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Introduktion
Om EnergiCERT

Om håndbogen

EnergiCERT er de kritiske sektorers
cybersikkerhedscenter.

Denne håndbog beskriver rammerne for
EnergiCERTs vurdering af den aktuelle
cybertrussel mod virksomheder indenfor
dansk kritisk infrastruktur. Den aktuelle
vurdering vil altid fremgå af EnergiCERTs
hjemmeside.

Vi varetager blandt andet monitoreringen
af de virksomheder i sektorerne, som er
tilsluttet vores omfattende sensornetværk.
Via sensornetværket monitorerer vi inter
nettrafikken med henblik på at opdage
cyberangreb mod dansk, kritisk infrastruk
tur.
EnergiCERT er en non-profit forening ejet
og finansieret af danske selskaber inden
for kritisk infrasrtuktur. 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.

Håndbogen er udarbejdet af EnergiCERT
og deles med EnergiCERTs medlemmer,
myndigheder og andre interesserede.
Håndbogen kan med fordel anvendes af
EnergiCERTs medlemmer for at forstå det
aktuelle niveau og for at være forberedt
på at kunne navigere i de forskellige
trusselsniveauer. Forberedelsen kan bl.a.
ske ved at følge EnergiCERT anbefalinger,
herunder de generelle anbefalinger som
gives i denne håndbog.
Et af de elementer der indgår i Energi–
CERTs trusselsvurdering er et sensor
netværk samt et netværk af honeypots
som EnergiCERT driver. Sensornetvær
ket dækker ca. 200 selskaber og sikrer
at EnergiCERT altid har kendskab til de
cyberangreb, som aktuelt forsøges mod
kritisk infrastruktur i Danmark.
Vi bruger denne information - sammen
med anden information der beriger trus
selsbilledet - til at danne vores trussels
vurderinger.

TLP:C LE AR

EnergiCERT er en væsentlig del af sektorer
nes forsvar mod cybertrusler. Vi er med
til at opdage og håndtere, når den kritiske
infrastruktur udsættes for cyberangreb, og
det er hos os, den afgørende viden som
kan forebygge det næste angreb, opbygges
og deles.
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Klassificering
EnergiCERT benytter sig af Traffic Light
Protocol (TLP) version 2 ved deling af
information for at angive, hvordan infor
mationerne kan deles videre.
Bemærk at TLP version 2 er ny (august
2022).
TLP-skalaen er opdelt i fire niveauer som
vist på billedet. Det enkelte niveau angiver
om og i hvilket omfang informationen må
deles videre. Restriktionerne for deling
gælder både ved deling af det akuelle
dokument og i anden mundtlig og skriftlig
omtale af indholdet.
Dette dokument er klassificeret som
TLP:CLEAR, hvilket betyder at informationerne kan deles frit.

TLP:CLEAR

Læs mere om Traffic Light Protocol hos
FIRST: www.first.org/tlp/.

TLP:RED
Informationen er alene
tiltænkt modtageren som person.

TLP:AMBER
Informationen kan deles internt i
modtagerens egen organisation
samt med virksomheder eller personer, som får cybersikkerhedsydelser fra modtagerens organisation.
Når der bruges TLP:AMBER+STRICT
betyder det, at informationen alene
må deles internt i modtagerens
organisation.

TLP:GREEN
Informationen kan deles frit
indenfor det relevante fællesskab.
Et fællesskab kan fx være “danske
energiselskaber”.

TLP:CLEAR
Informationen kan deles ubegrænset.

T R U S S E L S V U R D E R I N G
Introduktion til EnergiCERTs trusselsvurdering og til trussels–
niveauerne.

6
S I D E

EnergiCERTs trusselsnivauer

5 niveauer
Standarden indeholder 5 niveauer og går fra
grøn (normalbilledet) til rød (højeste niveau).

GUL

Å
BL

OR
AN
GE

D
RØ

Visualisering
EnergiCERT viser det aktuelle trusselsniveau via
et grafisk element som vist her.
Formålet er, at aktørerne hurtigt kan se
det aktuelle niveau og forstå hvor på
skalaen, niveauet hører til.

N

EnergiCERTs trusselsvurdering skal
ses som et supplement til øvrige
informationer om det trusselsbillede
den enkelte aktør kan være i besid
delse af. Det samlede billede bliver
dermed en del af grundlaget for
aktørernes egne risikovurderinger på
cybersikkerhedsområdet.

International standard
EnergiCERT arbejder ud fra en international
standard for trusselsniveauer. Standarden er
udarbejdet af Center for Internet Security (CIS)
og hedder “Alert Level Information”. Ved at
bruge denne standard kan EnergiCERT sikre,
at trusslesniveauerne kan forstås bredt blandt
både medlemmer og samarbejdspartnere.

GR Ø

Formål
Formålet med EnergiCERTs trussels
vurdering er at informere danske
aktører indenfor de kritiske sektorer
om den aktuelle cybertrussel mod
dem.

Offentliggørelse af trusselsniveau
Som aktør bør I altid være bekendt med det aktuelle trusselsniveau. Når EnergiCERT vurderer
at cybertruslen ændrer sig, vil det blive offentliggjort via de forskellige medlemskanaler og via
hjemmesiden.

TLP:CLEAR

EnergiCERT vil forklare hvorfor vi skifter niveau samt uddybe, hvilke tekniske og organisa
toriske anbefalinger, vi mener, I bør have fokus på at validere. Disse anbefalinger vil tage
udgangspunkt i listen af anbefalinger på side 17 og vil være baseret på den aktuelle trussel.
Hvordan læses og anvendes trusslesniveauerne
Hvert enkelt trusselsniveau er beskrevet i de efterfølgende afsnit. For hvert niveau findes en
kort beskrivelse af niveauet, samt forskellige anbefalinger:
• Ekstraordinære tiltag, er tiltag som EnergiCERT anbefaler udføres på dette trusselsniveau.
• Validering af sikkerhedsniveauet, henviser til at der er ekstra fokus på at validere effekten af
de nævnte sikkerhedsforanstaltninger.
• Rapportering, er angivelse af hvad der bør fokuseres på af rapportering og frekvensen for
denne rapportering.
• Ændring af frekvens, angiver eksempler på områder hvor frekvensen for udførelsen af op
gaven bør tilpasses det aktuelle trussesbillede.
Derudover fortæller beskrivelsen af de enkelte niveauer også, hvad der kan forventes af
EnergiCERT.
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God forberedelse er vigtig
Anbefalinger til aktører indenfor kritisk
infrastruktur
EnergiCERT har - ud fra vores viden om
både aktører og vores kendskab til
cybersikkerhed indenfor kritisk infrastruk
tur - lavet 25 anbefalinger til tekniske og
organisatoriske foranstaltninger.
Disse 25 anbefalinger er alle nogen, vi
stærkt anbefaler alle aktører at have imple
menteret uanset hvilket trusselsniveau vi
befinder os på. Disse findes listet i afsnittet
Forberedelse på side 17.

Anbefalinger
EnergiCERT er ikke en myndighed og kan
derfor ikke kræve, at en aktør gør noget
i forbindelse med et bestemt trussels–
niveau.
Der er altså tale om anbefalinger - ikke
krav.
Koordinering
Under udarbejdelsen af trusselsniveau
erne og anbefalingerne har EnergiCERT
koordineret arbejdet med relevante
styrelser, Center for Cybersikkerhed og
PET samt haft en grundig dialog med
vores medlemmer

Validering
Når EnergiCERT skifter til et nyt trussels–
niveau - hvad end skiftet er op eller ned - vil
vi sammen med information om trussels–
niveauet også liste de af de 25 anbefalinger,
vi mener, I bør have ekstra fokus på at validere effekten af. Det betyder, at vi anbefaler, at I
kontrollerer om de pågældende foranstaltninger fungerer som forventet.
Fx kunne en anbefaling være, at validere, at jeres patch management fungerer. Dette vil sige,
at I laver kontroller for at sikre, at jeres systemer faktisk bliver patchet, at patchene installeres
korrekt, at systemerne bliver genstartet og at alt dette foregår indenfor den tidsperiode, I har
defineret i jeres patch politik.

EnergiCERT vurderer både truslen (hvad forventer vi, der sker), det faktuelle (hvad sker
der rent faktisk) samt vores viden om den modstandsdygtighed de danske aktører
indenfor kritisk infrastruktur har og kombinerer dette til ét trusselsniveau.
Det betyder fx, at vi kan gå op i trusselsniveau, hvis der kommer et alvorligt angreb
mod nogle systemer, som vi ved bruges i sektorerne og som der ikke er en patch til
lige nu. Det betyder også, at vi vil gå ned i trusselsniveau, når patchen kommer og vi
forventer, at sektorerne har installeret den, fordi risikoen for at blive ramt dermed er
langt mindre.
Dette står i kontrast til mange andre som leverer trusselsvurderinger, da et andet syn
på dette kan være, at truslen stadig er den samme selvom patchen er installeret.

TLP :CLEAR

Kan trusslesniveauer bedømmes forskelligt?
Der er mange andre end EnergiCERT, som laver trusselsvurderinger og kommer med
anbefalinger, herunder fx Center for Cybersikkerhed.
Det er vigtigt at bemærke, at der kan være brug af forskellige standarder således at
trusselsniveauerne ikke betyder det samme. Fx vil EnergiCERTs højeste niveau (RØD)
komme i brug meget sjældent - og selv i disse tilfælde, meget kortvarigt.

B E S K R I V E L S E A F
T R U S S E L S N I V E A U E R N E
Her beskrives hvert trusselsniveau samt de anbefalinger, der
følger med.
Dette kan benyttes både som opslagsværk når der skiftes til et
nyt trusselsniveau, samt til at forberede sig på, hvad der for
ventes af en, når trusselsniveauerne ændres.
Trusselsniveauerne er også vist i én samlet tabel i Appendiks.
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GUL

Følgende er gældende
• Ingen usædvanlig aktivitet ud over kendte hackingaktiviteter, malware og anden ondsindet
aktivitet, som ikke forventes at påvirke kritisk infrastruktur.
Anbefalinger til aktører indenfor kritisk infrastruktur
Ekstraordinære tiltag
•
Sørg for at deltage aktivt på SektorForum. Her deles alle hændelser, trus
ler m.m. mod kritisk infrastruktur samt
information om ændring i trusselsbilledet.
•
Kontroller at EnergiCERTs kontaktpunkt
hos jer er opdateret.

Rapportering
•
Intern rapportering til ledelsen om
status på sikkerhed og beredskab
minimum årligt.
•
Vi opfordrer aktørerne til - efter egen
vurdering af behov - at rapportere om
status på implementering af anbefalin
ger samt identificerede hændelser (via
SektorForum).

Validering af sikkerhedsniveauet
EnergiCERT vil ved skift til dette trusselsniveau komme med konkrete anbefalinger
(se side 17) til, hvilke beskyttelsesforanstalt
ninger I bør validere virker efter hensigten.
Dette vil blive annonceret på SektorForum
og i den øvrige kommunikation, EnergiCERT
leverer i forbindelse med skiftet til dette
trusselsniveau.

Ændring af frekvens
Gør det I plejer at gøre for at sikre at jeres
miljø er sikkert.
Fasthold den frekvens for patch, loganalyse,
gennemgang af kontroller, review af sikker
heden hos leverandører m.m.som I har
defineret i jeres sikkerhedspolitikker.

Det kan I forvente af EnergiCERT
• Følger normale processer
• Projekter gennemføres som planlagt
• Følger almindelig delingsproces.

TLP :CLEAR

Kommunikation
• Webinar om hvorfor trusselsniveauet er ændret (indenfor 5 dage).
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Mindst en af nedenstående er gældende
• Der er en indikation af generel risiko for alvorlig hackingaktivitet, malware eller anden ondsindet aktivitet.
• Der er potentiale for skadelige cyberaktiviteter, men EnergiCERT ser ikke cyberaktiviteter blandt
medlemmerne, som kan forventes at give anledning til påvirkning af kritisk infrastruktur.
• Vi ser en stigning i angrebsforsøg eller en ændring i angrebstyper.
Anbefalinger til aktører indenfor kritisk infrastruktur
Ekstraordinære tiltag
Alle ekstraordinære tiltag fra trusselsniveau
GRØN skal udføres og derudover:
•
Indled dialog med jeres leverandører
og fortæl, hvorfor trusselsbilledet er
ændret og sikre jer, at de følger jeres
beredskabsniveau.

Rapporting
•
Intern rapportering til ledelsen om
status på sikkerhed og beredskab mini
mum kvartalsvist.
•
Vi opfordrer aktørerne til - efter egen
vurdering af behov - at rapportere om
status på implementering af anbefalin
ger samt identificerede hændelser (via
SektorForum).

Validering af sikkerhedsniveauet
EnergiCERT vil ved skift til dette trusselsniveau komme med konkrete anbefalinger
(se side 17) til, hvilke beskyttelsesforanstalt
ninger I bør validere virker efter hensigten.
Dette vil blive annonceret på SektorForum
og i den øvrige kommunikation, EnergiCERT
leverer i forbindelse med skiftet til dette
trusselsniveau.

Ændring af frekvens
Det I plejer at gøre for at sikre at jeres miljø
er sikkert, skal I nu gøre lidt oftere.
Øg jeres frekevns for patch, loganalyse,
gennemgang af kontroller, review af sikker
heden hos leverandører m.m.

TLP:CLEAR

Det kan I forvente af EnergiCERT
• Følger normale processer
• Projekter gennemføres som planlagt
• Følger almindelig delingsproces
• Fokus på den aktuelle trussel.
Kommunikation
• Webinar om hvorfor trusselsniveauet er ændret (indenfor 5 dage).
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GUL

Mindst en af nedenstående er gældende
• Indikerer en væsentlig risiko for alvorlig hackingaktivitet, malware eller anden ondsindet aktivitet.
• Der er en konkret trussel mod danske selskaber og EnergiCERT ser cyberaktiviteter blandt
medlemmerne, som har potentiale for at kunne påvirke kritisk infrastruktur.
• Vi ser sårbarheder i kritisk infrastruktur blive udnyttet succesfuldt mod andre lande, hvor vi
vurderer, at det samme ville virke mod danske selskaber.
Anbefalinger til aktører indenfor kritisk infrastruktur

Rapportering
•
Intern rapportering til ledelsen om
status på sikkerhed og beredskab mini
mum månedligt.
•
Vi opfordrer aktørerne til at rapportere
om status på implementering af anbe
falinger samt identificerede hændelser
på ugentlig basis (via SektorForum).

Validering af sikkerhedsniveauet
EnergiCERT vil ved skift til dette trusselsniveau komme med konkrete anbefalinger
(se side 17) til, hvilke beskyttelsesforanstalt
ninger I bør validere virker efter hensigten.
Dette vil blive annonceret på SektorForum
og i den øvrige kommunikation, EnergiCERT
leverer i forbindelse med skiftet til dette
trusselsniveau.

Ændring af frekvens
Det I plejer at gøre for at sikre at jeres miljø
er sikkert, skal I nu gøre oftere.
Der er behov for hyppigere (end ved trus
selsniveau BLÅ) frekvens for patch, loganal
yse, gennemgang af kontroller, review af
sikkerheden hos leverandører m.m.

TLP :CLEAR

Ekstraordinære tiltag
Alle ekstraordinære tiltag fra trusselsniveau
BLÅ skal udføres og derudover:
•
Foretag en beredskabsøvelse for at
afprøve jeres beredskabsplan i forhold
til den nuværende trussel
•
Forberede jer på at gå i Ø-drift
(simulering).
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Det kan I forvente af EnergiCERT
• Review af normale opgaver og projekter for at vurdere, om personale skal fjernes fra disse for
at indgå i beredskabet
• Ugentlige 15 min briefings med teamet
• Kommunikation opprioriteres og delingsprocessen intensiveres
• Fokus på den aktuelle trussel.
Kommunikation
• Webinar om hvorfor trusselsniveauet er ændret. Dette gennemføres så hurtigt som muligt
indenfor normal arbejdstid
• Hyppigere deling af informationer
• Publisering af situationsrapporter hvis vi bliver i GUL i længere tid.
Vær desuden opmærksompå

TLP:CLEAR

Vær ekstra opmærksom på medarbejdernes trivsel og at de på skift kan koble helt fra for at sikre,
at de får mulighed for at holde fokus over længere tid.
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GUL

Mindst en af nedenstående er gældende
• Indikerer en høj risiko for alvorlig hackingaktivitet, malware eller anden ondsindet aktivitet som
har kritisk infrastruktur som mål.
• Der er en konkret, verificeret trussel mod danske selskaber som EnergiCERT har set forsøgt
brugt og hvor der er potentiale for påvirkning af kritisk infrastruktur.
• EnergiCERT ser vedvarende, direkte, målrettede angrebsforsøg (eller tidligere usete angrebstyper) mod medlemmer som enten direkte eller indirekte kan påvirke kritisk infrastruktur.
Anbefalinger til aktører indenfor kritisk infrastruktur

Rapportering
•
Intern rapportering til ledelsen om
status på sikkerhed og beredskab mini
mum ugentligt.
•
Vi opfordrer aktørerne til på daglig
basis at rapportere om status på imple
mentering af anbefalinger samt identi
ficerede hændelser (via SektorForum).

Validering af sikkerhedsniveauet
EnergiCERT vil ved skift til dette trusselsniveau komme med konkrete anbefalinger
(se side 17) til, hvilke beskyttelsesforanstalt
ninger I bør validere virker efter hensigten.
Dette vil blive annonceret på SektorForum
og i den øvrige kommunikation, EnergiCERT
leverer i forbindelse med skiftet til dette
trusselsniveau.

Ændring af frekvens
Det I plejer at gøre for at sikre at jeres miljø
er sikkert, skal I nu gøre endnu oftere.
Der er behov for en meget hyppigere
frekvens (end ved lavere trusselsniveau
er) for patch, loganalyse, gennemgang
af kontroller, review af sikkerheden hos
leverandører m.m.

TLP :CLEAR

Ekstraordinære tiltag
Alle ekstraordinære tiltag fra trusselsniveau
GUL skal udføres og derudover:
•
Aktiver kriseberedskabet som
beskrevet i jeres beredskabsplaner.
•
Gå i begrænset ø-drift: begræns eller
afbryd netværksforbindelser der ikke
er nødvendige for den fortsatte drift af
væsentlige services.
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Det kan I forvente af EnergiCERT
• Alle normale opgaver og projekter sættes på hold og alle indgår i beredskabet
• Daglige 15 min briefings med teamet
• Vi tester sattelittelefoner, SINE-radioer, Starlink forbindelser og generatorer i forbindelse med,
at vi går til ORANGE trusselsniveau
• Kommunikation opprioriteres og delingsprocessen intensiveres
• Fokus på den aktuelle trussel
• EnergiCERT prioriterer samfundsinteresser over enkelt-selskabers interesser.
Kommunikation:
• Webinar om hvorfor trusselsniveauet er ændret. Dette sker så hurtigt som muligt, uanset
tidspunkt.
• Hyppigere deling af informationer
• Månedskald bliver til ugekald
• Publisering af situationsrapporter.
Vær desuden opmærksom på

TLP:CLEAR

Etabler et beredskab der sikrer, at folk får søvn og at vagtpersonale udskiftes løbende.

1 5

AN
GE

RØD

Trusselsniveau RØD

OR

GRØ
N

B

LÅ

S I D E

GUL

Mindst en af nedenstående er gældende
• Indikerer en meget høj risiko for alvorlig hackingaktivitet, malware eller anden ondsindet aktivitet , som kan påvirke hele det danske samfund.
• EnergiCERT ser alvorlige angreb mod medlemmers kritiske infrastruktur og der er en alvorlig
risiko for, at store dele af den samfundskritiske infrastruktur påvirkes.
• Der er tale om en krise på nationalt niveau.
Anbefalinger til aktører indenfor kritisk infrastruktur

Rapportering
•
Intern rapportering til ledelsen om
status på sikkerhed og beredskab mini
mum dagligt.
•
Vi opfordrer aktørerne til kontinuerligt
at rapportere om status på implemen
tering af anbefalinger samt identifice
rede hændelser (via SektorForum eller
de kanaler, der er tilgængelige som fx
satellittelefon, SINE-radio eller andet).

Validering af sikkerhedsniveauet
EnergiCERT vil ved skift til dette trusselsniveau komme med konkrete anbefalinger
(se side 17) til, hvilke beskyttelsesforanstalt
ninger I bør validere virker efter hensigten.
Dette vil blive annonceret på SektorForum
og i den øvrige kommunikation, EnergiCERT
leverer i forbindelse med skiftet til dette
trusselsniveau.

Ændring af frekvens
Øg jeres frekevns for patch, loganalyse,
gennemgang af kontroller, review af sik
kerheden hos leverandører m.m. så det nu
gøres kontinuerligt.
Bemærk, at er man i ø-drift bør ændringer til
den del af infrastrukturen begrænses mest
muligt.

TLP :CLEAR

Ekstraordinære tiltag
Alle ekstraordinære tiltag fra trusselsniveau
ORANGE skal udføres og derudover:
•
Anvend alternative kommunikationsmetoder, f.eks. satellittelefon eller
SINE-radio.
•
Gå i ø-drift så I sikrer den videre drift af
kritisk infrastruktur.
•
Aktiver nødprocedurer.
•
Indkald alle relevante medarbejdere
(“all hands on deck”).
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Det kan I forvente af EnergiCERT
• Alle normale opgaver og projekter sættes på hold og alle indgår i beredskabet
• All hands on deck (war room)
• Planlagt ferie må formentligt udskydes
• Daglige 15 min briefings med teamet
• Vi tester satellittelefoner, SINE-radioer og Starlink forbindelser en gang om ugen
• Vi tester generatorer i forbindelse med, at vi går til RØDT beredskab
• Kommunikation opprioriteres og delingsprocessen intensiveres
• Fokus på den aktuelle trussel
• EnergiCERT prioriterer samfundsinteresser over enkelt-selskabers interesser.
Kommunikation:
• Webinar om hvorfor trusselsniveauet er ændret. Dette sker så hurtigt som muligt, uanset
tidspunkt
• Hyppigere deling af informationer
• Månedskald bliver til ugekald eller daglige kald
• Publisering af situationsrapporter.
Vær desuden opmærksom på

TLP:CLEAR

Etabler et beredskab der sikrer, at folk får søvn og at vagtpersonale udskiftes løbende.

F O R B E R E D E L S E
- 2 5 A N B E F A L I N G E R
EnergiCERT har udarbejdet 25 konkrete anbefalinger til aktører
indenfor kritisk infrastruktur, som vi anbefaler man sikrer er
implementeret uanset hvilket trusselsniveau vi er i.
Det kan betragtes som rettidig omhu at have disse ting på plads.
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Anbefalinger
EnergiCERT har udarbejdet en liste af 25 konkrete tiltag, som vi anbefaler alle aktører indenfor
kritisk infrastruktur at implementere.
God OT- og IT-sikkerhed
Det er vigtigt at understrege, at dette ikke er en udtømmende liste, men skal ses som et sæt af
minimums-anbefalinger, som alle aktører indenfor kritisk infrastruktur i EnergiCERTs optik bør
implementere.
Forberedelse
Implementeringen bør være uafhængig af det aktuelle trusselsniveau, da det vil være for sent
at påbegynde implementeringen af disse tiltag når først behovet opstår.
Listen af anbefalinger skal derfor ses som en mulighed for at kontrollere, at man enten allere
de har alle anbefalingerne implementeret - eller til at få fornyet fokus på at få de manglende
anbefalinger implementeret.

TLP:CLEAR

Brug SektorForum
Hvis du har brug for sparring omkring gode måder at implementere anbefalingerne på, kan
du bruge SektorForum, hvor både vi i EnergiCERT og dine kolleger i andre selskaber indenfor
kritisk infrastruktur er at finde.

1 9
S I D E

Anbefalinger
1

Firewall
Firewall er implementeret og holdes opdateret - gerne med geoblokering af de lande,
som ikke er nødvendige at modtage trafik fra.

2

Eksponering af services
Kun absolut nødvendige services eksponeres mod internettet.

3

Endpoint beskyttelse
Endpoint beskyttelse og firewall aktiveres og opdateres på alle systemer.

4

Backup
Backup er til stede (herunder off-site backup) og restore afprøves regelmæssigt.

5

Passwordlængde
Passwords er udformet efter gældende standarder - dvs. hellere meget lange pass
words som skiftes sjældent end kortere passwords der skiftes hyppigt.

6

Ingen genbrug af password
Ingen genbrug af password på tvært af IT og OT.

7

Ingen fælles logins og standard passwords
Ingen fælles logon og ingen default/standard passwords.

8

Fjerne inaktive brugere
Brugerkonti der ikke anvendes fjernes eller deaktiveres.

9

Multifaktor validering
Alle services med login, der er eksponeret mod internettet, sikres med multifaktor
validering og fjernadgang begrænses mest muligt.

10 Opdatering

Systemerne holdes opdaterede / patchede inklusiv. tredjeparts-software.

11 Identificere end-of-life systemer

Sårbare systemer som ikke kan patches (end-of-life fx) identificeres og der implement
eres passende modforanstaltninger for at beskytte dem.

12 Beredskabsplan
13 Logopsamling

Monitorering / logopsamling implementeres så angreb kan opdages og reageres på
rettidigt - fx via EnergiCERTs sensorer, honeypots på OT-netværket og udvidet, intern
monitorering.

TLP: CLEAR

En beredskabsplan udarbejdes og vedligeholdes.
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Anbefalinger
14 Awareness

Awareness-træning af medarbejdere gennemføres løbende for at sikre fokus på OT- og
IT-sikkerheden.

15 Kortlægge netværksindgange

Alle netværksindgange til produktionsnetværket kortlægges.

16 Segmentering

Netværket segmenteres i flere lag - som minimum så OT er separeret fra IT. Overvej
at isolere eller segmentere yderligere for at opdæmme eller begrænse potentialet i en
hændelse.

17 Identificer enheder

Alle enheder i produktionsmiljøet identificeres og dokumenteres.

18 Dokumentation

Både logisk og fysisk dokumentation af arkitekturen udarbejdes.

19 Begræns rettigheder

Rettigheder på brugerkonti begrænses - specielt fokus på at begrænse administrative
rettigheder for brugerne, når det ikke er nødvendigt.

20 Politik for adgang

Politik for adgang til produktionsnetværket etableres.

21 Politik for ændringer

Politik for ændringer til den digitale del af produktionsnetværket etableres.

22 Leverandørstyring

Politik for leverandørstyring inklusiv hvordan det kontrolleres, at leverandørerne lever
op til dine sikkerhedskrav, etableres.

23 Alterantive kommunikationskanaler

Alternative kommunikationsmetoder, f.eks. satellittelefon eller SINE-radio som supple
ment til e-mail og telefon, etableres.

24 Nødprocedurer

TLP:CLEAR

Nødprocedurer for alle forretningskritiske processer udarbejdes så funktionen kan
udføres i tilfælde at længerevarende IT nedbrud, inklusiv en plan for ø-drift.

25 Sårbarhedsscanninger

Løbende sårbarhedsscanninger og eventuelt penetrationstest gennemføres for at
skabe overblik over angrebsfladen ud mod internettet.

A P P E N D I K S
De samme informationer, som ovenfor er beskrevet omkring
trusselsniveauer, anbefalinger og hvad der kan forventes fra
EnergiCERT, er her vist i en tabel for let at kunne sammenligne
forskellene mellem trusselsniveauerne.
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Trusselsniveauer
GRØN

Beskrivelse af
trusselsniveauer

Ingen usædvanlig ak
tivitet ud over kendte
hackingaktiviteter,
malware og anden
ondsindet aktivitet,
som ikke forventes at
påvirke kritisk infras
truktur.

BLÅ

GUL

ORANGE

RØD

Indikerer en generel
risiko for alvorlig hack
ingaktivitet, malware
eller anden ondsindet
aktivitet.

Indikerer en væsentlig
risiko for alvorlig hack
ingaktivitet, malware
eller anden ondsindet
aktivitet.

eller

eller

Indikerer en høj risiko
for alvorlig hackin
gaktivitet, malware
eller anden ondsindet
aktivitet som har kritisk
infrastruktur som mål.

Der er potentiale for
skadelige cyberaktivi
teter, men EnergiCERT
ser ikke cyberaktivi
teter blandt medle
mmerne, som kan
forventes at give an
ledning til påvirkning
af kritisk infrastruktur.

Der er en konkret trus
sel mod danske sel
skaber og EnergiCERT
ser cyberaktiviteter
blandt medlemmerne,
som har potentiale for
at kunne påvirke kritisk
infrastruktur.

Indikerer en meget høj
risiko for alvorlig hack
ingaktivitet, malware
eller anden ondsindet
aktivitet , som kan på
virke hele det danske
samfund.

eller

Vi ser sårbarheder i
kritisk infrastruktur
blive udnyttet succes
fuldt mod andre lande
hvor vi vurderer, at det
samme ville virke mod
danske selskaber.

TLP:CLEAR

Vi ser en stigning i
angrebsforsøg eller en
ændring i angreb
styper.

eller

eller
Der er en konkret,
verificeret trussel mod
danske selskaber som
EnergiCERT har set
forsøgt brugt og hvor
der er potentiale for
påvirkning af kritisk
infrastruktur
eller
EnergiCERT ser ved
varende, direkte, mål
rettede angrebsforsøg
(eller tidligere usete
angrebstyper) mod
medlemmer som
enten direkte eller
indirekte kan påvirke
kritisk infrastruktur.

eller
EnergiCERT ser
alvorlige angreb mod
medlemmers kritiske
infrastruktur og der er
en alvorlig risiko for,
at store dele af den
samfundskritiske infra
struktur påvirkes.
eller
Der er tale om en krise
på nationalt niveau.
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Sådan agerer EnergiCERT
GRØN

Sådan agerer
EnergiCERT

Følger normale pro
cesser.

BLÅ

GUL

Følger normale pro
cesser.

Review af normale
opgaver og projekter
Projekter gennemføres Projekter gennemføres for at vurdere, om
personale skal fjernes
som planlagt.
som planlagt.
fra disse for at indgå i
Følger almindelig
Følger almindelig
beredskabet
delingsproces
delingsproces.
Ugentlige 15 min brief
Fokus på den aktuelle ings med teamet
trussel
Kommunikation oppri
oriteres og delingspro
cessen intensiveres
Fokus på den aktuelle
trussel

ORANGE

RØD

Alle normale opgaver
og projekter sættes på
hold og alle indgår i
beredskabet

Alle normale opgaver
og projekter sættes på
hold og alle indgår i
beredskabet

Daglige 15 min brief
ings med teamet

All hands on deck (war
room)

Vi tester ekstraor
dinært sattelittelefon
er, SINE-radioer og
Starlink forbindelser i
forbindelse med, at vi
går til ORANGE trussel
sniveau

Planlagt ferie må for
mentligt udskydes

Kommunikation oppri
oriteres og delingspro
cessen intensiveres
Fokus på den aktuelle
trussel
EnergiCERT prioriterer
samfundsinteresser
over enkelt-selskabers
interesser

Daglige 15 min brief
ings med teamet
Vi tester satellittele
foner, SINE-radioer og
Starlink forbindelser
en gang om ugen
Vi tester generatorer i
forbindelse med, at vi
går til RØDT beredskab
Kommunikation oppri
oriteres og delingspro
cessen intensiveres
Fokus på den aktuelle
trussel
EnergiCERT prioriterer
samfundsinteresser
over enkelt-selskabers
interesser

Webinar om hvorfor
trusselsniveauet er
ændret (indenfor 5
dage)

Webinar om hvorfor
trusselsniveauet er
ændret (indenfor 5
dage)

Webinar om hvorfor
trusselsniveauet er
ændret. Dette sker
så hurtigt som muligt
indenfor normal
arbejdstid
Hyppigere deling af
informationer
Publisering af situa
tionsrapporter hvis vi
bliver i GUL i længere
tid

Webinar om hvorfor
trusselsniveauet er
ændret. Dette sker så
hurtigt som muligt,
uanset tidspunkt

Webinar om hvorfor
trusselsniveauet er
ændret. Dette sker så
hurtigt som muligt,
uanset tidspunkt

Hyppigere deling af
informationer

Hyppigere deling af
informationer

Månedskald bliver til
uge-kald

Månedskald bliver til
uge-kald eller daglige
kald

Publisering af situa
tionsrapporter

Publisering af situa
tionsrapporter

TLP:C LE AR

Kommunikation
fra EnergiCERT
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Anbefalinger til aktørerne
GRØN

Ekstraordinære
tiltag

Sørg for at deltage
aktivt på SektorForum. Her deles alle
hændelser, trusler m.m.
mod kritisk infrastruktur
samt information om
ændring i trusselsbilledet.

BLÅ

Ændring af
frekvens

Normal

Alt fra BLÅ samt:

Alt fra GUL samt:

Alt fra ORANGE samt:

Indled dialog med jeres
leverandører og fortæl,
hvorfor trusselsbilledet
er ændret og sikre
jer, at de følger jeres
beredskabsniveau

Foretag en
beredskabsøvelse
for at afprøve jeres
beredskabsplan i forhold til den nuværende
trussel

Aktiver kriseberedskabet

Gå i ø-drift så I sikrer
den videre drift af kritisk
infrastruktur

Gå i begrænset ø-drift:
begræns eller afbryd
netværksforbindelser
der ikke er nødvendige
Forberede jer på at gå i for den fortsatte drift af
Ø-drift (simulering)
væsentlige services.

TLP:CLEAR

om status på sikkerhed og beredskab

Anvend alternative
kommunikationsmetoder, f.eks. satellittelefon
eller SINE-radio
Aktiver nødprocedurer
Indkald alle medarbejdere (“all hands on
deck”)

Ad-hoc / efter behov

Ugentligt

Dagligt

Time for time

Vi opfordrer aktørerne
til - efter egen vurdering
af behov - at rapportere om status på
implementering af
anbefalinger samt identificerede hændelser
(via SektorForum).

Vi opfordrer aktørerne
til at rapportere om
status på implementering af anbefalinger samt
identificerede hændelser på ugentlig basis (via
SektorForum).

Vi opfordrer aktørerne
til at rapportere om
status på implementering af anbefalinger samt
identificerede hændelser på daglig basis (via
SektorForum).

Vi opfordrer aktørerne
til kontinuerligt at
rapportere om status
på implementering
af anbefalinger samt
identificerede hændelser (via SektorForum
eller de kanaler, der er
tilgængelige som fx satellittelefon, SINE-radio
eller andet).

Øget

Hyppig

Meget hyppig

Kontinuerlig
Bemærk, at er man i
ø-drift bør ændringer
til den del af infrastrukturen begrænses mest
muligt.

Fx patch frekvens,
loganalyse,
gennemgang af
kontroller, review
af sikkerheden hos
leverandører m.m.
Intern rapportering til ledelsen

RØD

ORANGE

Alt fra GRØN samt:

Kontroller at EnergiCERTs kontaktpunkt hos
jer er opdateret.

Koordinering

GUL

Minimum årligt

Minimum kvartalsvist

Minimum månedligt

Minimum ugentligt

Dagligt
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Anbefalinger til aktørerne
GRØN

Fokus på validering
af sikkerhedsniveauet.

BLÅ

GUL

RØD

ORANGE

EnergiCERT vil ved skift til dette trusselsniveau komme med konkrete anbefalinger (se side
17) til, hvilke beskyttelsesforanstaltninger I bør validere virker efter hensigten.

Planlæg efter at
kunne være i dette
trusselsniveau i
denne period

Overvejelser i
relation til dette

Årevis

Månedsvis

Ugevis

Dagevis

Vær ekstra opmærksom
på medarbejdernes
trivsel og at de på skift
kan koble helt fra for at
sikre, at de får mulighed
for at holde fokus over
længere tid.

Etabler et beredskab
der sikrer, at folk får
søvn og at vagtpersonale udskiftes løbende

Etabler et beredskab
der sikrer, at folk får
søvn og at vagtpersonale udskiftes løbende

TLP:C LE AR

Dette vil blive annonceret på SektorForum og i den øvrige kommunikation, EnergiCERT
leverer i forbindelse med skiftet til dette trusselsniveau.

Kontakt os
Kontakt EnergiCERT
på følgende nummer:
+45 88327140
Hvis du har spørgsmål om eller til EnergiCERT er du
også velkommen til at sende en email:
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
Satellittelefon:
+88 1622456029

