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Cyberfysiska system 





IT-baserade system som 
styr samhällsviktig 
verksamhet 

Industriella 
informations- och 
styrsystem 



Internet 



Ofta är systemen 
geografiskt distribuerade 



Skilnaden mellan 
”styr-it” och ”kontors-it”? 
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Stuxnet 

Riktad attack mot 
urananrikningsanläggning i Iran. 
 
Genom att slumpmässigt ställa om 
hastigheten på ett antal centrifuger 
försenade angriparen irans program för 
anrikning av uran med två år.. 



Taum Sauk kollapsar 

I december 2005 överfylldes den övre 
dammen vid vattenkraftverket Taum 
Sauk i Missouri på grund av att olika 
sensorer inte visade korrekta värden. Fem 
miljoner kubikmeter vatten rann ut på 
tolv minuter. 

Foto: Wikipedia, public domain 



Avloppsvatten släpptes ut i 
parker i Australien 

En missnöjd konsult i Australien fick inte 
jobb på det kommunala vattenbolaget. 
Mannen hämnades genom att släppa ut 
flera miljoner liter avloppsvatten i parker 
och floder.  



Project Shine 

www.shodanhq.com 

7 200 industriella 
styrsystem i USA var 
direkt åtkomliga via 
internet  
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Näten är inte isolerade Styrsystemen är inte isolerade 

”Security through obscurity” 
finns inte längre 

Luftgap är mest en illusion 

Hur kom Stuxnet in i Natanz? 



Styrning 

Informationssäkerhetspolicyn, om den 
finns, täcker inte in de industriella 
informations- och styrsystemen 

Svårt att mäta, utvärdera och räkna 
hem säkerhetsinvesteringar 

Svårt för ledningen att förstå SCADA-
säkerhet eftersom det är tekniskt 
komplicerat 

Vinstkrav driver fram 
sammanslagningar och integration av 
verksamheter  



Kravställning 

Bristande säkerhetskrav i 
supportavtal 

Svårt för leverantörer utan 
tydliga standarder 

Svårt att ställa rätt krav på 
systemleverantörer och 
systemintegratörer 

Kravställning 



Säkerställ en systematisk förändringshantering i industriella 
informations- och styrsystem. 4 Kravställning Systematisk 

förändringshantering 

Utrustning för styrsystem är 
avsedda för driftsäkerhet och 
inte ”security”. 

Svårt att hantera uppdateringar 
på system som aldrig får stängas 
av 

Inte avsedda att klara av ”jitter” 
eller  ej avsedd trafik 



”IT-avdelningen 
kan ingenting om 
processteknik” 

Kulturkrockar 

”Processteknikerna 
kan inget om IT” 



Skydd och antivirus 

Systemens livslängd 

Outsourcing 

Patchhantering 

Förändringshantering 

Realtidskrav 
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Administrativ IT 
Informations- 
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Används nästan alltid Svårt att få till 

3-5 år Upp till 20 år 

Vanligt Ovanligt 

Körs regelbundet Genomförs sällan 

Körs regelbundet 
Utmanande beroende 
på legacy system 

Ovanligt Kritiskt 

Driftavbrott ofta 
acceptabelt 

Korta avbrott kan få 
ödesdigra konsekvenser 

Hög medvetenhet kring  
säkerhetsfrågor 

Ofta låg medvetenhet  
kring  
säkerhetsfrågor 

Ofta bra 
Mycket bra – men ofta är 
driftplatser obemannade 


