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Gruppas mandat

 Få oversikt over og formidle de lover, krav, regler og føringer 
som direkte og indirekte skal regulere informasjonssikkerhet for 
geodata og for systemer i Norge digitalt

 Øke bevisstheten rundt informasjonssikkerhet hos partene i 
Norge digitalt, i felles infrastruktur, innenfor hver enkelt parts 
ansvarsområde og i samspillet mellom partene.  

 Gjennomføre analyser av risiko og sårbarhet og utarbeide 
forslag til tiltak basert på disse

 Bidra til Geodatakoordineringsseksjonens arbeid med veileder 
for informasjonssikkerhet i Norge digitalt.

 Vurdere videreutvikling av Norge digitalts sikkerhetspolicy (enten 
ved forbedring av generelle vilkår, pkt 7 eller som eget 
dokument).





Nasjonal sikkerhetsmyndighet NSM: 

2./3.kvartalsrapport 2014

Antall alvorlige angrep øker

Men: De fleste uønskete hendelser i 

et informasjonssystem skjer uten 

overlegg, ved menneskelige feil, 

teknisk svikt eller hendelser som 

lynnedslag eller vannskader (Difi)



Generelle vilkår for Norge digitalt-

samarbeidet 2015

7. Informasjonssikkerhet 

 Partene skal oppfylle alle aktuelle krav til informasjonssikkerhet i gjeldende lover og 
forskrifter, og skal sikre at data og tjenester som skal unntas offentligheten ikke 
kommer ut til uvedkommende. 

 Hver part skal sørge for sikkerhetsmål og et tilstrekkelig sikkerhetsnivå basert på en 
dokumentert risikovurdering i forhold til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. 

 Risikovurderingen består i å identifisere, analysere og evaluere en eller flere risikoer. 
For å få en samlet oversikt over alle kritiske avhengigheter i en risikovurdering, er det 
er viktig å kartlegge samvirke, avhengigheter, sårbarheter og trusler i forhold til egne 
data og tjenester i verdikjeden/nettverket. På bakgrunn av risikovurderingen skal 
forebyggende tiltak iverksettes. 

 Partene skal gjennomføre opplæringstiltak for å øke kunnskapen og heve 
bevissthetsnivået om informasjonssikkerheten. 

 Geodatakoordinator har overordnet ansvar for veiledning om informasjonssikkerhet, 
og for at krav til informasjonssikkerhet blir ivaretatt i fellesløsninger.



Norge digitalt er en utfordrende arena 

for informasjonssikkerhet

 Mer enn 600 organisasjoner som deler data 

 Mange av disse leverer data

 Hver organisasjon har eget sikkerhetsregime 

 Omfattende bruk av tjenester

 Omfattende bruk av nedlastede kopidata



Informasjonssikkerhet handler om

 Konfidensialitet 

Sensitiv og gradert informasjon bare til autorisert bruker

 Integritet 

Informasjon skal ikke kunne endres eller slettes av 

uvedkommende

 Tilgjengelighet

Informasjonen er tilgjengelig når vi trenger den



Åpne eller skjermingsverdige data?

 Det spørsmålet som flest parter har hatt med seg til 

arbeidsgruppa, har vært: «Jeg trenger hjelp med å vurdere 

om data om XXX bør være åpne og fritt tilgjengelige, eller 

om de bør skjermes».

 Og: «Kan sammenstillinger av åpne data være 

skjermingsverdige, og hvem skal vurdere det»?

 Offentleglova og geodataloven med forskrift sier at offentlig 

informasjon skal være tilgjenglig for allmennheten.

 Men det er unntaksbestemmelser og andre lover som 

krever / gir oss anledning til å skjerme noen opplysninger



Åpne eller skjermingsverdige data? forts

 Svaret på dette spørsmålet må dataeier finne selv ved 

gjøre en «verdivurdering».

 I denne sammenhengen er en verdivurdering en slags 

ROS-analyse for informasjon.  Hvilke konsekvenser kan 

det få hvis man publiserer? Og hvis man ikke publiserer? 

 I veilederen vil vi komme med forslag til en metode for 

verdivurdering av data. Difi skal hjelpe oss med den, og vi 

vil se på en metodikk som Oslo kommune har brukt, og 

som de mener kan forenkles.



Kan sammenstilling av åpne data gi et 

resultat som er skjermingsverdig?

 Oslo kommune har gjort en stor jobb på verdivurdering 

av sine data, og det er mange datasett.

 Deres konklusjon var at når enkeltdatasettene var 

verdivurdert hver for seg og klassifisert som åpne, så ble 

ikke sammenstillingen sensitiv.

 En «ønskekonklusjon» – men gjelder den alltid?

 I vår digitale verden kan alt sammenstilles med alt. Hvem 

skulle kunne ha en rolle som overinkvisitor og passe på 

alt dette?  Ansvaret må ligge på dataeieren (er i hvert fall 

vår foreløpige konklusjon).



Eksempler på datatyper som ikke kan 

være åpne for alle

 Berører rikets sikkerhet

 Personopplysninger

 Sensitive opplysninger om infrastruktur

 Beskytte enkeltobjekter – sårbar natur, kulturminner

 Kan lette gjennomføring av straffbare handlinger

 Nærings/konkurransevern

 Statistikklovens krav til anonymisering -> generalisering

Hele datasettet eller bare enkelte egenskapsopplysninger 
kan være skjermingsverdige



Tilgangskontroll / autentisering i dag

 Norge digitalt har hittil vært ekstremt tillitsbasert og basert på åpne 
data

 Tilgangskontroll for data til nedlasting har vært med «nær 
evigvarende» brukernavn og passord

 Alle har hatt tilgang til alle data, også de man ikke har hatt 
rettigheter til

 Data som dataeier har ønsket tilgjengelig 
bare for utvalgte brukergrupper, kunne 
derfor ikke ligge i nedlastings-
løsningen

 Visse tjenester har i dag tilgangskontroll –
for eksempel tjenester over matrikkelen

Sensitiv og gradert 

informasjon bare til riktig 

bruker

Vi vet ikke hvor lojale brukerne er til de 

systemene vi har i dag



Tilgangskontroll / autentisering i 

morgen

 Innenfor geoPortalprosjektet jobbes det med en ny løsning 
for tilgangskontroll.

 Utgangspunktet er at tilgang skal være rollebasert

 En del datatyper vil da bare være tilgjengelige for brukere 
med visse definerte roller.  Behovet skal kartlegges.

 Både dataleverandør og brukerorganisasjon må trolig bidra til 
å bygge opp en database med brukere med nødvendig 
rolleoppdeling. 

 Det er ønskelig med tidsbegrenset tilgang for noen roller og 
også geografisk begrensing der brukere kun får data for sitt 
område

 Det er ikke aktuelt å lage et regime for data som er gradert 
etter sikkerhetsloven



Vi må kunne stole på at infrastrukturen 

«holder det den lover»

 Det er viktig at Kartverket kan dokumentere 
sikkerheten i infrastrukturen, slik at leverandøretatene 
kan vurdere om de er gode nok i alle ledd:

– Leveranse fra dataeier til ND

– Bearbeiding av dataene hos Kartverket

– Lagring hos ND

– Leveranse fra ND til autorisert bruker

 Dessuten må det stilles krav til databruken hos 
brukerne



Dataintegritet

 Kan dataene våre bli endret av hackere, ødelagt av utro 

tjenere eller ved uhell? 

Klok omgang med andres data

 Sørg for å bruke autoritative kilder til data

 Sett deg godt inn i andres data hvis du skal publisere 

dem fra nedlastede data. Feil bruk av utvalg eller 

symbolisering kan gjøre at «budskapet» blir endret.

Hindre uautorisert 

endring av informasjon



Tilgjengelighet / sårbarhet

 Vi bruker mye nettjenester, og vi vet at de ikke alltid er 

oppe og går.

 Har vi et bevisst forhold til den sårbarheten dette 

utgjør?

 DSB er opptatt av at kartdata er viktige «innsats-

faktorer» for flere kritiske samfunnsfunksjoner

Informasjonen er 

tilgjengelig når vi trenger 

den



Et trygt og 

robust samfunn 

- der alle tar 

ansvar
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Analyse av leveranser og bruk

 Arbeidsgruppa ønsket å gjøre en kartlegging av hvilke 
av nettjenestene som peker seg ut som spesielt viktige 
for brukerne. Det er være særlig viktig å se på risiko og 
sårbarhet for disse tjenestene. Vi ønsket også å se på 
om kritiske samfunnsfunksjoner er avhengige av 
geodata som tjenester.

 I et brukerperspektiv er dette en slags sårbarhets-
undersøkelse

 Det ble gjennomført en spørreundersøkelse. 



Grunnkart fra Statens kartverk er i en 

klasse for seg mht bruk

 Kartverket har et stort ansvar for å sikre at tjenestene 

fungerer.



Topp 10-lista for flest oppslag pr år, 

utenom Kartverkets grunnkart

Etat År Tjeneste Bruk

Skog og landskap MiS-figurer 6 000 000

Artsdatabanken 2013 Rødlistearter og risikofylte 
fremmede arter

4 091 785

Skog og landskap AR5 3 000 000

Kystverket 2014 Kystverkets WMS
(flere tema)

1 905 913

NGU 2014 LosmasserWMS 1 715 207

Fiskeridirektoratet 2014 Kart.fiskeridir.no
(flere tema)

1 400 000

Skog og landskap Jordsmonn 870 000

Skog og landskap Dyrkbar jord 706 000

Skog og landskap AR50 og AR250 550 000

NGU 2014 BerggrunnN50WMS 526 133



Bruk av nettjenester

Vi spurte: Er det tjenester fra Norge digitalt-partene som er 
så viktige for din etat at det gir betydelige konsekvenser når 
de ikke er tilgjengelige? 

• De fleste tjenestene nevnes fordi de brukes i 
saksbehandling og konsekvensvurderinger internt. Hvis 
tjenestene er nede, vil saksbehandlingen bli forsinket 
eller resultatet dårligere.

• NGU, Landbruksdirektoratet og Skog og landskap har 
applikasjoner som bruker andre etaters tjenester, og som 
ikke vil fungere som de skal hvis tjenestene er nede.



Bruk av nettjenester i kritiske 

samfunnsfunksjoner

 Kommunenes svar tyder ikke på at nettjenester er avgjørende viktige 
for deres kritiske samfunnsfunksjoner, som helse- og 
omsorgstjenester. 

 Unntak kan være datasett som er viktige for beredskap, som flom- og 
skreddata. Disse er også viktige for andre etater med beredskaps-
ansvar.

 Everkene sier at Bransjen er gjennom forskrift pålagt å kunne drifte 
nettet i alle situasjoner uten å være avhengig av dokumentasjon fra 
andre. Dette er en god leveregel i samfunnskritiske funksjoner. Og for 
andre som ikke ønsker avbrudd i sitt arbeid.

 Mattilsynet tror ikke at vannverkene er avhengig av nettjenester for å 
gjøre jobben sin.  

 Beredskapsetatene har noe varierende bruk av tjenester, men alle 
kan klare seg uten.

 Det er likevel en rekke tjenester som er viktige å holde i drift av 
hensyn til  beredskapen, særlig fra Kartverket, NVE, Meteorologisk 
institutt og NGU.



Den enkelte organisasjon må vurdere 

egen geodatabruk

 Hvor kritisk er kart og geodata og i hvilke prosesser? 

 Hva kan gå galt?

– Strømmen blir borte

– Internett blir borte

– Nøkkelpersoner blir syke

– Alvorlig cyberangrep

 Hvilke tiltak kan iverksettes for å bli mindre sårbar?

– Finnes alternativer til nettbaserte data?

– Finnes oppdaterte papirkart?

– Strømaggregat?

Et trygt og 

robust samfunn 

- der alle tar 

ansvar
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Overvåking og varsling i Norge digitalt

 Dette har potensiale for forbedringer

 Det jobbes med dette i geoPortal-prosjektet

 Ønskelig med overvåking av flere parters tjenester enn 

Kartverkets

 Ønskelig med bedre system på varsling, både av 

driftsavbrudd og planer for omlegging av tjenester

 Ikke helt enkelt – hvor små problemer skal varsles?



Planlagt veileder - innhold

Skal ikke være en lærebok i informasjonssikkerhet. 
Mest mulig fokus på Norge digitalts problemstillinger.

Foreløpig skisse til innhold

 Litt om risikobildet

 Oversikt over lover og forskrifter som hjemler skjerming av 
informasjon

 Bevisstgjøring om hva som bør være åpen og skjermet informasjon
Forslag til metodikk på verdivurdering

 Om Norge digitalts mekanismer for tilgangskontroll og autentisering

 Bevisstgjøring rundt sårbarhet i egen organisasjon

 Overvåking av infrastrukturen og varsling ved driftsavbrudd

Generelt veiledningsmateriale for informasjonssikkerhet – se 

Difis nettsider



Arbeidsgruppa for informasjons-

sikkerhet tar gjerne imot innspill

 Hvilke problemstillinger er partene opptatt av?

 Forslag til hvordan vi bør jobbe

 Gjerne til karen.lie@dsb.no



Takk for oppmerksomheten


