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Administrative systemer

bundet op mod

SRO systemer

Hvad med gør vi med IT sikkerheden?

Jørgen Jepsen
IT-chef

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S

Hvorfor ønskede vi at forbinde de 2 
verdener med hinanden?

• at give let tilgængelighed til data, systemer og informationer

• at sikre forsyningssikkerheden

• at sikre fælles kompetenceområder, der kan varetage opgaver 
på tværs af områderne med færre og fælles IT systemer 
gennem ensartede og standardiserede systemer og 
brugergrænseflader
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Før billede…

Hvordan så det ud inden vi begyndte?
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Hvordan ville vi så have det til at se 
ud?

Hvilke udfordringer har det så givet?

• Hvor stor åbenhed kan der være i produktionen for at have et ”sikkert” system?

• Hvad er udfordringer med Windows Update?

• Hvilke problemer er der med vedligehold / opdateringer?

• Hvorledes håndteres opdateringer af IT udstyr?

• Sikkerhed mod fjendtlige angreb, både ekstern og internt

• Hvem administrerer netværket og hvilke problemer og muligheder giver det?

• Automationsleverandørens bud på sikkerhedssystem

• Verifikation og dokumentation af IT udstyr i produktionen

• Er der forskel på netværket i produktionen og administrationen?

• Ét IP netværk – hvad kræver det af sikkerhed?

• Producere for rigtig anvendelse af IT udstyr og tilhørende netværk

• Hvorledes sikres brugerfejl ved f.eks. netværksadresse fejl mm.?

• Kan der gennemføres en sikkerhedsanalyse og hvad vil det kræve?

• Sikkerhedspolitik

• Gode og dårlige erfaringer med netværkssikkerhed

• Hvor ligger de største IT risici i forbindelse med produktionsmiljøet?
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Åbent vs. ”sikkert” system

• Det åbne system ved starten så således ud:

– Decentral firewall uden opdateringer

– Fuld adgang via VPN til hele systemet

– Fælles brugernavne til alle medarbejdere hos 
leverandørerne

Åbent vs. ”sikkert” system

• Det sikre system består af:

– Central styret firewall – dvs. nedtagning af decentrale 
Firewalls

– Citrix adgang til brugere og leverandører med 2-faktor 
identifikation

– Styret adgang på VPN bl.a. tidsstyring

– Jævnligt penetrationstest af firewall

– Gennemgang/oprydning af brugerkonti
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Udfordringer med Windows Update?

• De fleste leverandører vil ikke have Windows Update kørende, 
hvilket så bevirker, at operativsystemet ikke er opdateret og 
dermed åbent for angreb – typisk pga. konflikter med SRO 
applikationerne.

Udfordringer med Windows Update?
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Hvilke problemer er der med 
vedligehold / opdateringer?

• IT kan ikke opgradere produktionsmiljøet, da dette ikke vil 
køre efterfølgende.

• Hvad gør vi så?

• Hvorfor skal der
være www adgang?

Hvorledes håndteres opdateringer af 
IT udstyr?

• I dag: Rører IT afdelingen ikke serveren

• Vi har påbegyndt at lave følgende adskillelse
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Hvem administrerer netværket og 
hvilke problemer og muligheder giver 

det?

• Netværket administreres af IT-afdelingen

• Muligheder: De giver ensartethed i udstyr

• Problemer: Flytte opgaver fra
driften – fjernet ”barnet”

Er der forskel på netværket i 
produktionen / administrationen?

• Udbredelse af ensartethed mangler

• Cisco baseret netværk med VRF/VLAN
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Ét IP netværk – hvad kræver det af 
sikkerhed?

• Interne rutiner til netværkssikkerhed

• Kontrol af overholdelse

• Fysisk adgang til switche/servere er begrænset
f.eks. Med tyverialarm, overvågning og port security

Hvorledes sikres brugerfejl ved f.eks. 
netværksadresse fejl mm.?

• Centralstyret og samlet
dokumentation

• Leverandørerne skal overholde
IP scopes/adresser

• Dokumentation
Dokumentation
Dokumentation
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Verifikation og dokumentation af IT 
udstyr i produktionen

• Dokumentation skal lægge et sted i virksomheden og være 
tilgængelig også for leverandørerne

Gode og dårlige erfaringer med 
netværksudstyr

• Dårlige erfaringer:

– Billigt og uensartet udstyr

– Manglende mulighed for
management

– Manglende patchning

– Manglende overvågning

• Gode erfaringer:

– Hardned udstyr på
Vand SRO med QoS
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Automationsleverandørens bud på 
sikkerhedssystem

• Mulighed for manuel betjening ved nedbrud

• Baserer sig typisk på en proprietær protokol

• Driften og leverandøren har typisk
haft den opfattelse, at alt skal kunne
tilgås altid alle steder fra….

• Tit ”glemmes” backup, og ofte er
den i samme bygning som serveren

Sikkerhed mod fjendtlige angreb, både 
ekstern og internt

• Fjernede decentrale Firewalls og lavede en centralstyret 
Firewall, der er administreres af IT-afdelingen.
Lige så mange Firewalls der er fjernet, lige så mange 
Interfaces er der lavet på central Firewall

• I nærmeste fremtid vil de fysiske servere blive flyttet til 
centralt sikret rum, med overvågning af temperatur, strøm, 
redundans, central backup, adgangskontrol, tyveri mv.



13-06-2013

11

Kan der gennemføres en 
sikkerhedsanalyse og hvad vil det 

kræve?
• Der kan sagtens gennemføres en sikkerhedsanalyse, men skal 

være på hvert enkelt delsystem

• Dette er en enorm opgave

• Sund øvelse at gøre
men husk forventningsafstemning!!

Producere for rigtig anvendelse af IT 
Sikkerhedspolitik

• Være skrevet så robust at SRO kan indeholdes og SKAL 
efterfølgende efterleves.

• Der skal skrives sanktioner ind

• Skal være godkendt af direktionen
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Forbedring af SRO sikkerheden
21 punkter, som man kan begynde med…

1. Identificer alle forbindelser til SRO systemerne

2. Afbryd alle unødige forbindelser

3. Gennemgå og styrk sikkerheden på de tilbageværende 
forbindelser

4. Fjerne eller luk unødige services på serveren

5. Forlad jer ikke på en proprietær protokol

6. Implementer sikkerhedsforbedringer fra
systemhuset og hardwareproducenten

7. Styrk kontrollen med evt. bagdøre ind i SRO

8. Implementer systemer til overvågning

Forbedring af SRO sikkerheden
21 punkter, som man kan begynde med…

9. Udfør sikkerhedsgennemgang af SRO og netværket 

10. Tænk på den fysiske sikkerhed på alle fjernlokationer

11. Lav et sikkerhedsteam til at kigge sikkerheden igennem

12. Klarlæg rollerne for alle medarbejdere – hvem gør hvad

13. Dokumenter netværk og risici

14. Etabler en løbende risikostyringsproces

15. Etabler en netværkssikkerhedsstrategi

16. Lav identifikation af cyber sikkerhedskrav

17. Etabler effektiv patch management
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Forbedring af SRO sikkerheden
21 punkter, som man kan begynde med…

18. Udfør rutinemæssigt evalueringer

19. Etabler system backup og ”disaster recovery” planer

20. Få ledelsens opbakning, og lav sanktioner

21. Etabler politikker og øv virksomhedens ”awareness”

Hvor ligger de største IT risici i 
forbindelse med produktionsmiljøet?

• Brugerne ☺

• Arbejdsgangene

• Manglende basal forståelse for netværkssikkerhed

• Svage eller helt manglende administrator passwords

• Fysisk adgang til servere og switche

• Manglende oprydning af logins og fjernelse af fælles logins

= HOLDNING !!
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USA: Sikkerhed først. Business i anden række

EU: Business først. Sikkerhed i anden række

DK: Business først. Sikkerhed i sidste række

YouTube
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Links

• http://ics-cert.us-cert.gov/

• http://energy.gov/sites/prod/files/oeprod/DocumentsandMe
dia/21_Steps_-_SCADA.pdf

• http://www.digst.dk/Arkitektur-og-
standarder/Informationssikkerhed-i-organisationer/ISO-
27001-og-DS-484

• https://www.cybati.org/outreach


