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▶ Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for           
vores kerneområder

▶ Flere end 1.300 medarbejdere
▶ Leverer vand til 1 mio. kunder i 

hovedstadsområdet
▶ Spildevand fra 735.000 kunder
▶ 600.000 fjernvarmekunder
▶ 300.000 bygaskunder
▶ 54 storkunder med fjernkøling

▶ Ca. 5,5 mia. kr. i nettoomsætning
▶ Ca. 3,5 mia. kr. i årlige investeringer i rør, ledninger 

og vindmøller 
▶ Samlede anlægsaktiver på 29 mia. kr.

HOFOR I DAG





BIO4 AMAGERVÆRKET



AMV proces



Step 0 : Forankring i ledelsen
Step 1 : Valg af standard
Step 2 : Strategi – Identifikation
Step 3 : Alle systemer…… 
Step 4 : ”First run”
Step 5 : Detaljeret plan
Step 6 : Detaljeret risikovurdering
Step 7 : Automatisk overvågning af HW og SW

Fremgangsmåde :

Steen Pries (HOFOR)
Chefkonsulent, IT-sikkerhed
Morten F. Sørensen (AMV)
Chefkonsulent/Lead Engineer Bio4 DCS and Technical IT



• NIS-direktivet (EU))
• Formålet med NIS-loven er at sikre et højt niveau for 

net- og informationssikkerhed, bl.a. inden for dele af 
den digitale infrastruktur og for visse digitale tjenester 
med henblik på at skabe endnu mere robuste 
systemer.

• ISO27000-familien 
• international standard til etablering af et 

ledelsessystem for informationssikkerhed. 
Standarden tager udgangspunkt i en risikobaseret 
tilgang til styring af informationssikkerhed.

• Bek. 425
• Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og 

naturgassektorerne.

https://ics-cert-training.inl.gov/learn

1. Step
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2. Step



Alle systemer SKAL have  :
1. System- og dataejer (evt. samme person)
2. Aktiv log med faste punkter

1. Backup
2. Patch+vir.def.
3. Hændelser

3. Aktuel netværkstopologi
4. Aktuel ”Dokumentation af system xx” (evt. fra skabelon)
5. Aktuel risikovurdering – ”first run” – screening (rød+evt.gul - vigtigste )
• Serviceaftale med IT-afd. eller ekstern

3. Step



STANDARD DOKUMENTER OPRETTES :

Eksempler :

► Vejledning for ansvarsområder i HOFOR
► HOFOR’s Informationssikkerhedspolitik 
► Procedure for patchning og opdatering
► Retningslinje for Backup og genetablering
► Procedure og vejledning for logning og overvågning
► HOFOR’s Leverandørforhold
► SRO/OT Strategi
► Procedure og vejledning for Rapportering af informationssikkerhedssvagheder



1. Perimetersikring ??
2. Serviceaftale – årlig gennemgang – nyeste patch/vir.def

1. Årshjul / Roadmap.
2. Nyeste patch/vir.def./firmware (også på automations CPU’ere)

3. Backup strategi
1. USB-sticks
2. Kold NAS/HD
3. Offline backups
4. Genetablering af data efter angreb

4. Altid minimum 2-faktor logon / jumphosts
5. FW regler 

1. F.eks. Kun brug for RDP, - så åbn KUN RDP.
1. Åbne porte / statiske routninger (FW/Klient)

2. Evt. lukning af lande
6. I tilfælde af angreb / slagplan (driften opdager det)

1. Kontakt
2. ”Gribekort” - beredskabsplan
3. Forholdsregler

4. Step



5. Step



Afrapportering - risikovurdering
1. Status på udførte aktiviteter
2. Gennemgang af forretningsrisikoen
3. Anbefaling til risikoejers håndtering af forretningsrisikoen
4. Det videre forløb – beslutning og handling

Skala: Risikoscore
Meget lav risiko Lav risiko Middel risiko Høj risiko Meget høj risiko

1 ‐ 3,5 <3,5 ‐ 7 <7‐11 <11 ‐ 18 <18 ‐ 25

Skala Fortrolighed Integritet Tilgængeligh
ed

Trusler: Hvem har 
adgang

Er data 
korrekte

Er data 
tilgængelige

T01: Adgangsstyring 2,5 2,5 2,5
T02: Cyberangreb 2,8 2,8 2,8
T03: Softwarefejl 2,8 2,8 2,8
T04: Hardwarefejl 2,6 2,6 2,6
T05: Leverandør 2,6 2,6 2,6
T06: Datahåndtering 2,7 2,7 2,7
T07: Medarbejdere 2,6 2,6 2,6

Sandsynlighed for at forretningskonsekvensen sker.
(Højeste – fortrolighed – integritet – tilgængelighed)

6. Step



Forklaring :
Forretningskonsekvensvurdering
Ved vurdering af et informationsaktivs forretningskonsekvenser tages der udgangspunkt i den situation hvor der er sket et brud på hhv. 
fortrolighed, Integritet og tilgængelighed, hvilken konsekvens har det for forretningen, målt på økonomisk betydning og tab af image.

Ved fortrolighed forstås:

Beskyttelse af informationer mod uautoriseret videregivelse eller adgang. Eksempel: beskyttelse mod uautoriseret adgang til kundedata, f.eks. 
CPR numre eller en medarbejders bankoplysninger.

Ved integritet forstås:

Beskyttelse af informationer mod uautoriseret ændring eller ødelæggelse, også utilsigtet ødelæggelse samt sikring af informationernes 
nøjagtighed og pålidelighed. Eksempel: kundedata og medarbejderdata skal være nøjagtige for at HOFOR kan fungere effektivt, i forbindelse 
med f.eks. fakturering, lønudbetalinger, etc.

Ved tilgængelighed forstås:

Beskyttelse af informationer mod uautoriseret adgang. Eksempel: ved et cyberangreb kan informationerne i databasen blive utilgængelige, 
hvilket ville kunne medføre et større systemnedbrud. Også tyveri af mobile enheder kan resultere i, at en medarbejder mister adgangen til de 
informationer, der var indeholdt i computeren.



Sandsynlighed for at forretningskonsekvensen sker

Begrundelse: 
Adgangsstyring: - Roller og rettigheder i systemet skal beskrives/dokumenteres

- Proceduren ”PRO-0911-01_ISMS2 Adgangsstyring skal efterleves
- Retningslinjen ”RET-0911-01_IMS2 retningslinje for Adgangsstyring skal efterleves
- "Vejledning for ansvarsområder i HOFOR" (VEJ-0611-01_IMS2) skal læses og efterleves
- Det er vigtigt at adgangsstyringsprocessen interagerer med eksisterende procedurer hos HR og IT der  understøtter 

hhv. IDM/IAM (Identity Management og Identity Access Management) 
Cyberangreb: - "Vejledning for ansvarsområder i HOFOR" (VEJ-0611-01_IMS2 skal læses og efterleves

"Procedure for patchning og opdatering" (RPO-1261-01-ISMS2) skal efterleves
- ”Retningslinje for Backup og genetablering" (RET-1231-ISMS2) skal efterleves
- "Procedure for logning og overvågning" (PRO-1241-01-ISMS2) skal efterleves
- "Vejledning for logning og overvågning" (VEJ-1241-01-ISMS2) skal efterleves
- "Procedure for Styring, beskyttelse og håndtering af informationsaktiver" (PRO-0811-01_ISMS2) skal efterleves

Softwarefejl: - Generelt ændringshåndtering – der skal være styring og dokumentation – ændringer sker i direkte i 
produktionssystemet

- Der skal være funktionsadskillelse – udvikling, testning og produktion
- Der skal etableres en formel og dokumenteret godkendelsesprocedure for ændringer
- Mange eksterne konsulenter der laver ændringer i et kørende system øger risikoen for ustabil drift 



Sandsynlighed for at forretningskonsekvensen sker

Hardwarefejl: - Der skal etableres bedre adgangskontrol til teknikrum, og skal efterfølgende efterleves i praksis
- Der skal etableres en praksis for ½ årligt ”helbredstjek af hardware. (servere, køling, nødstrøm, switche m.m.)
- Der skal udarbejdes et roadmap for udskiftning af hardware, den nuværende hardware er ikke ny

Leverandør: - Der skal udarbejdes en leverandørinstruks/databehandler aftale med konsulenter og leverandører
- Der skal etableres en logning og monitorering af fjernadgang til systemet
- På Jumphosts der anvendes i forbindelse med fjernadgang, skal sikres yderligere
- Det skal løbende kontrolleres om leverandøren overholder sin aftale, således at han ikke udgør en

sikkerhedsmæssig risiko 
Datahåndtering: - Der skal etableres en procedure der kontrollerer og dokumenterer at der tages backup

- Der skal etableres en procedure for validering om data kan indlæses fra backuppen
- Det skal efterprøves om data (systemet) kan reetableres, således at den accepteret nedetid ikke overskrides
- Det anbefales at HOFORs Informationssikkerhedspolitik læses og efterleves, det drejer sig primært her om 

kapitel 12.3 Backup
- Det anbefales at læse og følge "Vejledning for ansvarsområder i HOFOR" (VEJ-0611-01_IMS2
- Det anbefales at læse og følge "Retningslinje for Backup og genetablering" (RET-1231-ISMS2)

Medarbejdere: - Der skal være mere end én medarbejder tilknyttet til drift og udvikling af systemet, således at 
nøglepersonafhængig undgås

- Det skal tilsikres at tilknyttede medarbejdere har den fornødne kompetence i forhold til de opgaver der varetages



- Sandsynlighed for at forretningskonsekvensen sker

- Manglende registrering af hardware og software (Asset managment/inventory)
- Manglende ajourføring af de forskellige roller og rettigheder, manglende dokumentation for 

bruger administration, ex. dokumenteret procedure for brugerregistrering, afmelding og 
løbende kontrol om brugerne forsat har et arbejdsbetinget behov

- Manglende sikkerhedsopdateringer på OS og APP samt generel it-governance (siden 2014)
- Manglende dokumentation og efterspørger bedre procedure for ajourføring ved software-

ændringer
- Manglende dokumentation og ingen procedure for logning og overvågning
- Manglende rolle og ansvarsområde beskrivelse (hvem har ansvaret, hvem udfører)
- Manglende backup rutiner (behov, rutine, dokumentation, opbevaring, kontrol) og 

genetableringsplan
- Bedre håndtering og styring af leverandør påkrævet, ingen dokumenteret praksis

Der er yderligere anbefalinger i RIS-rapportenerne, og i informationssikkerhedspolitikken og 
udarbejdede procedurer, samt vejledninger vedr., god it-praksis



AUTOMATISK OVERVÅGNING AF HW OG SW

Anbefaling :
► SRO = KUN SRO-leverandør
► SRO/OT = KUN SRO-leverandør
► OT = Hvad er på markedet – referencer
► OT/IT = Hvad er på markedet – referencer
► IT = Hvad er på markedet – referencer



Tak for jeres tid 


