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Bogen om
EnergiCERT
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EnergiCERT er energisektorens
cybersikkerhedscenter.

EnergiCERT er en non-profit forening ejet og
finansieret af de danske energiselskaber.

EnergiCERT er en væsentlig del af sektorens
forsvar mod cybertrusler. Vi er med til at
opdage og håndtere, når energisektoren
udsættes for cyberangreb, og det er hos os,
den afgørende viden som kan forebygge det
næste angreb, opbygges og deles.

Brancheforeningerne Dansk Fjernvarme og
Dansk Energi gik sammen med Energinet og
Evida om at stifte EnergiCERT i 2020.

Vi varetager blandt andet monitoreringen
af de virksomheder i sektoren, som er
tilsluttet vores omfattende sensornetværk.
Via sensornetværket monitorerer vi
internettrafikken med henblik på at opdage
cyberangreb mod dansk, kritisk infrastruktur.

Vi samarbejder med Europas andre
CERT’er, og er med i en række
cybersikkerhedsorganisationer, som gør, at
vi har stor viden om truslerne mod kritisk
infrastruktur.

Det betyder, at EnergiCERT hjælper mere end
400 energiselskaber med cybersikkerhed.
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Om EnergiCERT
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Arbejdet med at etablere og udvikle den
fælles cyberenhed, EnergiCERT, er utrolig
vigtigt for at imødegå det stigende antal
cybertrusler mod energisektoren.

Det er vigtigt, at vi står sammen; jo flere vi
får med, jo større er bidraget til den fælles
cybersikkerhed i Energibranchen.

Jeg er overbevist om, at EnergiCERTs arbejde
skaber stor værdi for cybersikkerheden i
sektoren, og kommer til at gøre det i endnu
højere grad de kommende år.

Cyberangreb på forsyningsvirksomheders
IT-systemer til administration og til
drift er desværre noget, vi ofte ser med
ødelæggende virkning og økonomiske
tab. Samarbejde gennem EnergiCERT for
forebyggelse og styrkelse af den fælles
indsats er vores stærkeste våben mod
cyberkriminalitet. Ingen er for små til at
slippe fri for risikoen. Derfor er det til
særlig nytte for fjernvarmeselskaber, at
kunne løfte denne opgave i fællesskab
gennem EnergiCERT. Håb er ikke en
strategi – aktivt samarbejde begrænser
fjernvarmeselskabernes risiko.

- Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

- Malene Hein Nybroe, Energistyrelsen

- Kim Behnke, Dansk Fjernvarme

Jeg er vildt imponeret over de resultater,
som de har opnået, ikke mindst, når man
ved, at de kun har været i gang i godt et år,
og kun er syv mennesker.

Det er helt afgørende, at vi som sektor
formår at arbejde sammen og dele viden.
Det er en nødvendighed for at stå stærkest
muligt i arbejdet med Cybersikkerhed.
Via EnergiCERT er dette nu muligt, og det
udgør et strategisk vigtigt tiltag som hele
sektoren skal bakke op om.

- Morten Gade Christensen, Energinet
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EnergiCERT er etableret med afsæt i
regeringens cybersikkerhedsstrategi for
energisektoren.
Her er Energibranchen gået sammen på
tværs af el, gas og varme for at sikre en
stærk cybersikkerhedsorganisation.
EnergiCERT sikrer samarbejde på tværs af
brancherne indenfor kritisk infrastruktur,
og samtidig understøttes samarbejdet med
myndighederne.
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EnergiCERT’s historie

2018

2019

Regeringens
Cybersikkerhedsstrategi
realiseres

Arbejdet med
EnergiCERT starter i
Dansk Energi og Dansk
Fjernvarme

APRIL
2020
EnergiCERT
stiftes den 30/4

AUGUST
2020
EnergiCERT er
operationel

Energisektoren fik i 2019 fra energistyrelsens cybersikkerhedsstrategi en fælles opgave med at
etablere en CERT (Computer Emergency Response Team).

Varetage medlemmernes fælles forpligtigelse for opretholdelse af en sektorspecifik EnergiCERT i
henhold til Cyber- og informationssikkerhedsstrategien for energisektorerne.

Gennem et års arbejde i regi af Dansk Energi og Dansk Fjernvarme i 2019, valgte sektoren i 2020
at varetage opgaven selv, for på den måde, at få indflydelse på de ydelser CERT’en skulle levere, i
stedet for at lade CERT’en blive en del af myndighedsarbejdet.

Foreningens formål er at løfte sektorens cyber- og informationssikkerhedsniveau ved skabe en
enhed, der giver medlemmerne adgang til en bred samling af kompetencer, der kan yde vejledning
og sikre videndeling.
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EnergiCERT blev stiftet for at samle medlemmerne i et samarbejde med henblik på at:

Der var tale om et meget målrettet angreb mod
el-distributionen i Kiev. Angriberne skaffede sig
adgang til SCADA-systemerne i tre centraler, overtog
kontrollen, og kunne på den måde lukke for El
distributionen og mørklægge store dele af Kiev.
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Tre timer gik der, inden operatørerne skiftede til
manuel drift. Dette var en del af angribernes plan,
idet de også sikrede, at nødforsyninger blev sat ud af
drift, og at servicetelefonen blev blokeret.
En målrettet phishing mail er baggrunden for, at det
overhovedet var muligt for angriberne at få skabt en
adgang, og dermed kunne mørklægge dele af Kiev!
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Angriberne havde skaffet sig en bagdør til
produktionssystemerne i tre centraler i Kiev. På den
måde havde angriberne rigelig tid til at undersøge
netværket, og på selve lillejuleaften at gennemføre et
velplanlagt angreb.

Ransomware gav lange køer ved
tankstationerne i USA
I maj 2021 oplevede det amerikanske
energiselskab Colonial Pipeline at blive ramt af et
ransomwareangreb.
På under to timer lykkedes det angriberne, at stjæle
mere end 100 gigabyte data, kryptere data og
fremsætte krav om løsesum. Der var IT-systemer,
der var angrebet, og det var sket ved, at angriberne
havde fået adgang til virksomhedens netværk
via et kompromitteret login, der var anvendt til
fjernadgang og uden brug af to-faktor godkendelse.
Virksomheden valgte dog at lukke for
produktionssystemerne, for at sikre sig, at angrebet
ikke bredte sig. Desuden var det ikke muligt at
distribuere brændstof via rørledningerne, da
distributionsplanerne fandtes i de utilgængelige ITsystemer.
Regeringen nåede at indføre undtagelsestilstand
i USA inden det via en gennemarbejdet
beredskabsplan igen blev muligt for Colonial Pipeline
at levere brændstof.
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I Kiev var mere end 200.000 borgere uden strøm i
flere timer lillejuleaften i 2015.

Eksempel på angreb

Eksempel på angreb
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Hackerangreb medførte en
mørk lillejuleaften i Kiev
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En af EnergiCERTs ydelser er at drive et
sensornetværk for energisektoren

Som medlem af EnergiCERT er
I med til at sætte øget fokus på
cybersikkerheden i dansk kritisk
infrastruktur. I er med til at øge
det generelle sikkerhedsniveau
i branchen, og I får sat ekstra
fokus på cybersikkerheden i egen
virksomhed, når I aktivt gør brug af
EnergiCERTs ydelser.
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Øget viden
I får mulighed for at højne
kompetenceniveauet indenfor
cybersikkerhed ved at gøre brug
af EnergiCERTs kurser, både for
teknikere og ledere. I får indsigt i
aktuelle trusler, ikke bare mod den
danske energisektor, men også
aktuelle trusler mod jeres egen
virksomhed.

Professionel assistance
Hvis I skulle være så uheldige
at opleve et angreb, eller bare
har mistanke om et angreb, står
EnergiCERT klar til at hjælpe jer med
de indledende vurderinger, og med
at finde den rette samarbejdspartner
til at håndtere hændelsen.
Netværk
EnergiCERT dækker hele sektoren,
og stiller forskellige platforme til
rådighed, som giver jer mulighed
for at trække på informationer og
viden om cybersikkerhed og aktuelle
angreb. På den måde kan erfaringer
deles, og når det gælder aktuelle
angreb, giver det jer mulighed
for at etablere den nødvendige
beskyttelse, inden I evt. bliver ramt
at et tilsvarende angreb.

Formålet med et sensornetværk
er, at opdage cyberangreb mod
energisektoren, samt give et
nationalt billede af truslerne mod
sektoren. Sensorernes monitorering
udføres af EnergiCERT, og er
baseret på viden om angreb, som
EnergiCERT har fra andre CERT’er,
åbne og kommercielle kilder,
europæiske myndigheder samt
internationale samarbejdspartnere.
Med en sådan sensor installeret,
overvåger EnergiCERT jeres indog udgående trafik; den trafik
som I allerede sender ud på
internettet. Hvis der er begrundet
mistanke om, at I er ramt af en
sikkerhedshændelse, kontakter
vi jer, og informerer om vores
observationer.

EnergiCERT anvender desuden
viden om de enkelte hændelser til at
danne et billede af trusselsniveauet
for den samlede sektor, bl.a. for
at kunne præsentere dette i vores
Trusselstrapport, som udsendes til
medlemmerne hvert kvartal.
EnergiCERT passer godt på både
jeres data og infrastruktur.
Dataene sendes til EnergiCERT
uden at forstyrre jeres internetlinje
eller bruge jeres båndbredde.
Dataene krypteres både i transit,
og når de lagres, og de behandles
kun af EnergiCERTs egne
sikkerhedsgodkendte analytikere.
Læs om EnergiCERTs øvrige ydelser
på vores hjemmeside.
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Hvad får du?
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- Nicolaj Bjørn Pedersen,
Aalborg Forsyning

Vi har trukket på assistance fra EnergiCERT
i forbindelse med en hændelse med en
phishing mail, hvor en bruger havde
trykket på et vedhæftet link. Vi havde
selv stoppet ulykken, men var usikre på,
om ”hacker forsøget” havde spredt sig i
organisationen. Vi hentede derfor assistance
fra EnergiCERT, som reagerede meget
hurtigt. EnergiCERT var behjælpelig med
analysen af hændelsesforløbet, arbejdede
yderst professionelt og vejledte desuden
i nye IT sikkerhedstiltag. Jeg kan anbefale
EnergiCERT, fordi de arbejder professionelt,
hurtigt og i fortrolighed.

EnergiCERT er hurtig til at rykke ud
ved mistanke om uregelmæssigheder.
De overvåger vores IT-trafik, og selv
ved en simpel scan af netværket,
opdager de dette, og reagerer herpå
ved at tage telefonisk kontakt til os.
- Henrik L. Jessen, Driftsleder,
Ølgod Tekniske værker

- Christian Holmgaard, EWII
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Vi har haft en del teknikere på EnergiCERTs
cypersikkerhedskurser. Kurserne har givet
os et øget kendskab til de trusler og den
fremtid, vi kigger ind i. Det har givet os
et fælles sprog og en fælles forståelse af
vigtigheden af, at vi alle tænker sikkerhed
ind i designet af OT systemer, samt at
OT sikkerhed er en integreret del af
driftssikkerheden. Kurserne er målrettet
forsyningsvirksomheder, OT, SRO og SCADA
systemer, og indeholder information
og teknikker, som man ikke finder på
tilsvarende IT sikkerhedskurser.
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Søren Maigaard
Søren er EnergiCERTs direktør
og varetager foreningens og
medlemmernes overordnede
interesser

Martin Fredslund
Martin underviser på vores kurser,
og har ansvaret for vores OT-lab

Kenneth Jørgensen
Kenneth er analytiker og arbejder
med netværksmonitorering og
incident response

Alicja Janicka
Alicja er Threat Intelligence
analytiker, og arbejder med
EnergiCERTs ydelser i relation til
trusselsvurderinger

Lisbeth Bergholt
Lisbeth sikrer, at de tekniske
ydelser akkompagneres af
relevante processer og vejledninger,
samt kører EnergiCERTs
uddannelsesprogram

Carsten Andersen
Carsten er analytiker og arbejder
med netværksmonitorering og
netværkssensorer

Trine Utoft
Trine koordinerer EnergiCERTs
aktiviteter, samt har den daglige
sparring med vores medlemmer
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Hvem vi er
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Hvordan bliver jeg medlem?

Der er tale om et frivilligt, men forpligtende
medlemskab. Med det mener vi, at man ved
at blive medlem hos os, forpligter sig til at
dele de sikkerhedshændelser, man har med
os.
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Kun ved at dele, kan vi som branche lære
af hinanden, og i fællesskab blive endnu
bedre til at beskytte den danske, kritiske
infrastruktur.

TRIN 1
For at blive medlem skal du blot acceptere den digitale indmeldingsblanket på
vores hjemmeside (energicert.dk/medlemskab).

TRIN 2
Herefter tager vi kontakt til dig, så vi kan levere de ydelser, du gerne vil have.

PRIS
EnergiCERTs basisbudget er dækket af vores tre ejere, Dansk Energi, Dansk
Fjernvarme og Energinet/Evida.
Du vil derfor oftest ikke blive opkrævet yderligere omkostning fra EnergiCERT i
forbindelse med brug af vores ydelser.
Enkelte ydelser har dog brugerbetaling, fx kurser, ligesom EnergiCERT med tiden
kan udvikle nye ydelser, som betales efter forbrug, hvis medlemmerne ønsker det.
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Hvis du er medlem af Dansk Energi eller
Dansk Fjernvarme (eller du sidder i Energinet
eller Evida), kan du blive medlem af
EnergiCERT.

Telefonnummer:
+45 88327140
E-mail
info@energicert.dk
PGP nøgle:
86B4 C9C8 5C53 513C 1D8F 6F14 B877 3115 64F5 AE13
Besøgs- og postadresse:
Sommerfuglevej 2A
6000 Kolding
CVR nummer:
41369841
Direktør:
Søren Maigaard
soren@energicert.dk

