National CSIRTs" råd til dem
som skal etablere CERTer på nasjonalt nivå. De anbefaler føl gende steg: Først utdanne de som skal
etablere CSIRT. Deretter føl ger planlegging, implementering, sette i drift og etablere samarbeid
(Killrece et al, 2003a). Ulike o rganisato riske mod eller for CSIRTs er present ert og drøftet i Killrece et
al (2003b) . Det finn es også detaljerte arbeidsprosessbeskrivelser for hendelseshå ndtering (Albert et

al, 2oo4).
NSM har utarbeidet en brosjyre for etablering av CSIRTer. En nyere utgave med mer strategisk
vinkling på nasjonalsikkerhet og kopling mot nasjonal strategi for informasjonssikke rhet er gitt av
(Haller et al, 2011). De anbefaler å ikke ukritisk kopiere andre lands løsninger da en CSIRT på
nasjonalt nivå vil m åtte tilpasses nasjonale rammer gitt av lovverk, kultur og politikk.
ENISA (20 10) "Good Practice Guide for Incident Management" har en nyere versjon som gir
oppskrifter og mange svar i forbindelse med etablering av CSIRT.
TERENA gir oppskrift på hvordan starte opp en CSIRT på sine nettsider16 •
Den nasjonale CERTen i Nederland har utarbeidet et konsept for dem som vi l etablere en CERTfun ksjon. Dette kalles CERT in a box og kan lastes ned fra CERTens hjemmeside
For kraftbransjen kan det være aktuelt å sjekke DHS (2009) som gir anbefalinger i hvordan man skal
respondere på hendelser i SCADA-systemer hvor systemene enten er truet eller kompromittert.
NERC (2007) har utarbeidet retningslinjer for hendelseshåndt ering i kraftbransjen . Disse er ikke
omfattende men kan være et utga ngspunkt.

7

Oppsummering og veien videre

7.1

Oppsummering

I oppdraget som Proactima fikk skulle fire spørsmål besvares:

1.

Hvilke o ppgave r vil normalt tilligge en CSIRT-funksjo n?
Hva slags andre CSIRT-funksjoner finnes eller er under oppbygging i Norge, m ål,
sammensetning, funksjoner, evt. erfaringer, evt. utbyggingsplaner?
3 . Finnes det Kra ft CSIRT i andre land, mål, sammensetning, funksjoner, evt. erfaringer, evt.
utbyggingsplaner?
4. Avslutningsv is e n bete nkning/forslag til hvordan en Kraft CSIRT kan organiseres,
2.

ansvarsområder og samarbeidspartnere og ikke minst va rslingslinjer?
Under er sva rene oppsummert. De er utarbeidet på bakgrunn av littera turstudie og intervjuer.

TERENA, CSIRT Starter Kil, http://www.terena.org/activities/tf-csirtlstarter-kit.html. nedlastet 10.
april 2012 .

16
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Oppgaver
CERT er en beskyttet tittel, og vi bruker i dette dokumentet (SIRT der virksomhetene ikke selv bruker
(ERT j navnet sitt. Hovedansvaret for en CSIRT er ~ lede og koordinere responsen i forbindelse med
angrep. Dette inkluderer c'i etablere kommunikasjonslinjer, organ isere ressurser og på best mulig
måte håndtere hendelsen. Kjernetjenestene som tilbys av de fleste (ERTene innebærer deteksjon og
registrering av hendelser, etterfulgt av klassifisering, prioritering og tilordning av hendelser til dem
som løser problemet. håndtering av hendelsen, lukking av hendelsen og gjennomgang av hendelsen
med hensikt å lære og å forbedre tjenesten. Arbeidet er både reaktivt og proaktivt i sin natur, og
CSIRT bruker sin kunnskap fra hendelseshåndteringen til forebyggende sikkerhetsarbe id. Dette
inkluderer opplæring og holdningsskapende arbeid . Mer avanserte CSIRTs har eget sensornettverk og
driver også verktøyutvikling.

CSIRT-funksjoner i Norge
I Norge er NorCERT med VOl den mest kjente CERTen.
Universitetssektoren har Un inettCERT som drifter nettet til alle universitetene . UiO har sin egen CERT
og UiT har en CSIRT.
HelseeSIRT er tilknyttet Norsk Helsenett SF. Denne CSIRT-funksjonen ble etablert for ett år siden og
er i drift i dag . Fortiden bygger de ut et sensornettverk hvor kunstig intelligens og visualisering er
viktige elementer.
Justis CSIRT er besluttet etablert og skal være operativ i juni i 2012 . Ambisjonsnivået er i første
omgang å få på plass et rapporteringsregime for hendelser.
Innenfor telekommunikasjon, olje/gass og finanssektoren ivaretas håndtering av hendelser av den
enkelte virksomhet. Telenor har en CSIRT-funksjon som dekker også internasjonalt. Statoil har sin
egen CSIRT-funksjon. I bank/ finansnæringen diskuteres det etablering aven CSIRT-funksjon, men
man er her på diskusjonsstadiet. En sektor CSIRT har vært diskutert hos Post- og teletilsynet, men
saken ligger hos Samferdselsdepartementet. SektorCSIRT har ikke vært noe tema i olje og gassbransjen.

Kraft CSIRTs i andre land
Det har ikke lyktes å identifisere andre CSIRTs for kraftsektoren i Europa . ENISA har laget en liste over
CERTer i Europa , men blant disse er det ingen CERTer for energisektoren, med unntak aven italiensk
kraftleverandør, Enel.
l USA har vi identifisert tre relevante fagmiljøer for hendelseshåndtering i kraftbranSjen :

1. CERT Coordination Center (CERT-CC), som også er involvert i et Smartgrid-prosjekt .
2.
3.

lndustria l Contro l Systems Cyber Emergency Response Team (leS-CERT), som har utarbeidet
mye dokumentasjon på hendelseshåndtering i SCADA-systemer
Department of Energy Joint Cyber Security Coordination Center (JO), DoE-CIRC som har
utviklet kriterier for hvilke hendelser som skal rapporteres til DoE .

Vi har ikke identifisert CSIRTer for energi- eller kraftsektoren.

Hvordan en Kraft CSIRT kon organiseres
Rapporten diskuterer hvordan en Kraft CSIRT kan organiseres. Fire ulike tilknytninger er presentert
og drøftet: NorCERT, NVE, Statnett, og et e-verk.
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En Kraft CSIRT m å ha både et formål og en kundemasse. Den kan for eksempel yte tjenester til
virksomheter som faller under Energilovens virkeområde og fylle følgende roller:

•

å oppdage angrep og hendelser

•

varsle bransjen

•
•
•

gi bransjen råd i forhold til å håndtere hendelser
håndtere hendelser
drive opplysningsarbeid og forebyggende sikkerhetsarbeid

Kraft CSIRT bør avklare med NorCERT hvordan man gjør det rent praktisk i forhold til varsling og
håndtering av hendelser som oppstår hos felles kunder.

Innenfor bransjen vil disse være relevante samarbeidspartnere:
•
•

Kundene/brukerne inklusive Statnett
NVE, som bransjen har et rapporteringsansvar til i dag i henhold til Beredskapsforskriften §7

•

KBD, som er bransjens beredskapsorganisasjon på tvers av selskaper

Utenfor bransjen:
•

NorCERT, som håndterer hendelser på nasjonalt nivå og har et etablert internasjonalt
samarbeid på nasjonsnivå

•

Andre:

o
o
o
o
o
o
o

Media
Viktige teknologileverandører til bransjen
Sikkerhetsleverandører (software, tjenester)
Utenlandske Kraft CSIRTer - i denne omgang er noen amerikanske miljøer identifisert
som aktuelle
Universiteter og forskningsinstitutter, som kan bidra med kompetanse og analyse
Norsis på Gjøvik
FIRST

Kommunikasjonslinjene vil avhenge av oppgavene, å håndtere en enkel hendelse vil ha andre
rapporteringslinjer enn å håndtere hendelser med potensiale for nasjonal krise. I sistenevnte tilfelle
vil KBD og NorCERT være aktuelle å varsle.
Det er for tiden ikke avklart hva den nasjonale strukturen for sektor CSIRTs skal være. En ny strategi
for informasjonssikkerhet er i utarbeidelse og ikke utgitt enda. Av hensyn til denne usikkerheten er
det vanskelig å si noe mer konkret om ambisjonsnivå også i forhold til NorCERT og samarbeid med
andre sektor CSIRTs. Ved oppstart kan det uansett være nyttig å kontakte andre CSIRTs for å få bedre
erfa ri ngsove rføri ngo

7.2

Ubesvarte spørsmål

og veien

videre

Utredningen har vært gjennomført på kort tid . Det har innenfor gjeldende ressursramme ikke vært
mulig å gå dypere i detalj enn det denne rapporten gir. Rapporten gir likevel en viss oversikt av
problematikken rundt CSIRT og den gir en del referanser som kan være nyttige i forbindelse med
senere etablering aven Kraft CSIRT.
Før man iverksetter å etablere en Kraft CSIRT kan det være hensiktsmessig å kartlegge bransjens
behov og forventninger til en CSIRT-funksjon. Det har ikke vært mulig innenfor gjeldende rammer
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gjøre en slik kartlegging. Vi har heller ikke foretatt noen vu rdering av eventuell konkurransevridning
hvis (SIRT får tilknytning til en virksomhet i bransjen. Justis og helsesektoren som har etablert (SIRTs
skiller seg ut i forhold til telelEKOM , finans og olje og gass som ikke har sektor (SIRTs. Innen justis og
helse er konkurransevridning ikke noe tema, men det er det i de andre sektorene.
Når det blir bestemt at man skal etablere en Kraft (SIRT er det viktig å avklare mandat, ambisjonsnivå
og gi oppdrag, jf. eta bleringen av Justis CSIRT. Forholdet til NorCERT og hvordan man gjør det i
forhold felles kunder må også avklares. I denne sammenheng er det også vikt ig å se nærmere på
finansieringsregimet for en Kraft CS IRT. Denne rapporten gir noen råd i forbindelse med etablering av
Kraft CSIRT og har sammenstilt litteratur det er aktuelt å se nærmere på når etablering skal skje.
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