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Verdikjeder før og nå

Før Nå
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Komplekse verdikjeder, fragmentert 
ansvar?

Tjeneste
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Komplekse verdikjeder, fragmentert 
ansvar?

Tjeneste
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Digitale sårbarheter – noen typiske trekk

Feilforplantning er momentant og uoversiktlig

Tjenesteproduksjon på tvers av «alt»
– Sektorer
– Landegrenser
– Regelverk og jurisdiksjon
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Kjennetegn ved digitale verdikjeder

For de som utvikler en tjeneste på toppen av slike 
verdikjeder er det svært utfordrende å skaffe seg 
oversikt over hvilke sårbarheter tjenesten er 
eksponert for lenger nede i verdikjeden.

Enkelte tjenester befinner seg i bunnen av svært 
mange slike verdikjeder, de kjenner heller ikke 
verdiene de bærer.
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Påstander

Ingen sektor kan kontrollere sin egen digitale 
sårbarhet alene – alle  arver sårbarheter fra andre 
sektorer.

Få land kan kontrollere sin egen digitale sårbarhet 
alene – de aller fleste arver sårbarheter fra andre land.
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Hva forventer (forlanger!) vi?
• Tilgjengelighet

– får jeg tjenesten jeg har kjøpt, 
også når jeg trenger den mest?

• Konfidensialitet
– hvem vet? 

• Integritet og autentisitet
– kan det virkelig stemme?



Illustrasjon: 
zdnet.com

Alt som kan
på nett skal
på nett. 

Hva når alt 
som kan 
kobles 
sammen, 
kobles 
sammen?



Hvor smarte er vi?

Illustrasjon: 
TheStorypedia.
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Ansvar - individ

Sikkerhet begynner på 
kjøkkenbenken

Kompetanse

www.nettvett.no
Bilde: Shutterstock

http://www.nettvett.no/
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Farlige kombinasjoner?

Når noe er 
kvalitetsmessig bra
nesten alltid tilgjengelig, overalt, uten egeninnsats

…og på toppen av det hele tilsynelatende gratis

Bruk det gjerne, men vit hva du gjør.
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Ansvar - systemeier

Foto: Norbert Nagel
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Ansvar – staten
Om håndtering på nasjonalt nivå – Lysneutvalget nov 2015
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Er vår nasjonale ekominfrastruktur god nok?
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Oppfølging etter «Datasenterrapporten»
Tiltak: 
Definere et nasjonalt målbilde for grunnleggende ekominfrastruktur som ivaretar 
dagens og fremtidige krav til sikkerhet og robusthet, og som samtidig møter 
behovene til datasenterindustrien

Skog og vann

Tegnforklaring

Elv

Skog

Innsjø

Fra
Til
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Målbilde 1: Viktige samfunnsverdier spres 
over flere transportnett

Målbilde 2: Robuste nett og høy 
konnektivitet i hele landet

Målbilde 3: Norge som sentral aktør for 
internasjonal konnektivitet

Målbilder – Robinrapporten april 2017
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Internasjonal konnektivitet – status idag
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Internasjonal konnektivitet – fase 1
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Internasjonal konnektivitet – fase 2

Vestlig rute

Østlig rute

Nord-sør rute
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Regjeringen vil:
- Arbeide for at de offentlige 
ekomnettene i størst mulig grad skal 
kunne bære framtidige tjenester for nød-
og beredskapsetatene.
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Fremtidens ekomnett innsatsfaktor i samfunnet både i… 

fred… krise… krig…
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Nasjonal autonomi

Bør Norge ha mulighet til å 
produsere ekomtjenester 
uten avhengigheter til 
andre land?

- i tilfelle i hvilke situasjoner?
- hvilke forberedelser må til?



Nasjonal kommunikasjonsmyndighet28

Relevante utviklingstrekk (1/4)

Endringer i aktørbildet – både i topp og bunn
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Relevante utviklingstrekk (2/4)

Teknologiske endringer – nye muligheter
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Relevante utviklingstrekk (3/4)

Offentlige ekomnett som bærer av 
samfunnets verdier
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Risikobilete
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Nkoms vurdering (1/2)

Bør legge 
føre var-
prinsippet til 
grunn

Nkom vektlegger:
Offentlige ekomtjenesters rolle i totalforsvaret
Verdiene som ekom bærer
Uforutsigbart trusselbilde

Nkom anbefaler at krav til nasjonal autonomi bør innføres, 
men presiserer følgende:
Raske endringer = tilnærmet null tidsforsinkelse ved iverksetting av 
autonomi
Kost-/nyttehensyn krever en avgrensning og presisering av kravet
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1) Nkom vurderer at drift og vedlikehold av landsdekkende mobile 
datanett (>4G) med personell og tekniske løsninger som er 
lokalisert på norsk territorium, vil være en hensiktsmessig 
avgrensning av et krav om nasjonal autonomi.

2) Nkom vurderer at drift og vedlikehold av landsdekkende 
transportnettjenester med personell og tekniske løsninger som er 
lokalisert på norsk territorium, vil være en hensiktsmessig 
avgrensning av krav om nasjonal autonomi

Nkoms vurdering (2/2)
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EkomROS - datagrunnlag
Trusselvurderinger, 
risikoanalyser
NSM, PST, E-
tjenesten

Nkoms topologi-
kartlegging

Krisescenarier
(Nasjonalt 
risikobilde), DSB

Hendelsesrapporter, 
ENISA, NSM, 
ekomtilbyderne

ENISA 
trendrapporter

Nordisk NIS-
samarbeidet

Nkoms egne 
utredninger og 
analyser

Resultat fra tilsyn



Identifiserte risikoområder 2016

Den nasjonal sambandsinfrastrukturen og 
sentraliseringen av tjenesteproduksjon fører til 
at enkeltfeil kan få store konsekvenser

Komplekse verdikjeder og omfattende
utstyrsportefølje gjør det vanskelig å kjenne hele 
sårbarhetsbildet og øker avhengigheten til 
leverandørene

Utkontraktering og internasjonalisering 
utfordrer kompetanse, ansvar, læring, og kontroll på 
nye måter



EkomROS 2017 – Nkom Agenda 7. juni
• Nye risikoområder i år:

– Infrastruktur i nordområdene
– Utilstrekkelig nasjonal kontroll på logisk/fysisk 

infrastruktur
– Forstyrrelser i trådløs kommunikasjon
– Hybride trusler/faren for integritets- og 

konfidensialitetsbrudd
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Dersom vi evner å ta de vanskelige avgjørelsene i 
tide, kan vi velge å møte fremtiden som 

optimister med erfaring.
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Takk for meg!
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