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IKT-sikkerhet, hvorfor trenger vi det?

Beskytte de kritiske instrumenterte systemer og infrastruktur som styrer og 

kontrollerer, monitorerer, overvåker, prosesser på anlegg og innretninger. 

• Passive tiltak
- Brukerkonto og passordregime, virusbeskyttelse, brannmur, trening og øvelse, segregering av 

nettverk, isolering av funksjoner 

- Sårbarhetsoppdatering og vedlikehold

• Aktive tiltak 
- Monitorering av datatrafikk

- Vurdering av trusler og risiko, håndtering ved hendelse (ressurs og responsmiljø)

Hindre
tilsiktede og utilsiktede handlinger 

som kan forstyrre driften
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- Krav til tekniske systemer ombord, ref IF §§
32-34

- … kan ha grensesnitt mot andre systemer 
dersom det ikke kan bli negativt påvirket 
som følge av  …

- Krav om funksjoner f.eks. planlegging og 
vedlikehold, ref AF § 29 og § 45

Digitalisering
- Eksisterende informasjon: design, 

undergrunn, 3D-modell etc.

- Driftsdata (dataeksport fra kontrollsystemer 
til database i kontornettet)

- IIoT (data fra nye smarte instrumenter på 
eget nettverk)

IKT-sikkerhet og segregering
Petroleumstilsynet skal ha myndighetsansvar for sikkerhet, 
beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten på 
norsk kontinentalsokkel
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Mål og bakgrunn store satsinger

Bakgrunn

• Forankret hos Regjerning, departement og i tildelingsbrev

• Rapporter fra ulike utvalg og Stortingsmelding

• Satsingen går over en 4-års periode (2018-2021)

Hvorfor satsing på IKT-sikkerhet?

• Øke forståelse og bevissthet ytterligere innen området

• Minimere risiko for IKT sårbarheter på industrielle systemer

• Ny teknologi og flere integrerte systemer

• Mer deling av data mellom systemer og lokasjoner.

• Endring av risikobilde og ivaretagelse av HMS

• Robusthet og robustgjøring

• Trusler og risiko

Mål

• Næringen holder et forsvarlig nivå for IKT-sikkerhet/ 
cyber security innen de industrielle IKT systemene

• Beskrive endringer/ driverne  som påvirker trussel og risikobilde 
innen industrialisert IKT teknologi på norsk sokkel. 

• Prosjektene er spisset innen operasjonell teknologi (OT) og mot de industrielle IKT systemer.
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IKT2019- Prosjektportefølje

• Kunnskap IKT og CERT

• Fjernarbeid og HMS

• Infrastruktur og systemer industriell IKT og IIoT

• Kunnskap og vurdering av trusler og risikobilde i næringen

• Digital teknologi og IKT- sikkerhet 

• Robusthet i petroleumssektoren
- Trening og øvelse

- Regelverk og tilsynsmetodikk

- Cyber security Blockchain, rescillience og metoder

- Cyber security SIS og egensikre komponenter, kommunikasjonsprotokoller

- Telekommunikasjonssystemer
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Eksempel

Forhold ved bruk av fjernarbeid

• Avlåste rom for fjernarbeid og rutiner for tilgangskontroll

• Forhåndsdefinerte og sterkt begrensede tilganger

• Bruk av "rensede PC-er"

• Krav til IKT-sikkerhet i kontrakter

• Monitorering og overvåking og analyse av 
nettverk og tilkoblede systemer

• Etterlevelse av etablerte retningslinjer og 
arbeidsprosesser.

Selskap
• Kontrollromsoppgaver
• Fjernstøtte

• Fjernarbeid

Leverandør

• Fjernstøtte

• Fjernarbeid

Innretning/rigg/
landanlegg
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Omfang av fjernarbeid

• Både innretninger, landanlegg og borerigger er meget restriktive 

med å tillate programvareendringer i industrielle IKT-systemer fra andre 

steder enn på selve installasjonen. 

• Fag- og driftspersonell er stort sett skeptiske til å tillate endringer på 

industrielle IKT-systemer via fjerntilgang, 

men noen kan oppleve et press for å øke omfanget av 

fjernarbeid og utføre endringer fra land.

• Forskjellige strategier vedrørende fjernarbeid blant operatørselskaper 

"Det er nesten viktigere når du 
ikke er på anlegget at man vet 
hva som kan skje og ikke. Større 
krav til kompetanse for de som 
ikke er på anlegget, enn de som 
er der."

"Når man kjenner at det 
rører på seg, gjør dette noe 
med tankesettet - Personell 
kan ta større sjanser hvis 
man sitter på land!"
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Administrasjon av fjernarbeid

• Spesifikke arbeidsprosesser og tilhørende tekniske løsninger for 

brukertilgang til industrielle IKT-systemer. 

• Ved beslutning om brukertilgang vurderes for eksempel 

- behov for brukertilgang 

- hvilke systemer som man får tilgang til 

- hvilken type tilgang som trengs og varighet av tilgang. 

• På eldre systemer kan det være fellesbrukere og teknisk utfordrende å begrense ulike 

adganger til enkeltsystemer. 
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Eksempel utilsikted handling
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Erfaringer og resultat

1. Publikasjoner

2. Deling av erfaring, seminarer og presentasjoner

3. Datagrunnlag

4. Aktuelle prosjektcase
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Utro tjener….

I datasikkerhet er en trojansk hest eller trojaner er en type dataprogram som 

utgir seg for å være nyttig, men som i virkeligheten er skadelig.

Wikipedia, Estudie.no


