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Sammendrag 
 
Digitaliseringen gir et enormt potensial for effektivisering, industrialisering og helt nye måter å arbeide på. 
Bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE) er en næring med mange aktører og en komplisert verdikjede. 
Dette gjør bransjen sårbar. Kontroll på bygg, byggeplasser, informasjon og prosesser krever en digital 
sikkerhetskompetanse som er svært spesialisert, høyt etterspurt og som koster mye. Det er ingen aktør 
som i dag beskriver et helhetlig situasjonsbilde for næringen, med fokus på trusler, sårbarheter, hendelser 
og sikkerhetstiltak.  
 
Regjeringen har som målsetting at det skal finnes responsmiljøer i alle samfunnssektorer. En viktig 
oppgave for sektorvise responsmiljø (SRM) er å sikre at alle relevante aktører mottar korrekt 
varslingsinformasjon for hurtigst mulig å kunne sette i stand nødvendige tiltak. De sektorvise 
responsmiljøene skal være Nasjonalt cybersikkerhetssenters1 (NCSCs) kontaktpunkt ved IKT-
sikkerhetshendelser. I dag finnes det ikke et eget SRM for BAE, og de fleste aktørene benytter seg av hjelp 
fra leverandører til å håndtere IKT-sikkerhetshendelser.  
 
Denne rapporten er ment å gi en forståelse av hvor stort det reelle behovet for et felles sikkerhetsmiljø for 
BAE er, og hvilke tjenester det er behov for i næringen.  
 
Rapporten er basert på intervjuer og gjennomgang av relevant litteratur og dokumenter, samt SINTEFs 
generelle kompetanse og erfaring innenfor IKT-sikkerhet. Det er gjennomført sju intervjuer med 
fageksperter med sikkerhetsansvar fra BAE. I tillegg er det gjennomført tre intervjuer med nasjonale 
beredskapsenheter for IKT-sikkerhet (CERT), og ett intervju med en leverandør av IKT-sikkerhetstjenester. 
 
Gjennom intervjuene har vi sett at det er behov for kompetanseheving innenfor IKT-sikkerhet. Aktørene 
uttrykker et ønske om et forum hvor de kan dele informasjon og lære av andre aktører i næringen.  
 
SINTEFs vurdering er at det ikke er tilstrekkelig oppslutning i næringen for å opprette en "full" CERT/CSIRT. 
Imidlertid virker det som alle vi har intervjuet stiller seg positive til opprettelse av et ISAC-liknende forum. 
 
SINTEF anbefaler at det i første omgang jobbes med å opprette en næringsspesifikk ISAC for BAE. Etter 
hvert kan man vurdere om det er behov og dekningsgrunnlag for å utvide til en CERT eller annen form for 
SRM. 
 
 
 
 

 
1 Tidligere kjent som NorCERT 
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Executive Summary 
 
Digitalisation offers enormous potential for efficiency and industrialisation, and introduces new ways of 
working. The construction and real estate industry is an industry with many actors and a complicated value 
chain, making the industry vulnerable. Control of buildings, construction sites, information, and processes 
require digital security expertise that is highly specialized, costly, and in high demand. There is no actor 
today who describes a holistic situation for the industry, focusing on threats, vulnerabilities, incidents, or 
security measures. 
 
The government's goal is to have response environments in all sectors of society. An important task for the 
sectoral response environment (SRM) is to ensure that all relevant actors receive correct information to be 
able to implement the necessary measures as quickly as possible. The SRM environments shall be the 
National Cyber Security Center's (NCSC's) contact point for ICT security incidents. Today, there is no sepa-
rate SRM for the construction and real estate industry, and most actors rely on assistance from third 
parties to handle ICT security incidents.  
 
This report intends to provide an understanding of how great the need for a common collaborative 
security environment for the construction and real estate industry is, and what services are needed in the 
industry. The report is based on interviews and a review of relevant literature and documents, along with 
SINTEF's general competence and expertise in ICT security. Seven interviews have been conducted with 
experts with security responsibilities from the construction and real estate industry. Also, three interviews 
were conducted with national emergency units for ICT security (CERT), and one interview with an ICT 
security services provider. 
 
Findings from the interviews demonstrate a need for developing competence on ICT security in the BAE 
sector. The actors express a desire for a forum for sharing information and learning from other actors 
within the industry. In SINTEF's estimation, there is insufficient support in the industry to create a "full" 
CERT/CSIRT. However, it seems that all the interviewees are positive to the idea of creating an ISAC-like 
forum. 
 
SINTEF recommends in the first instance to work on establishing a business specific ISAC for the con-
struction and real estate industry. Eventually, one can consider whether there is a need and sufficient 
support to expand to a CERT or other form of SRM. 
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1 Innledning 
Dette kapittelet gir en introduksjon til bakgrunn og målsettingen for dette arbeidet, samt metodikk som er 
benyttet. Viktige begreper, definisjoner og forkortelser som er benyttet i den videre rapporten blir også 
introdusert her. 
 
1.1 Bakgrunn 
Digitaliseringen gir et enormt potensial for effektivisering, industrialisering og helt nye måter å arbeide på. 
Construction City Cluster skal realisere fremtidens bygg-, anleggs og eiendomsnæring (BAE), og digital-
isering ligger sentralt i strategien for klyngens arbeid og ambisjoner. 
 
Komplekse, omfattende og integrerte digitale infrastrukturer og systemer skaper nye avhengigheter og 
sårbarheter. Løsningene må ivareta krav til sikkerhet, den enkeltes personvern og robusthet. Jo mindre 
manuelle operasjoner, og jo mer som styres av teknologi, jo mer øker samtidig behovet for kontroll på 
sårbarhet og risiko. Dette betyr samtidig et økt behov for vurdering og håndtering av trusler. 
 
Virksomheters IT-avdelinger stilles overfor nye oppgaver og metoder for å kunne ivareta bedriftsintern 
informasjon, oppetid, personvern og effektiv arbeidsmetodikk i bedriften og sammen med andre 
samarbeidspartnere i gjennomføringen av byggeprosjekter. Samtidig øker trusselbildet: "I 2021 vil uten-
landske etterretningstjenester bruke store ressurser på å bryte seg inn i norske datanettverk" [1]. Stadig 
flere aktører i ulike industrier opplever forsøk på ekstern påvirkning. 
 
“Statlige aktører, kontraktører, organiserte kriminelle og svindlere jakter på informasjon og forsøker å 
utnytte vår infrastruktur og våre tjenester. Tilgang til systemer og adgang til lokaler er blant trussel-
aktørenes viktigste mål. Intensjonene bak kan være penger, makt, innhenting av informasjon til senere 
operasjoner eller sabotasjeforberedelser.” [2].  
 
BAE er en næring med mange aktører og en komplisert verdikjede. Dette gjør næringen sårbar. Kontroll på 
bygg, byggeplasser, informasjon og prosesser krever en digital sikkerhetskompetanse som er svært 
spesialisert, høyt etterspurt og som koster mye. Det er ingen aktør som i dag beskriver et helhetlig 
situasjonsbilde for næringen, med fokus på trusler, sårbarheter, hendelser og sikkerhetstiltak. Det finnes 
heller ikke et felles ressurs- og kompetansesenter som kan støtte aktører med varsling, informasjonsdeling 
eller kompetanseheving. Tekniske analyser og teknisk og metodisk støtte er opp til hver enkelt aktør, uten 
et felles bransjefokus som for eksempel finnes i miljøene KraftCERT2, Nordisk FinansCERT3, The Norwegian 
Maritime Cyber Resilience Centre4 (NORMA CYBER) med flere. 
 
1.2 Målsetting 
IT-avdelingene i OBOS, AF Gruppen, Statsbygg og Betonmast ser behov for et felles sikkerhetsarbeid i 
næringen. Et Construction CIRT eller CERT (ConCIRT/ConCERT) vil kunne bidra til å styrke virksomhetenes 
evne til å forebygge og håndtere uønskede sikkerhetshendelser i et felles miljø og ressurssenter. 
Construction City ønsker derfor å utrede muligheten for en CIRT eller CERT, eller tilsvarende tjeneste, for 
BAE-næringen 
 
Oppdragsgiver mener at en slik felles sikkerhetsinnsats vil kunne gi stordriftsfordeler som reduserte kost-
nader og økt kvalitet, økt analysekapasitet som kan se mønstre og ikke bare enkelthendelser, tidligere 

 
2 https://www.kraftcert.no/  
3 https://www.nfcert.org/  
4 https://www.normacyber.no/  
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varsling og bedre innblikk i risiko og hendelser, samt redusert sannsynlighet for at angripere kan bruke 
samarbeidspartnere som et brohode inn i egen virksomhet. 
 
1.3 Arbeidsmetode og analytisk rammeverk 
Rapporten er basert på intervjuer og gjennomgang av relevant litteratur og dokumenter, tidligere arbeid 
utført av SINTEF [16][18], samt SINTEFs generelle kompetanse og erfaring innenfor IKT-sikkerhet.  Vi har 
intervjuet sju fageksperter fra BAE. 24 aktører ble kontaktet og invitert til å delta i intervju. Blant disse var 
det åtte aktører som takket ja til å være med. Fem av aktørene mente de ikke var relevante deltakere, og 
to hadde ikke ressurser eller tid til å stille opp. De resterende ni svarte ikke på våre henvendelser. Se Figur 
1 for en grafisk fremstilling.  Ett av de planlagte intervjuene måtte utsettes, og vi lyktes ikke i å få avtalt et 
nytt intervju.  
 

 
Figur 1: Invitasjoner til intervju og svar fra BAE aktører  
 
I tillegg til intervjuer med bransjeaktører, har prosjektet intervjuet tre fageksperter i nasjonale beredskaps-
enheter for IKT-sikkerhet (CERT), samt én leverandør av IKT-sikkerhetstjenester. Totalt er det gjennomført 
11 intervjuer. 
 
All informasjon fra informanter er anonymisert i rapporten. All informasjon som kan knyttes til selskaps-
navn i rapporten, er hentet fra åpne kilder. 
 
1.4 Begrensninger og forutsetninger 
Det har vist seg å være utfordrende å få bransjeaktører til å stille til intervju, så det empiriske grunnlaget er 
noe begrenset. Imidlertid opplevde vi datametning i form av at aktørene i store trekk var enige om hvilke 
behov næringen har, og hvilke utfordringer de står overfor.  
 
1.5 Viktige begreper 
«Computer Security Incident Response Team» (CSIRT)/«Computer Emergency Response Team» (CERT)  
Både CSIRT og CERT er betegnelser på en koordinerende responsenhet for informasjonsikkerhets-
hendelser. CERT var opprinnelig et akronym. Nå er CERT et registrert varemerke eid av Carnegie Mellon 
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University og alle selskap som bruker dette begrepet, må ha lisens. I rapporten brukes CERT som et 
samlebegrep for CSIRT og CERT. 
 
«Trafikklysprotokollen» (TLP) 
TLP er en standard for informasjonsdeling som sikrer at informasjonseier har kontroll på hvem som mottar 
informasjon og hvordan denne blir delt videre. TLP er delt inn i fire nivåer, hvit, grønn, gul og rød, og de 
ulike nivåene brukes til å kategorisere informasjon og beskrive hvordan den skal behandles. Tabell 6 viser 
en oversikt over de ulike nivåene og beskrivelsene av hvordan informasjon tilhørende de ulike nivåene skal 
behandles. 
 
 
Tabell 1: TLP (Oversatt/tilpasset fra FIRST [15]) 

TLP nivå Beskrivelse 

TLP: RØD Ingen informasjonsdeling utover mottaker 
Informasjon kan skade personvern, omdømme 
eller drift hvis den blir misbrukt. 

TLP: GUL Informasjon kan deles internt i mottakers 
organisasjon eller samarbeidspartnere 
Informasjonen kan skade personvern, omdømme 
eller drift hvis den blir misbrukt. 

TLP: GRØNN Informasjon kan deles med andre aktører innen 
sektoren 
Informasjonen er nyttig for bevisstheten til alle 
deltakende organisasjoner og det generelle 
informasjonssikkerhetsmiljøet. 

TLP: HVIT Ingen begrensning på informasjonsdeling 
Informasjonen medfører minimal eller ingen 
forventet risiko for misbruk i henhold til gjeldende 
regler for publisering. 

 
Ytterligere definisjoner av begrep som benyttes i denne rapporten gjengis i Tabell 1 [16]. 
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Tabell 2: Definisjoner [16] 

Begrep Beskrivelse 

Cybersikkerhet Beskyttelse av utstyr (komponenter og enheter) og fysiske prosesser som er 

sårbare gjennom IT. I næringen brukes noen ganger OT-sikkerhet om 

beskyttelse av industrielle kontrollsystemer. 

IKT-sikkerhet Beskyttelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (maskinvare og 

programvare, samt kommunikasjonssystemer). 

Informasjonssikkerhet Beskyttelse av informasjon uavhengig av om den er lagret digitalt eller ikke 

(konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet). 

IT-sikkerhet Beskyttelse av informasjonsteknologi (I praksis det samme som IKT-

sikkerhet. IKT-sikkerhet brukes som et felles begrep for IKT- og IT-sikkerhet i 

denne rapporten). 

 Sikkerhet Beskyttelse av verdier så som mennesker, ytre miljø, utstyr og informasjon. 

 

1.6 Forkortelser 

Tabell 3: Forkortelser 

Forkortelse Forklaring 

BAE Bygg-, Anleggs- og Eiendomsnæringen 

CERT «Computer Emergency Response Team». CERT er en koordinerende enhet for 

informasjonssikkerhet og et registrert varemerke eid av Carnegie Mellon University. 

CSIRT «Computer Security Incident Response Team». Koordinerende enhet for 

informasjonssikkerhet; synonym for CERT, men dette begrepet er ikke lisensbelagt. I 

rapporten brukes CERT som et samlebegrep for CSIRT og CERT. 

FIRST «Forum of Incident Response and Security Teams». FIRST er et samlingsforum for 

hendelsesberedskapsteam, og er en anerkjent global ressurs innen hendelseshåndtering 

[4]. Flere norske responsmiljøer er medlemmer i FIRST. 

IDS «Intrusion Detection System». Sikkerhetsovervåkning. 

IoT «Internet of Things». Tingenes internett. 

ISAC «Information Sharing and Analysis Center». ISAC er en (virtuell) møteplass for deling av 

informasjon om IKT-trusler og erfaringer fra bekjempelse og håndtering av IKT-

sikkerhetshendelser. ISAC kan være spesifikk for en sektor. 
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NCSC «National Cyber-Security Center». Inkluderer oftest også en CERT-funksjon. 

NSM Nasjonal sikkerhesmyndighet. 

SOC «Security Operations Center». SOC er en tjeneste som overvåker systemene og 

nettverkstrafikken til en bedrift. SOC er ofte bemannet døgnet rundt. 

SRM Sektorvise responsmiljø 

TLP Trafikklysprotokollen. TLP er en standard for informasjonsdeling. 

VDI «Varslingssystem for digital infrastruktur». Driftes fra NCSC, som ligger innunder NSM, og 

består av IDS-sensorer utplassert hos et utvalg virksomheter som ansees som en del av 

kritisk infrastruktur i Norge. 

 
1.7 Rapportens struktur 
Kapittel 2 gir en oversikt over nasjonale rammeverk for IKT-sikkerhet.  
Kapittel 3 gir en oversikt over resultater fra gjennomførte intervjuer. 
Kapittel 4 forklarer hva det innebærer å drive en ISAC. 
Kapittel 5 beskriver bransjens behov og gir en oppsummering av de viktigste funnene, samt presenterer 
SINTEFs anbefalinger. 
Kapittel 6 presenterer anbefalinger til videre arbeid.  
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2 Nasjonale rammeverk for IKT-sikkerhet 
 
I Stortingsmelding 38 (2016-2017) «IKT-sikkerhet - Et felles ansvar» [7], som ble behandlet i Stortinget i 
vårsesjonen 2018, er styrking av nasjonal evne til å avdekke og håndtere digitale angrep et av 
hovedområdene. I dette kapittelet presenteres nasjonale rammeverk for IKT-sikkerhet, og ansvar og 
oppgaver som et SRM har. Videre kommer en oversikt over norske responsmiljøer for IKT-sikkerhet, og 
eksempler på hvilken type oppgaver de ulike typene enheter har. 
 
2.1 Rammeverk for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser 
Justis- og beredskapsdepartementet har utviklet et rammeverk for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser 
som et sentralt tiltak for å bidra til styrking av nasjonal evne til å avdekke og håndtere digitale angrep [10]. 
 
Hensikten med rammeverket er å avklare og tydeliggjøre innsatsen mellom relevante aktører for å 
håndtere alvorlige IKT-sikkerhetshendelser som rammer på tvers av sektorer, samt bidra til å skape god 
situasjonsoversikt gjennom aggregering og koordinering av informasjon om alle relevante IKT-
sikkerhetshendelser. Rammeverket stiller krav til hvilke oppgaver responsmiljøene må ivareta og hvilke 
egenskaper responsmiljøene må ha. Rammeverket beskriver også hvilke evner virksomhetene selv 
forutsettes å ha relatert til håndtering av IKT-sikkerhetshendelser.  
 
Målgruppen for rammeverket er offentlige og private virksomheter som har betydning for kritisk 
infrastruktur og/eller kritiske samfunnsfunksjoner, sektorvise responsmiljøer (SRM), myndigheter som har 
en rolle knyttet til håndtering av IKT-sikkerhetshendelser og departementene.  
 
Rammeverket er ikke bindende for private rettssubjekter, men alle departementer oppfordres til å 
innlemme sentrale private aktører gjennom avtaler som sikrer at virksomheter (statlige 
forvaltningsorganer og private rettssubjekter) rapporterer hendelser til NSM via SRM. 
 
2.2 SRM 
Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet [8] som ble utgitt i 2012, legger til grunn at SRM-ene skal ha en 
sentral rolle i hendelseshåndtering. I 2016 utga EU et eget direktiv (NIS-direktivet) vedrørende 
cybersikkerhet hvor det står at medlemsstatene bør sørge for at de har velfungerende CSIRT-er [12]. 
Foreløpig har ikke NIS-direktivet blitt tatt opp i norsk lovgivning, men det er etablert et begrenset antall 
norske SRM-er.  
 
Regjeringen har som målsetting at det skal finnes responsmiljøer i alle samfunnssektorer. En viktig 
oppgave for et SRM er å sikre at alle relevante aktører mottar korrekt varslingsinformasjon for hurtigst 
mulig å kunne sette i gang nødvendige tiltak. SRM-ene skal være Nasjonalt cybersikkerhetssenters5 
(NCSCs) kontaktpunkt ved IKT-sikkerhetshendelser.  
 
Et SRM har myndighet innenfor sektoren og kan pålegge tiltak både ved forebygging og håndtering, mens 
NCSC vil ha et overordnet varslings- og koordineringsansvar. Kommunikasjon med individuelle 
virksomheter skal ivaretas eller foregå koordinert med sektormyndigheter. Virksomhetene selv har et 
ansvar for å kunne ivareta sikkerhet og håndtere hendelser.  
 

 
5 Tidligere kjent som NorCERT 
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Et eksempel på et SRM er KraftCERT som er en responsfunksjon for energisektoren, men i senere år også 
for andre bransjer som vann & avløp og olje & gass. Medlemskap i KraftCERT er frivillig, og virksomheten 
må betale en medlemsavgift. 
 
I dag er det ikke et formelt SRM innenfor BAE-næringen.  
 
2.3 NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 
NSM er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og det nasjonale fagmiljøet for IKT-
sikkerhet. Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-
sikkerhetshendelser. Fagområdene kan grovt fordeles mellom kategoriene «digital sikkerhet», «personell-
sikkerhet», «fysisk sikkerhet» og «sikkerhetsstyring». NSM har fag- og kontrollansvaret for personell-
sikkerhetstjenesten innenfor sikkerhetslovens virkeområde [9].  
 
NSM har publisert et sett med grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [17] som er ment å være anvendbare for 
alle norske virksomheter, ikke bare de som er omfattet av sikkerhetsloven. Prinsippene er delt i fire kate-
gorier, som illustrert i Tabell 3. Til hvert prinsipp hører et antall tiltak som NSM har prioritert i tre nivåer.  
 
Tabell 4: NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [17] 

Identifisere og kartlegge Beskytte og 
opprettholde Oppdage Håndtere og gjenopprette 

1.1 

Kartlegg styrings-
strukturer, leveranser 
og understøttende 
systemer 

2.1 
Ivareta sikkerhet i 
anskaffelses- og 
utviklings-prosesser 

3.1 Oppdag og fjern kjente 
sårbarheter og trusler 4.1 Forbered virksomheten på 

håndtering av hendelser   

1.2 Kartlegg enheter og 
programvare 2.2 Etabler en sikker 

IKT-arkitektur 3.2 Etabler sikkerhetsover-
våkning 4.2 Vurder og klassifiser 

hendelser   

1.3 Kartlegg brukere og 
behov for tilgang 2.3 Ivareta en sikker 

konfigurasjon 3.3 Analyser data fra 
sikkerhetsovervåkning 4.3 Kontroller og håndter 

hendelser   

  
2.4 

Beskytt 
virksomhetens 
nettverk 

3.4 Gjennomfør 
inntrengningstester 4.4 Evaluer og lær av 

hendelser   

  2.5 Kontroller dataflyt       

  
2.6 

Ha kontroll på 
identiteter og 
tilganger     

  

  
2.7 Beskytt data i ro og i 

transitt     
  

  
2.8 Beskytt e-post og 

nettleser     
  

  
2.9 

Etabler evne til 
gjenoppretting av 
data     

  

  
2.10 

Integrer sikkerhet i 
prosess for 
endringshåndtering     

  

 
Ut fra definisjonen kan det se ut som at håndtering av hendelser er hovedfokuset for en CERT. Imidlertid 
innbefatter ofte oppgavene til en CERT langt mer enn håndtering og gjenoppretting av IT-hendelser. Også 
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forebygging av hendelser så som kartlegging, beskyttelse, deteksjon og varsling inngår ofte som oppgaver i 
en CERT.  Av dette kan vi se at mange av de tingene en CERT skal hjelpe sine brukere med er spesifisert i 
grunnprinsippene. 
 
2.4 Enhet for IKT-sikkerhet (CERT) 
Det er en rekke forskjellige responsmiljø for IKT-sikkerhet i Norge. Noen er på nasjonalt nivå, noen er på 
sektornivå, noen er internt i et selskap og noen leverandører tilbyr IKT-sikkerhetstjenester innenfor 
beredskap. Eksempel på norske CERT-funksjoner er gitt i Tabell 4. Dette er enheter som alle er medlemmer 
i det internasjonale forumet FIRST «Forum of Incident Response and Security Teams» [4]. Nedenfor gjengis 
kort eksempel på oppgaver for de forskjellige typer enheter. 
 
Tabell 5: Utvalgte norske responsmiljøer som er medlem av FIRST 

Kort navn Fullt navn Vertsorganisasjon Type selskap 

BF-SIRT Basefarm SIRT Basefarm AS Leverandør av 
datasenter/skytjenester  

Defendable 
CERT 

Defendable CERT Defendable AS IKT sikkerhets-
tjenesteleverandør 

DNB CDC  DNB Cyber Defense Center (IRT) DNB ASA Finanssektor 
EkomCERT Nkom EkomCERT Norwegian 

Communications 
Authority (Nkom) 

Offentlig 

Equinor CSIRT Equinor Computer Security 
Incident Response Team 

Equinor ASA Energisektor 

HelseCERT HelseCERT Norsk Helsenett SF Offentlig 
KCSC Kongsberg Cyber Security 

Center 
Kongsberg Defence 
and Aerospace 

Industrisektor 

KraftCERT KraftCERT KraftCERT AS Energisektor 
mIRT mnemonic Incident Response 

Team 
mnemonic AS  IKT sikkerhets-

tjenesteleverandør 
NCSC-NO National Cyber Security Centre 

in Norway 
Norwegian National 
Security Authority 

Offentlig 

Nordic 
Financial CERT 

Nordic Financial CERT Nordic Financial 
CERT association 

Finanssektor 

Norges Bank 
CSIRT 

Norges Bank CSIRT Norges Bank Finanssektor 

Tax-IRT The Norwegian Tax 
Administration Operational 
Security Team 

Skatteetaten Offentlig, Finanssektor 

TCERT Telenor CERT Telenor Norge AS IKT-selskap 
UiO-CERT University of Oslo Computer 

Emergency Response Team 
University of Oslo Forskning og undervisning 

UNINETT 
CERT 

UNINETT CERT UNINETT AS Forskning og undervisning 

Sopra Steria 
SOC Nordics 

2S-SOC Sopra Steria AS IKT tjenesteleverandør, 
inkludert IKT-sikkerhet  
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Kort navn Fullt navn Vertsorganisasjon Type selskap 

SpareBank 1 
IRT 

SpareBank 1 Incident Response 
Team 

SpareBank 1 
Utvikling DA 

Finanssektor 

Visma 
CSIRT/CC 

Visma Cyber Security Incident 
Response Team / Coordination 
Center 

Visma AS Programvareleverandør 

 
2.4.1 NCSC 
Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er etablert som en del av NSM. De fungerer som Norges nasjonale 
CERT og skal ivareta den nasjonale responsfunksjonen for alvorlige digitale angrep. NCSC drifter det 
nasjonale «varslingssystemet for digital infrastruktur» (VDI) og er knutepunkt for nasjonalt og 
internasjonalt samarbeid innen deteksjon, håndtering, analyse og rådgivning knyttet til digitale angrep [5].  
 
NCSCs hovedoppgaver er [11]: 

• Skal bidra til å styrke Norges motstandsdyktighet og beredskap i det digitale rom 
• Gi gode råd og anbefalinger til offentlige myndigheter og næringsliv for å forebygge og redusere 

digitale sårbarheter 
• Nasjonal koordinerende enhet ved digitale angrep 
• Når alvorlige digitale angrep oppstår skal NCSC bistå virksomhetene og koordinere innsatsen for å 

redusere konsekvensene og gjenopprette sikker tilstand 
• Å samle nasjonal kompetanse, der ulike aktører samarbeider basert på felles risikobilde for å sikre 

felles situasjonsforståelse 
 
2.4.2 SRM – KraftCERT 
KraftCERT, som er et eksempel på et sektorresponsmiljø, ble stiftet i 2014 av Statnett, Statkraft og 
Hafslund etter initiativ fra NorCERT (nå NCSC) og Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). Formålet er 
å være en støtte for hele kraftbransjen både i forebyggende arbeide og i håndtering av hendelser [6]. 
Gruppen er spesialisert på overvåking, rådgivning og hendelseshåndtering for medlemmenes behov, og de 
innehar spesialisert kunnskap om digitale hendelser i bransjen som skal kunne hjelpe medlemmene. 
 
KraftCERT tilbyr følgende tjenester: 

• Sårbarhetsovervåkning 
• Trusseletterretning 
• Deteksjon 
• Incident response/hendelseshåndtering 
• Rådgivning 
• Øvelser 
• Kursing 

 
2.4.3 IKT-sikkerhetstjenesteleverandør 
I tillegg til SRM, er det flere selskaper som tilbyr produkter og tjenester innenfor IKT-sikkerhet. NSM har en 
godkjenningsordning for konsulentselskaper som driver med IKT-sikkerhet. Per i dag er det fem selskaper 
som er godkjent gjennom denne ordningen, men dette antallet vil vokse. Selskapene som er godkjent er 
Defendable, mnemonic, Atea, Netsecurity og Sopra Steria [3]. Dersom NCSC kontaktes av aktører som 
trenger hjelp til håndtering av hendelser, hjelper de dem så langt det lar seg gjøre, men ofte må de henvise 
til et av de godkjente konsulentselskapene.  
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Typiske tjenesteleveranser er: 
• Deteksjon og håndtering av sikkerhetshendelser gjennom egne sensornettverk som oppdager 

trusler og avvik 
• Varsling av trusler basert på analyse og trusselforståelse 
• Strategisk rådgiving 
• Testing av sikkerhetsrisiko 

 
2.5 Samarbeidsforum IKT-sikkerhetshendelser 
Det eksisterer en rekke samarbeidsfora for deling av informasjon og erfaring vedrørende IKT-sikkerhets-
hendelser. Noen relevante eksempler er gitt i Tabell 5.  
 
Internasjonalt brukes begrepet «Information Sharing & Analysis Centre» (ISAC) om fora for samarbeid 
mellom offentlige og private for deling av informasjon og erfaring om IKT-sikkerhetshendelser. EE-ISAC er 
et eksempel på et europeisk samarbeidsforum som blant annet inkluderer flere europeiske 
energiselskaper. FIRST er et globalt medlemsforum for samarbeid mellom betrodde CERT-aktører. Forumet 
har pr i dag 605 medlemmer. Norske medlemmer i FIRST er vist i Tabell 4. 
 
Tabell 6: Eksempel på internasjonale samarbeidsfora for IKT-sikkerhet 

Navn Fullt navn Formål Referanse 

EE-ISAC European Energy – 
Information Sharing & 
Analysis Centre 

EE-ISAC er et industridrevet 
informasjonsdelings-nettverk 
bygget på tillit. Både private 
aktører, løsningsleverandører og 
(semi-)offentlige institusjoner 
som akademia, statlige og ideelle 
organisasjoner deler verdifull 
informasjon om cybersikkerhet 
og cyberresiliens. 

https://www.ee-isac.eu/  

ER-ISAC European Rail 
Information Sharing 
and Analysis Center 

ER-ISAC er en ideell organisasjon 
som fungerer som en sentral 
ressurs for samling av 
informasjon om cybertrusler. I 
tillegg legger de til rette for 
informasjonsdeling mellom privat 
og offentlig sektor når det gjelder 
hendelser og trusler, og også 
erfaring- og kunnskapsdeling. 

https://www.enisa.europa.eu
/news/enisa-news/3rd-
general-assembly-of-the-er-
isac-meeting 
 

FI-ISAC The European 
Financial Institutes – 
Information Sharing 
and Analysis Centre 

FI-ISAC er en uavhengig 
organisasjon som ble stiftet i 
2008. Formålet til FI-ISAC er 
informasjonsdeling, 
cyberkriminelle aktiviteter som 
påvirker finanssamfunnet, 
sårbarheter, teknologitrender og 
trusler, hendelser og case-
studier. 

https://www.fi-isac.eu/ 
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Navn Fullt navn Formål Referanse 

FIRST Forum of Incident 
Response and Security 
Teams 

FIRST samler en rekke CERT-
teams fra myndigheter, 
kommersielle organisasjoner og 
utdanningsorganisasjoner. 
Formålet er å fremme samarbeid 
og koordinering i forebygging av 
hendelser, å stimulere til rask 
respons på hendelser, og å 
fremme informasjonsdeling 
mellom medlemmer og 
samfunnet for øvrig. 

https://www.first.org/  

TF-CSIRT Task Force on 
Computer Security 
Incident Response 
Teams 

TF-CSIRT tilbyr et forum hvor 
medlemmene kan utveksle 
erfaringer og kunnskap i et 
pålitelig miljø for å forbedre 
samarbeid og koordinering. TF-
CSIRT opprettholder et system for 
registrering og akkreditering av 
CSIRT-er, samt å sertifisere 
tjenestestandarder. I tillegg 
utvikler og leverer 
arbeidsgruppen tjenester for 
CSIRT-er, de fremmer bruken av 
felles standarder og prosedyrer 
for håndtering av 
sikkerhetshendelser, og de 
koordinerer felles initiativ der det 
er hensiktsmessig.  

https://tf-csirt.org/  
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3 Resultater fra intervjuer 
 
Vi har gjennomført intervjuer med fageksperter med sikkerhetsansvar fra BAE-næringen fra fem 
entreprenørselskaper, ett prosjekterings- og rådgivningsselskap og en byggherre og eiendomsforvalter. I 
tillegg har vi snakket med tre fageksperter i nasjonale beredskapsenheter for IKT-sikkerhet (CERT), samt en 
leverandør av IKT-sikkerhetstjenester. I dette kapittelet presenterer vi resultatene fra de gjennomførte 
intervjuene.  
 
Intervjuguiden som ble brukt i intervjuer med bransjeaktørene er gitt i Vedlegg A. 
 
3.1 Sikkerhetsbrudd 
De fleste informantene definerer et IKT-sikkerhetsbrudd som uautorisert tilgang til data. En av informant-
ene bruker en litt annen definisjon, hvor et IKT-sikkerhetsbrudd beskrives med at ansatte mister en av 
enhetene sine uten å gi beskjed, deler passordet sitt med andre eller observerer noe mistenkelig uten å 
varsle. 
 
Flere av aktørene har avtale med Microsoft som varsler dem dersom det oppdages noe unormalt i system-
ene deres, og dette er en av måtene sikkerhetsbrudd vanligvis oppdages. Sikkerhetsbrudd rapporteres 
også inn av ansatte eller brukere som for eksempel har fått tilgang til systemer eller dokumenter de ikke 
skal ha tilgang til. Noen mottar også varslinger fra tredjeparter som overvåker nettverkstrafikken til og fra 
systemene deres. 
 
Fra intervjuene kommer det ikke klart fram hva som er den hyppigste årsaken til sikkerhetsbrudd. Alle 
aktørene vi snakket med kunne referere til IKT-sikkerhetsbrudd av varierende alvorlighetsgrad, som enten 
de eller deres leverandør har vært utsatt for. 
 
En av aktørene sier at de har vært utsatt for mange angrep, og at angriperne ofte benytter seg av «social 
engineering» og går gjennom ansatte. Ansattes adferd er derfor noe de har i fokus. Mange av angrepene 
dreier seg også ofte om økonomisk kriminalitet. En annen aktør forteller også om et sikkerhetsbrudd hvor  
«social engineering» er brukt som inngangsport. 
 
Tre av aktørene har opplevd å bli utsatt for, eller hatt leverandør som har blitt utsatt for kryptovirus. En av 
aktørene melder om at de mottok utpressingskrav, men at de ikke betalte dette. De hadde sikkerhetskopi 
av systemene, og ville ikke kommet noe raskere tilbake dersom de hadde betalt. Det kommer ikke fram 
hva som var inngangsporten for kryptovirusene.   
 
3.2 Hendelseshåndtering 
Interne IT-ressurser hos aktørene varierer i stor grad. En av aktørene har for eksempel ingen interne IT-
ressurser, kun en selvutnevnt IT-ansvarlig, mens en annen aktør har en intern IT-avdeling med forskjellige 
tjenesteeiere som har ansvaret for sine tjenester, og bruker tredjepartsleverandører for rådgivning. Felles 
for dem alle er at de benytter seg av tredjepartsleverandører for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser. 
Alle aktørene som forteller om konkrete IKT-sikkerhetshendelser bekrefter dette. Noen av aktørene har 
faste avtaler med sin leverandør, mens en aktør melder om at de ikke har noen faste avtaler, men kun tar 
kontakt med en leverandør når de trenger bistand. Ifølge en av aktørene vi har snakket med vil ikke en 
normal norsk bedrift ha kompetansen som trengs for å gjenopprette systemene ved en IKT-sikkerhets-
hendelse, og at de derfor uansett må leie inn spisskompetanse.   
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Gjennom våre intervjuer har det ikke kommet fram noen som opplever utfordringer rundt samarbeid og 
koordinering av håndtering av IKT-sikkerhetsbrudd. 
 
3.3 Utfordringer bransjen står ovenfor 
En av utfordringene som nevnes flere ganger er at bransjen er umoden. Gjennom intervjuer har vi inntrykk 
av at modenheten når det kommer til cybersikkerhet/IKT-sikkerhet i bransjen varierer, både mellom aktør-
ene, men også innad i bedriftene. En av aktørene nevner at kompetansen hos ledelsen er god, og at de 
forstår viktigheten av å implementere sikkerhetsløsninger, mens utover i linjene er det dårligere. Det er 
vanskelig for ledelsen å kommunisere viktigheten av for eksempel to-faktor-løsninger. Ansatte skjønner 
ikke hvorfor det er nødvendig, og de synes det er tungvint. En annen aktør sier at de ikke hadde noen 
utfordringer med å ta i bruk dette, fordi folk er vant til å bruke det. Manglende IT-kompetanse, både når 
det gjelder utdaterte og nyere IT-systemer, er også en utfordring. Det er gjerne vanskelig å få tak i kompe-
tanse på de eldre og utdaterte systemene, da denne kompetansen sitter i hodet på en aldrende arbeids-
stokk. Det er ofte de yngre som har kompetanse på de nyere IT-systemene, men også her er det mange 
som ikke har denne kompetansen.  
  
En annen utfordring, som mulig kan sees i sammenheng med punktet over, er at det er mange som gjør 
ting selv, uten å tenke over hvilke konsekvenser det kan ha. En annen aktør nevner også at noen av løs-
ningene er litt «cowboy-aktig», og at de blant annet har sett fjernstyringssystemer som har vært ganske 
tilgjengelige for utenforstående, eller at servere har blitt plassert i et bygg uten at man har sikret dem.  
  
Å ha kontroll på leverandørene og at de har ivaretatt sikkerheten på en god måte kan være en utfordring, 
og aktørene er derfor avhengige av å ha en strikt struktur her. Når «Internet of Things» (IoT) brukes i 
bygninger er det viktig å ivareta sikkerheten slik at ikke disse blir brukt som en bakdør inn i deres systemer.  
 
3.4 Sektorvis CERT 
Alle aktørene som deltok i intervjuene, sier de ville hatt nytte av en bransjespesifikk CERT. To av aktørene 
sier at det kunne vært aktuelt å bytte ut Security Operations Center (SOC) som de har i dag med en 
bransjespesifikk CERT, men at dette avhenger av blant annet teknologi, pris og funksjonalitet. De andre 
aktørene virker å ha størst behov og interesse for et forum hvor man kan dele erfaringer og informasjon.   
  
I dag er det ingen av aktørene som deler informasjon om hendelser seg imellom, men alle er samstemte 
om at de hadde hatt nytte av et forum for informasjonsdeling med andre aktører. Informasjon de kunne 
tenkt seg å dele omhandler blant annet IKT-sikkerhetshendelser, bransjespesifikke sårbarheter og 
bransjespesifikke løsninger for å håndtere disse sårbarhetene, og også for å øke bevisstheten i bransjen. 
Noen nevner også at de ønsker et forum hvor de kan dele erfaringer og lære av hverandre.  
  
Av aktørene vi snakket med var det kun en av dem som hadde vært i kontakt med en CERT-kanal i 
forbindelse med håndtering av en hendelse. På grunn av at de fikk bistand fra en leverandør, vurderte 
CERT-kanalen at det ikke var nødvendig med ytterligere støtte fra dem. De hadde likevel sporadisk kontakt 
underveis, selv om de ikke var aktivt inne i håndtering av hendelsen. Aktøren var interessert i å vite om 
angrepet var ett av mange, eller om det var målrettet mot dem, men dette kunne ikke CERT-kanalen svare 
sikkert på, men de antok at det ikke var målrettet da de ser at hyppigheten av slike typer angrep øker.  
 
Slik det er i dag er det flere av CERT-ene som kan være aktuelle for noen av aktørene. Problemet er at det 
kan være vanskelig og uklart hvem man skal ta kontakt med og i hvilke situasjoner. Noen mener at dette 
problemet taler mot å ha en bransjespesifikk CERT, da det gjør det enda vanskeligere å vite hvem du skal 
forholde deg til i ulike situasjoner. På en annen side er BAE-næringen stor, og det skjer for tiden mye på 
teknologisiden, noe som taler for å enten etablere et miljø, eller å delta i eksisterende miljøer (CERT-er).  
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Metoden som brukes for å angripe systemer i BAE-næringen er ikke noe annerledes enn om man skulle 
angrepet en annen bransje. En av respondentene kunne ikke se noe som gjør BAE-næringen noe mer 
spesiell enn andre responsmiljøer som finnes.  
  
Prisen for å leie inn konsulenter til å bistå med håndtering av IKT-sikkerhetshendelser er allerede høy. En 
av aktørene sier at det er vanskelig å forstå hvordan man skulle klart å finansiere et slikt team som sitter 
klart til å bistå døgnet rundt.  
  
En annen ulempe som nevnes er at IT-sikkerhet allerede er høyt etterspurt, og at det vil være vanskelig å få 
tak i nok folk med den kompetansen til å kunne operere en bransjespesifikk CERT.  
  
En av aktørene ser for seg at det kan bli utfordringer med å få med seg folk, og at det ikke bare er to-tre 
aktører som bidrar med deling av informasjon. Gjennom våre intervjuer har det derimot kommet fram at 
alle aktørene er positive til informasjonsdeling. En av aktørene sier også at det ikke er noen grunn til å ikke 
samarbeide på dette området. De er konkurrenter, men deling av denne typen informasjon vil ikke gå på 
bekostning av konkurransen mellom dem. Når det kommer til informasjonsdeling om egne IKT-sikkerhets-
brudd så har de en felles interesse i å høre om hverandres hendelser.  
  
Fra intervjuer med myndigheter og andre CERT-kanaler har det kommet fram at å opprette en ISAC kan 
være en fin start. Det er også enkelt for en ISAC å ha en kobling til det tekniske miljøet i NSM, og denne 
kontakten kan de ha uavhengig av om de er en ISAC, SRM eller CERT, det eneste som endrer seg er kravene 
som stilles av NCSC. En av de etablerte CERT-ene sier at det er viktig at man får et forum på sikkerhet, 
uavhengig om det er et SRM eller en ISAC. 
  
CERT-kanalene vi har vært i kontakt med kommer ikke med noen anbefalinger til om det bør opprettes en 
bransjespesifikk CERT eller ikke. Det viktigste er at aktørene har et sted hvor de kan dele og få informasjon. 
Dersom de kun jobber alene, vil de bli et mye enklere bytte for angripere. Om dette stedet er en av de 
etablerte CERT-ene eller om det er noe bransjespesifikt har ikke så stor betydning.  
 
Ingen av aktørene vi har snakket med bruker trafikklysprotokollen (TLP). De som kjenner til protokollen har 
blitt kjent med den gjennom rapporter eller sikkerhetsvurderinger fra andre. En av aktørene nevner at de 
har brukt TLP i interne risikovurderinger.  
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4 Hva innebærer det å drive en ISAC? 
I dette kapittelet gis det et innblikk i hva som kreves for å drive en ISAC. Vi har vært i kontakt med The 
Empowering EU-ISACs Project, samt at vi har sett på anbefalinger ved opprettelse av en ISAC som er gitt av 
ENISA. 
4.1 Innspill fra The Empowering EU-ISACs Project 
Vi har vært involvert i sonderinger om å opprette en europeisk ISAC for vannbransjen, og har fått følgende 
innspill fra The Empowering EU-ISACs Project6:  
 
Et grovt estimat vil være at hver enkelt medlemsbedrift må sette av en eller to dager i måneden for å 
kunne holde en ISAC gående, men dette avhenger av flere faktorer. Først og fremst avhenger det av hvilke 
aktiviteter en ISAC tar for seg, og hvilket ambisjonsnivå man skal legge seg på. Noen generiske aktiviteter 
som man må regne med er:  
 
Organisatoriske aktiviteter:  

- Promotering 
- Sekretariat  
- Organisering av (fysiske) møter 
- Administrere en digital plattform 

 
Medlemsaktiviteter:  

- Delta i (fysiske) møter 
- Delta i en digital plattform for informasjonsdeling 
- Delta på samarbeidsaktiviterer (slik som å organisere kampanjer, utvikle produkter/verktøy, 

sektoranalyse, osv.) 
 
Det er ofte en kjernegruppe som tar ansvaret for den organisatoriske delen av en ISAC, men dette kan også 
(delvis) tjenesteutsettes. EE ISAC bruker en ekstern aktør som tar hånd om sekretariatet, og ER ISAC har 
pekt ut en ekstern prosjektleder for å fylle rollen som styreleder hos dem. For denne kjernegruppen 
avhenger ressursbehov og tidsbruk også veldig av ambisjonsnivået og omfanget av aktiviteter som ISAC-en 
tar for seg. FI ISAC organiserer kun møter kvartalsvis hvor to (med)styreledere har ansvaret på omgang. 
 
4.2 Anbefalinger fra ENISA 
I følge ENISA handler Europeiske ISAC-er om å bygge partnerskap og tillit mellom medlemmene [13]. De 
drives av industrien, men det kan også være behov for støtte fra myndighetene i form av fasilitering og 
spesialistkunnskap. ENISA skiller mellom tre ISAC-modeller: en nasjonal modell, en sektor-spesifikk modell 
og en internasjonal samarbeidsmodell. Målet med en sektor-spesifikk ISAC er å dele informasjon og ana-
lyser med andre informasjonssikkerhetseksperter som er aktive i sektoren, slik at man får best mulig 
utnyttelse av den sektor-spesifikke kunnskapen. En av fordelene med en ISAC er at det er enklere å for-
handle frem rimeligere priser, og bedre vilkår, for sikkerhetstjenester. Medlemmene i en sektor-spesifikk 
ISAC samarbeider ved å delta på regelmessige møter, i arbeidsgrupper, konferanser og andre arrange-
menter. De har også en digital plattform, og bruker e-post og telefonsamtaler for informasjonsdeling.  
 
Tillit er en av de fundamentale elementene av en ISAC. I oppstartsfasen til en ISAC, må medlemmene 
bygge relasjoner og tillit til hverandre. I tillegg til personlige relasjoner, kan TLP kan bidra til å bygge den 

 
6 https://www.isacs.eu/ 
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nødvendige tilliten mellom medlemmene, og ifølge ENISA er TLP den beste måten å oppfordre medlemmer 
til å dele informasjon med hverandre [13]. 
 
For å etablere tillit mellom medlemmene i en ISAC anbefaler ENISA å starte i det små. Det er enklere for 
aktører å bygge tillit og relasjoner til hverandre i en liten gruppe, i motsetning til i en stor gruppe. Godt 
etablerte relasjoner og tillitsforhold mellom noen medlemmer vil lettere kunne spre seg til nye deltakere. 
Tillit er også personlig, så det anbefales videre at kun to personer, en primær- og en vararepresentant, fra 
hver medlemsbedrift er ansvarlige for å delta på møtene som holdes i regi av ISAC-forumet. Et medlemstall 
på maksimalt 20-25 bedrifter er anbefalt ettersom håndtering og koordinering blir vanskeligere jo større 
ISAC-en blir [13]. 
 
Hvilke aktører som bør delta i et slikt miljø avhenger av hvilke mål man setter for ISAC-en. Det er likevel 
noen krav man kan sette til representantene fra medlemsbedriftene [13]:  

• De bør ha nok kompetanse til å kunne bidra med informasjon og dra nytte av diskusjoner  
• De må ha mandat til å kunne representere bedriften og snakke fritt under møtene 
• De må være i stand til å bidra med, eller motta informasjon på et relevant nivå (for eksempel 

strategisk nivå vs. teknisk nivå) 
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5 Oppsummering og konklusjoner 
Oppsummering og konklusjoner nedenfor er basert på hovedinntrykk fra intervjuene med aktører i BAE-
næringen, nasjonale beredskapsenheter for IKT-sikkerhet (CERT) og en leverandør av IKT-sikkerhets-
tjenester. 
 
5.1 Næringens behov 
Det er stor grad av variasjon i interne IT-ressurser hos aktørene som har deltatt i studien. Felles for dem 
alle er at de benytter seg av leverandører for å håndtere IKT-sikkerhetshendelser, enten gjennom faste 
avtaler eller ved at de tar kontakt med leverandører når en hendelse oppstår. Ifølge en av respondentene 
vil ikke en normal norsk bedrift ha kompetansen som trengs for å gjenopprette systemene ved en IKT-
sikkerhetshendelse, og at de derfor uansett må leie inn spisskompetanse for å bistå med håndteringen.   
 
Kun en av aktørene vi har snakket med har en intern IT-avdeling som deltar aktivt i håndtering av 
hendelser. Denne aktøren benytter seg også av leverandører til å bistå med hendelseshåndteringen. Fra 
intervjuene er det ikke noe som tilsier at en stor aktør med en intern IT-avdeling klarer å håndtere IKT-
sikkerhetshendelser bedre enn en liten aktør som kun benytter seg av leverandører for håndtering av 
hendelsen. Prisen for leverandørtjenester er derimot høy, så hvilken kapasitet aktørene har til å betale for 
disse tjenestene vil nok variere. Dersom hendelsen er stor nok, og det tar lang tid å håndtere den, så kan 
nok forskjellene mellom små og store bedrifter bli tydeligere.  
  
Det virker som om alle aktørene vi har snakket med er fornøyd med hvordan hendelsene håndteres i dag, 
og de benytter seg av leverandører som bistår med hendelseshåndteringen. Basert på dette ser vi ikke et 
behov for et eget responsmiljø. På en annen side er det noen av de store aktørene som ville vurdert å 
erstatte leverandøren/SOC-en som de benytter seg av i dag til fordel for en bransjespesifikk CERT.   
 
Alle aktørene uttrykker at de ville hatt nytte av et forum for å diskutere bransjespesifikke trusler, hendelser 
og sikkerhetsløsninger, og alle er positive til informasjonsdeling. Dette kan være et lavterskeltiltak som 
enten kan drives på omgang av de større BAE-aktørene, eller ved at aktørene går sammen etter «yte etter 
evne»-prinsippet for å betale en ekstern organisasjon for å gjøre dette. 
 
Intervjuer og erfaringer fra andre prosjekter viser at BAE er relativt umoden, og at det er stor grad av 
variasjon i kompetanse når det kommer til cybersikkerhet/IKT-sikkerhet. Det er et behov for 
kompetanseheving på området i hele bransjen. Funnene tyder derimot også på at BAE er opptatt av 
cybersikkerhet/IKT-sikkerhet, og ønsker seg en ISAC for å kunne heve kompetansen på området.   
 
Det nevnes flere utfordringer med å skulle opprette et eget SRM for BAE. Prisen for å leie inn konsulenter 
til å bistå med håndtering av IKT-sikkerhetshendelser er allerede høy, og en av respondentene sier at det 
er vanskelig å se for seg at man skulle klart og finansiert et team som sitter klart til å bistå døgnet rundt. IT-
sikkerhet er en høyt etterspurt kompetanse, og det nevnes at det vil være vanskelig å få tak i nok folk til å 
kunne operere en bransjespesifikk CERT. En annen utfordring som nevnes er at det kan være vanskelig å få 
med seg nok aktører til et slikt miljø, og også at alle bidrar med informasjon. Det finnes i dag flere 
eksisterende CERT-miljøer som kan være aktuelle for aktørene, men det kan oppleves vanskelig og uklart 
hvem av dem man skal kontakt med i ulike situasjoner. Noen mener at dette problemet taler mot å ha en 
bransjespesifikk CERT, da det gjør det enda vanskeligere å vite hvem du skal forholde deg til i ulike 
situasjoner. 
 
Fra intervjuer med myndigheter og andre CERT-kanaler har det kommet fram at å opprette en ISAC kan 
være en fin start. Det er også enkelt for en ISAC å ha en kobling til det tekniske miljøet i NSM, og denne 
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kontakten kan de ha uavhengig av om de er en ISAC, SRM eller CERT, det eneste som endrer seg er kravene 
som stilles av NCSC. En av de etablerte CERT-ene sier at det er viktig at man får et forum på sikkerhet, 
uavhengig om det er et SRM eller en ISAC. 
 
5.2 Organisering av en ISAC 
For å drive en ISAC trenger man et sekretariat som er ansvarlig for å blant annet organisere møter og drive 
en digital plattform for informasjonsdeling. Sekretariatsansvaret kan rulleres mellom medlemmene eller 
det kan tjenesteutsettes til en ekstern aktør.  
 
Som medlem av en ISAC må man regne med å sette av om lag to dager i måneden. Disse dagene går med 
på å delta i møter, bidra med informasjonsdeling på en digital plattform, og å delta på samarbeids-
aktiviteter som å organisere kampanjer, utvikle produkter eller verktøy og å foreta sektoranalyse. 
 
I en oppstartsfase anbefales det at man starter med få aktører, for å bygge relasjoner og tillitsforhold. 
Disse tillitsforholdene kan videre benyttes for å skape tillit hos flere medlemmer. Det anbefales at med-
lemstallet ikke overskrider 20-25 bedrifter, da mange medlemmer kan gjøre administreringen av ISAC-en 
vanskelig.  
 
Representanter fra medlemsbedriftene bør ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne bidra med informasjon 
og dra nytte av diskusjoner, og de må ha myndighet til å kunne representere bedriften og snakke fritt 
under møtene. I tillegg må de være i stand til å kunne bidra med, eller motta informasjon på et relevant 
nivå (for eksempel strategisk vs. teknisk nivå). 
 
5.3 SINTEFs vurdering 
På nåværende tidspunkt virker det ikke som det er tilstrekkelig oppslutning i bransjen for å opprette en 
«full» CERT/CSIRT. De store aktørene er gjennomgående mer positive enn de små, men det er betegnende 
at så mange aktører, både store og små, ikke en gang er villige til å prioritere temaet nok til å stille opp på 
et times intervju. Imidlertid virker det som om alle vi har intervjuet stiller seg positive til opprettelse av et 
ISAC-liknende forum.  
 
Mange av aktørene beskriver BAE-næringen som umoden når det kommer til IKT-sikkerhet. Med den 
pågående digitaliseringen av sektoren, vil det bli et økende behov for kompetanseheving og økt fokus på 
IKT-sikkerhet. SINTEF anbefaler at det i første omgang jobbes med å opprette en næringsspesifikk ISAC for 
BAE. Dette for å få et forum for informasjonsdeling mellom aktørene, og for å styrke kompetansen på IKT-
sikkerhet i bransjen. Etter hvert som en ISAC er etablert, og den generelle IKT-kompetansen i bransjen 
øker, kan man vurdere om det er behov og dekningsgrunnlag for å utvide til en CERT eller en annen form 
for SRM. 
 
TLP er en protokoll for å angi sensitivitet av informasjon som anbefales for informasjonsdeling i ISAC-
miljøer. Ingen av aktørene vi snakket med bruker denne protokollen i dag. SINTEF anbefaler derfor at 
mulige medlemsbedrifter gjøres kjent med, og får opplæring i bruk av, denne protokollen. Protokollen kan 
forenkle prosessen med å etablere tillitsforhold mellom medlemmene.  
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6 Videre arbeid 
BAE-næringen mangler kompetanse innenfor cybersikkerhet/IKT-sikkerhet, og den beskrives som umoden 
av respondentene som har deltatt i studien. Basert på denne studien anbefaler SINTEF at Construction City 
Cluster AS begynner arbeidet med å opprette en ISAC. Ved å opprette en bransjespesifikk ISAC for BAE-
næringen, vil Construction City Cluster AS kunne være en stor bidragsyter i å heve den generelle 
kompetansen i bransjen.  
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Vedlegg A 
 
Intervjuguide  
   
Bakgrunn  

• Hvilken rolle har du/dere?  
• Kan du beskrive hvordan din rolle er knyttet opp mot arbeid med håndtering av IKT-
sikkerhetshendelser?    
• Er begrepet Operasjonell Teknologi (OT) noe som brukes i din virksomhet?   
• Hvilke systemer og rutiner har du ansvar og myndighet for?     

  
CERT kapasitet BAE-bransjen  

• Hvilke aspekter ved deres egen bransje opplever dere som særlig utfordrende med hensyn 
til beskyttelse mot og håndtering av cyberangrep/IKT-sikkerhetshendelser?    
• Hvilke interne ressurser og roller hos dere er involvert i IKT-sikkerhet beredskap og 
hendelseshåndtering?    
• Hvordan definerer du et IKT-sikkerhetsbrudd?    
• Hvordan oppdages vanligvis IKT-sikkerhetsbrudd hos dere?    
• Hva slags planer finnes for håndtering av IKT-sikkerhetsbrudd?   
• Hvordan inngår disse planene i opplæring og øvelser?    
• Hvem kontaktes ved alvorlige IKT-sikkerhetsbrudd? Når oppdaterte dere kontaktlistene 
sist?    
• Hvordan samarbeider dere med andre aktører om håndtering av IKT-
sikkerhetshendelser?    
• Ser du spesielle utfordringer knyttet til håndtering av IKT-sikkerhetsbrudd innen 
industrielle prosesskontrollsystemer og automatisering?   
• Ville dere hatt nytte av en sektor CERT for din bransje for å bedre forstå, detektere og 
håndtere trusler og sårbarheter? I så fall, hvordan ville dere hatt nytte av en slik CERT?  
• Hvilke forbedringsbehov mener du er de viktigste når det gjelder håndtering av IKT-
sikkerhetsbrudd hos dere?    
• Kan du fortelle om det siste IKT-sikkerhetsbruddet dere erfarte?    

o Hvordan ble dette håndtert?    
o Hvordan fungerte håndteringen?    
o Hvorfor fungerte håndteringen som den gjorde?    

• Opplever dere utfordringer rundt samarbeid og koordinering av håndtering av IKT-
sikkerhetsbrudd? Om dette er tilfellet, hva slags utfordringer oppleves?    
• Ville dere hatt nytte av å delta i nasjonale øvelser med fokus på håndtering av IKT-
sikkerhetshendelser? Utdyp gjerne hvorfor.    

   
Operasjonalisering av CERT varslinger  

• Hvordan er praksis rundt informasjonsdeling om (egne) IKT-sikkerhetsbrudd hos dere? 
Hvilken type informasjon deles, og med hvilke aktører?    
• Hvilke verktøy brukes hos dere for informasjonsdeling om IKT-sikkerhetsbrudd?    
• Kjenner du til begrepet TLP (trafikklysprotokollen)? I så fall, hvordan brukes dette hos dere 
i praksis ved informasjonsdeling?    
• Deler dere informasjon ved egne IKT-sikkerhetsbrudd via CERT-kanaler? I så fall, hvilken 
type informasjon, og på hvilken måte?    
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• Mottar dere informasjon om nye IKT-sikkerhetstrusler og sårbarheter via CERT-kanaler? I 
så fall, hvordan benyttes denne informasjonen i virksomhetens interne IKT-sikkerhets og 
beredskapsarbeid?    
• Hvilke forbedringsbehov mener du er de viktigste når det gjelder deling av informasjon ved 
IKT-sikkerhetshendelser og operasjonalisering av CERT varsler?    

   
Generelle avsluttende spørsmål  

• Er det temaer vi ikke har tatt opp i dette intervjuet som vi burde ha tatt opp?    
 


