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Smart Grid og sikkerhet – foredrag på Tekna-seminaret  
"Risiko og sikkerhet i IKT-systemer" 13. mars 2012 

Inger Anne Tøndel, Forsker, SINTEF IKT 

Innføringen av avanserte strømmålere – AMS – har blitt 
karakterisert som tidenes enkeltinvestering i det norske 
strømnettet. AMS vil gjøre forbrukere bedre i stand til å 
forbruke energi på tidspunkt der etterspørselen ikke er så stor 

og strømmen derfor er billigere. Dette vil dempe behovet for mer kapasitet i kraftnettet. AMS vil 
også gi bedre muligheter for feiloppdaging og håndtering.  

Men innføringen av AMS medfører også en større 
sårbarhet, og en mulig veg inn for angripere.  

I dagens 
foredrag vil jeg 
si litt mer om 
hva smart grid 
er – for smart 
grid er mer enn 

smarte 
strømmålere. 

Jeg vil også si noe om hvorfor vi ser et ønske om å innføre mer 
smarte strømnett. Mye skjer i Norge når det gjelder smartgrids, og jeg vil si litt om noen av de viktige 
initiativene vi har her i landet. Så vil jeg naturlig nok fokusere mest på informasjonssikkerhet relatert 
til smartgrids og se på hvilke informasjonssikkerhetsutfordringer smartgrids typisk gir, og om det er 
noen forskjell på sikkerhet i smartgrids og sikkerhet i andre typer av systemer. 

Her ser dere en oversikt over 
verdikjeden for strøm. Vi ser at 
strøm genereres, for så å 
transporteres og distribueres til 
kundene. 

• Generation: Produksjon 
av energi 

• Transmission: 
Transportere elektrisitet 
over lengre avstander – 
høy spenning 

• Distribution: Levere 
energi ut til kundene 

• Load: Forbruk av energi. 
Slik det er nå er den delen som 
går ut mot kundene den minst smarte.  
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Vi ser sterke pådrivere for å modernisere strømnettet. EU har en uttalt målsetning – 20-20-20 – om 
20% fornybar energi, 20% økning i energieffektivitet, 20% reduksjon av CO2-utslipp innen 2020. Mer 
fornybar energi som sol og vind gjør at det vil være mer variasjon i generering av energi, og dette må 
håndteres, for eksempel ved å øke/minske annen produksjon av energi eller ved lagring av energi. 
Selv om vi ønsker mer energieffektivitet er det likevel sannsynlig at energiforbruket vil øke, for 
eksempel med en høyere andel elektriske biler. Det er dyrt å bygge ut mer kapasitet. Derfor trenger 
vi å bruke energien på en smartere måte. 

Denne figuren illustrerer ulike deler av 
det som til sammen utgjør visjonen 
om smartgrid – fremtidens strømnett. 
En viktig del av visjonen er smarte 
strømmålere og smart utstyr i 
hjemmene. Slik kan man få flyttet en 
del av forbruket bort fra de tidene der 
det er mest etterspørsel etter strøm. 
Men en annen veldig viktig ting er 
også muligheten for bedre 
overvåkning og dermed bedre 
muligheter til å oppdage og rette feil. 
Smartgrid-visjonen innebærer flere 
sensorer og mer mulighet til å styre 

ting på avstand. Med innføringen av smartgrid er det også et uttalt ønske om å utnytte flere 
muligheter for grønn strømproduksjon. Man ser for seg at strømforbrukere også kan bli 
strømprodusenter. Overskuddsstrøm fra solcellepanel på taket eller vindmøller i hagen kan selges 
videre til kraftselskapet. Lagring av energi blir også mer viktig med økt bruk av grønn energi. 
Produksjon av energi fra vind eller sol er avhengig av værforholdene. Noen ganger vil det bli 
produsert mer enn man trenger – og andre ganger mindre. Elektriske biler kan fungere som lager for 
energi. 

For å kunne realisere smartgrid-
visjonen blir det viktig med ny 
teknologi, og spesielt økt bruk av IKT. 
Som vi kan se fra denne figuren vil 
smartgrid innebære mye 
kommunikasjon mellom flere aktører. 
I denne figuren kjenner vi igjen 
verdikjeden med generering, 
overføring og forbruk av strøm. Noen 
av dataene følger denne vegen. Men i 
tillegg vil det være mange flere 
kommunikasjonsveier og mer 
kommunikasjon enn før.  
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I Norge har det vært mest fokus på AMS-biten av 
smartgrid visjonen (AMS - Avanserte måle- og 
styringssystemer). Det er satt frister for innføring av 
smarte strømmålere. Innen utgangen av 2015 skal 
80% av strømkundene har slike målere, og et år etter 
skal alle ha det. Dette er forholdsvis snart, og mange 
av nettselskapene har det travelt for å nå disse 
målene.  

 

I Norge er det i forskrift satt flere krav til 
AMS (se foil). Spesielt er det mye 
diskusjon og fokus rundt kravet til at man 
skal kunne bryte og begrense 
effektuttaket siden dette kravet åpenbart 
representerer en sikkerhetsutfordring. 

 
Her ser dere en oversikt over et utvalg av Norske 
initiativer relatert til smartgrid. På grunn av kravene til 
innføring av AMS, er AMS naturlig nok hovedfokus for 
flere av disse initiativene. Det finnes flere 
pilotprosjekter for å teste ut blant annet AMS-
teknologi i Norge, eksempler er: 

• Hvaler: Etablert AMS-infrastruktur for å samle 
empiriske data, få erfaring i hvordan AMS kan brukes til forbrukerfleksibilitet og bedre 
utnyttelse av energi 

• Demo Steinkjer: Har startet utrulling av smarte strømmålere. AMS er fokus i oppstartsfasen, 
men vil ta med flere deler av energikjeden etterhvert. 

Det finnes også andre prosjekter, blant annet i Halden.  
NVE er også en pådriver i arbeidet med smartgrid og har blant annet gitt Statnett i oppdrag å utrede 
felles IKT-løsninger for utveksling av måledata mellom aktører i kraftmarkedet. Det er opprettet 
bransjeråd, og EnergiNorge er aktive i dette arbeidet og har opplevd en stor interesse for å delta i 
dette arbeidet.  
Mange av de aktørene som er aktive innen smartgrid har gått sammen og dannet norsk smartgrid-
senter. Deltakere er både forskningsaktører som NTNU, SINTEF og Høgskolen i Narvik, samt 30 av de 
store innen kraftbransjen. Oppbygning av nasjonale smartgrid-laboratorier i Trondheim, Narvik og 
Halden er del av arbeidet til dette senteret. Flere av aktørene i dette senteret har også gått sammen 



 
4 

 

om et større forskningsprosjekt rundt smartgrid – et prosjekt som har fått støtte fra Norges 
forskningsråd. Så det skjer mye på dette feltet.  

Smartgrid har å gjøre med strømnettet vårt, og strøm er 
kanskje den infrastrukturen vi er aller mest avhengig av i vårt 
moderne samfunn. Alle andre infrastrukturer er avhengig av 
strøm – det være seg helse, industri, finans, transport eller 
IKT. 
Pike Research sa i sin rapport om smartgrid fra 2011 at 
sikkerhet vil bli "top concern" når det gjelder smartgrid. Når 
jeg har møtt representanter fra kraftbransjen, og snakker 
med dem om smartgrid, er det mange som fremhever 

viktigheten av god informasjonssikkerhet. Mange etterlyser mer kunnskap om informasjonssikkerhet 
og hvordan de skal løse de utfordringene de står overfor. Men oppmerksomheten er der – og det 
synes jeg er betryggende. Jeg vil i resten av foredraget fokusere på informasjonssikkerhet knyttet til 
smartgrid. 

Tradisjonelt har mange systemer i kraftsektoren, og andre 
kritiske infrastrukturer, vært sett på som isolert fra 
omverdenen. Spesielt gjelder dette SCADA-systemer. De har 
ofte vært skreddersydde og utnyttet proprietære 
protokoller som få har kjent til. De har også vært umulig å 
nå uten å være fysisk tilstede. Derfor har det heller ikke 
vært nødvendig med noe særlig sikkerhet i disse systemene. 
 
Slik er ikke 

virkeligheten 
lenger. Kontrollsystemer bygges ved hjelp av hyllevare, og 
bruker standard kommunikasjonsprotokoller. De kobles i 
større og større grad sammen, og kobles til andre systemer – 
for eksempel kontorsystemer. Den historiske antakelsen om 
at slike systemer ikke trenger sikkerhet er derfor ikke gyldig 
lenger.  
Et godt eksempel når det gjelder smartgrid er de smarte 
strømmålerne som plasseres rundt i alle hus og hjem. Dette er utstyr som står hjemme hos folk, og 
som det derfor er vanskelig å ha kontroll på. Når de har en kommunikasjonsveg inn mot 

styringssystemer i kraftnettet blir de også en mulig ny veg inn 
i disse systemene. 
Tradisjonelt så man altså sett på kraftsystemer og andre IT-
systemer som noe adskilt. Med smartgrid blir det nok 
riktigere å tenke at alt henger sammen. Viktig infrastruktur 
kan nås via flere veger enn før. Man må ta hensyn til nye 
typer av angripere. Angrep kan komme langveisfra, over 
nettet. De kan utføres av alt fra gutteromshackere, til 
profesjonelle hackere og nasjonalstater. Når man i tillegg går 
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over til mer hyllevare blir man et potensielt offer for alle de generelle angrepene vi er vant til å se på 
Internett – virus, ormer av forskjellig slag. 
 
Økt konnektivitet åpner ikke bare opp for flere angripere, 
men øker også faren for at angrep kan spre seg videre til 
flere systemer. Dette kan øke skadene betraktelig, og gjøre 
det vanskeligere å håndtere angrepet. Slik blir det større 
muligheter enn før for angripere til å gjøre stor skade på 
flere steder samtidig – dette ville før kreve fysisk 
koordinering av flere angripere. 

 
Sikkerhet på norsk dekker to engelske ord: "Safety" og 
"security". Litt forenklet kan man si at safety typisk handler 
om å hindre at et system påvirker miljøet rundt seg på en 
uheldig måte, mens security oftere handler om å hindre at 
miljøet rundt påvirker systemet på en uheldig måte. Safety 
er fokusert mot å hindre og begrense effekt av ulykker eller 
tilfeldige feil, mens security ofte er rettet mot å motstå 
angrep. I store organisasjoner, og også innen forskning, er 
det tydelige skiller mellom de gruppene som jobber med 

safety og de som jobber med security. Dette er uheldig, for safety og security henger ofte tett 
sammen. En security-hendelse kan påvirke et system på en måte som gir en safety-konsekvens, for 
eksempel i form av driftsavbrudd eller skade på miljøet. 
Tradisjonell tankegang tilsier at safety er relevant for kraftnettet, og security har mest med Internett 
å gjøre. Når disse nå kobles sammen, så må også safety-folk og security-folk jobbe sammen og få til 
gode løsninger sammen. 

På SINTEF har vi jobbet 
en del med 

informasjonssikkerhet 
relatert til innføringen 
av integrerte 
operasjoner innen olje 
og gass. På mange 
måter kan man si at 
Integrerte Operasjoner 
er for olje det samme 
som smartgrid er for 
kraftsektoren (se 
punkter på foilen). 
I forskningsprosjektet 
IRMA så vi at denne 

sammenkoblingen 
kanskje gikk litt for 



 
6 

 

fort, og uten at man helt klarte å ta inn over seg hva IKT-sikkerhetsproblematikk kan ha å si for 
prosesser offshore. Spesielt så vi at en hovedutfordring var samhandling mellom IKT-folk og 
prosessfolk, og det å bygge opp kunnskap og forståelse for hverandres domene (se sitat på foil). 

Jeg var inne på i 
stad at innføringen 
av mer IKT, mer 
standard løsninger 
og generelt mer 
konnektivitet vil 
øke sårbarheten 
for vanlige IKT-
trusler. Innen IKT er 
vi blitt vant til at 
ting feiler 
innimellom, at 
systemer blir 
angrepet, og at vi 
må installere 

oppdateringer. 
Dette er 
irriterende, men i 

de fleste tilfeller håndterbart. For styringssystemer er dette imidlertid noe annerledes. Kostnaden 
ved nedetid er ofte mye høyere. Det å pirke borti systemer som ellers virker – for eksempel for å 
installere en oppdatering – er derfor ikke like greit i denne settingen. Dette er en utfordring for 
sikkerheten. 

Kristin Selvaag, IT-direktør i Nord-Trøndelag Energiverk, peker på noe av dette i en artikkel i Teknisk 
Ukeblad (se sitat). Jeg vil derfor hevde at det å bygge kompetanse og forståelse – både hos IT-folk og 
hos de som kommer fra energisiden – er helt nødvendig for å lykkes med sikkerheten i smartgrid. Vi 
trenger løsninger som passer både for IKT og for kraftsystemene, og som tar inn over seg kravene fra 
begge sider.  

Det har det siste tiåret vært flere hendelser 
som viser at energisektoren er et mulig mål 
for angrep:  

• Stuxnet(2010): Var rettet mot  
kjernekraftverk i Iran. Flere Zero-
day sårbarheter. Infiserte systemer 
som ikke var koblet mot internett. 
Omfattende og profesjonelt – 
mistanker at nasjonalstater må stå 
bak. 

• Night Dragon: Kinesiske hackere 
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holdt på i minst to, kanskje fire, år med å stjele sensitiv informasjon fra virksomheter i kraft- 
og oljebransjen. Både tekniske metoder og social engineering. Økonomiske dokumenter, 
kontrakter, strategi, forhandlinger, konkurransefortrinn. 

• Slammer: Infiserte et sikkerhetssystem ved et kjernekraftverk – selv om de trodde de var 
beskyttet av brannmur. Kjernekraftverket var ikke i drift, så konsekvensene var ikke alvorlige. 

• Insidere: Misfornøyd ansatt som ikke fikk heltidsstilling. Hacket systemer som bl.a. 
detekterte oljelekkasjer. Forårsaket skader for tusenvis av dollar. 

Dette er noen eksempler på kjente angrep. Men det er antagelig mange flere som vi ikke er allment 
kjent. Kunnskapsnivået som trengs for å angripe styringssystemer blir stadig redusert. Det finnes 
"hackermanualer" for hvordan man kan angripe SCADA-systemer, og det finnes egne søkemotorer 
for å søke opp og finne styrings- og prosesskontrollsystemer som kommuniserer over internett. 
Samtidig som angrepsverktøy blir mer tilgjengelige er det en generell trend at angripere blir mer 
profesjonelle og har mer ressurser. Disse hendelsene, og flere til, har vært med på å øke bevisstheten 
om viktigheten av å sikre IKT-systemer i kritisk infrastruktur på en god måte. Dette kommer til å bli 
stadig viktigere fremover. 

I Norge er det mye fokus på AMS og 
smarte strømmålere. Så – hvem kan 
egentlig tenke seg å hacke en slik 
strømmåler? Svaret er egentlig at det 
kan være mange. Undersøkelser i USA 
viser at det der stjeles elektrisitet for et 
svimlende beløp hvert år – ved fikling 
med strømmålere. Sikring av 
strømmålere er imidlertid en utfordring 
siden målerne er fysisk plassert hjemme 
hos enhver strømkunde.  I fremtiden vil 
vi også se flere apparater som 
kommuniserer med strømmålere.  

 
Det har allerede vært tilfeller av 
sårbarheter i systemer for smarte 
bygninger. Her er et eksempel der en 
sårbarhet gjorde det mulig å få tak i 
administratorpassordet til systemet 
som kontrollerte blant annet 
ventilasjon, sikkerhetssystemer og 
energiforsyning i bygninger. Det er 
klart enkelte grupper vil ha nytte av 
den tilgangen slike typer av 
sårbarheter kan gi. 
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Her kan dere se en 
skisse over typisk 
AMS infrastruktur. 
Måleren er 
plassert hjemme 
hos folk, og kan 
der kommunisere 
med separat 
display og med 
annet utstyr i 
hjemmet. I tillegg 
til å gjennomføre 
og lagre målinger 
vil måleren blant 
annet muliggjøre 
bryting av 
strømforsyningen. 

Måleren 
kommuniserer inn til nettselskapet på en eller annen måte. Kommunikasjonsløsningen vil variere fra 
måler til måler, og vil mest sannsynlig være forskjellig i tettbygde strøk og i mer grisgrendte strøk. I 
noen tilfeller vil også målerne i et område danne et eget nettverk der en av målerne er master-node 
og er ansvarlig for å videresende måledata for alle målerne i sitt nettverk videre til nettselskapet. I 
nettselskapet vil det være et system som håndterer all kommunikasjon med målerne – eller i praksis 
ofte et system per type/leverandør av målere. Dette systemet vil så være koblet videre til andre 
systemer hos nettleverandøren, slik som driftssystemet for distribusjonsnettet.  
 
SINTEF har gjennomført en 
risikovurdering av AMS på oppdrag for 
NVE, og i denne risikovurderingen 
pekes det på fem forskjellige 
risikoscenarier: 

• Utfall av et stort antall AMS 
samtidig pga. årsaker, slik som 
lynnedslag, 
programvareoppdatering som 
feiler, eller infeksjon av 
ondsinnet programvare (ikke 
målrettede angrep). 

• Kunde manipulerer måledata slik at de viser mindre forbruk, eventuelt at forbruk er flyttet 
fra høylast-perioder til rimeligere perioder.  

• Interne trusler – utro tjener, der autoriserte personer misbruker bryter-funksjonalitet, gir 
uautoriserte tilgang til systemet, utleverer informasjon til uvedkommende, eller manipulerer 
data i systemet (for eksempel måledata). 
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• Målrettet angrep mot strømforsyningen – i form av hackerangrep over internett.   
• Økt angrepsflate eller redusert sikkerhet pga. at tredjepartsutstyr skal få koble seg til 

måleren. 
I rapporten blir hvert scenario analysert og det blir gitt en vurdering av risikoen og foreslått tiltak. 
Som man kan se (foil) så er kunders manipulering av strømforbruk småproblemer sammenlignet med 
den sårbarheten som kommer med den økte sammenkoblingen av utstyr, og dermed større 
muligheter for at feil kan spre seg og at angripere eller insidere kan forårsake skade. 

I tillegg til de scenariene som blir tatt opp i risikovurderingen 
til NVE vil jeg også fremheve personvern som et viktig 
aspekt å få med seg når det gjelder innføring av AMS. 
Personvern har ikke blitt så mye debattert i denne 
sammenhengen i Norge, men har blitt gitt mye 
oppmerksomhet i andre land. 

Smarte strømmålere vil måle og rapportere strømforbruk på 
en mye mer detaljert måte enn i dag. 
Personvernsimplikasjonene av dette vil avhenge av 

granulariteten på måledataene: Måler man hver time? Hvert kvarter? Hvert minutt? Eller kanskje 
oftere? Forskningsrapporter viser at på bakgrunn av data som rapporteres vil det i noen tilfeller være 
mulig å få detaljer helt ned på nivået av hvilke merker man har på elektrisk utstyr og om de er i tipp-
topp stand. I alle tilfeller kan det være mulig å gjette seg til når man er hjemme vs. borte, når man 
står opp, osv. Dersom brukere blir bevisste dette kan det medføre stor motstand mot å få installert 
smarte strømmålere. Uansett er det nødvendig at nettselskapene er bevisste på ansvaret som følger 
med behandlingen av disse dataene.  

Jeg har til nå sagt mye om sikkerhetsutfordringene i smart 
grid. Det er kanskje på tide å si noe om løsningene… 
Heldigvis finnes det mye kunnskap i IKT-verdenen om 
hvordan man skal håndtere det trusselbildet man har. Det 
handler både om å bygge holdninger, gjennomføre 
risikoanalyser, ha gode rutiner, og å holde sine systemer 
oppdaterte for å redusere sårbarheten. Det finnes også 

mange 
gode 

tekniske sikkerhetsløsninger som sikkert også kan 
være nyttige for smartgrid. De 
sikkerhetsutfordringene jeg har nevnt er ikke noe vi 
bare finner i smartgrid, men noe som er felles for 
mange ulike systemer i flere bransjer. Men på grunn 
av sterke krav til pålitelighet og skalerbarhet av 
smartgrid er det også en del løsninger som ikke kan 
tilpasses direkte (se uttalelse fra NIST). 
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Hva er det så som gjør smartgrid så spesielt? For det første 
er det snakk om enormt mange enheter. Mange løsninger 
for sikkerhet er basert på kryptering og nøkkelhåndtering. 
Nøkkelhåndtering i den skala vi snakker om her fører til 
skaleringsproblemer. Mange enheter har også svært 
begrenset kapasitet. Sensorer vil for eksempel ofte bruke 
batteri, og mer prosessering, for eksempel for å 
gjennomføre kryptering, vil redusere levetiden. Det kan 
også føre til uakseptable forsinkelser. Strømnettet er også 
et eksempel på et svært distribuert system. Utstyr er 

plassert over store geografiske avstander, og vi har jo allerede snakket mye om den strømmåleren vi 
alle har hjemme i huset vårt. Dette gjør at man må leve med å ikke ha kontroll på viktig utstyr og er 
avhengig av sikkerhetsløsninger på tross av skaleringsproblemer og utfordringer med kapasitet på 
utstyr. 

Det er også viktig å være klar over de økte avhengighetene 
smartgrid medfører. IKT-systemer er allerede avhengig av 
strøm. Nå blir kraftsystemene i enda større grad avhengig 
av IKT. Dette må man ta inn over seg. Det er behov for mer 
kunnskap om hva disse avhengighetene medfører. Spesielt 
blir det viktig å inkludere dette aspektet i risikovurderinger 
og legge planer for og trene på hva man gjør dersom IKT-
systemene ikke virker. 

NIST har laget en 
oversikt over 

viktige 
forskningsutfordrin
ger videre når det 
gjelder sikkerhet i 
smartgrids (se foil 
for et utvalg). Her 
er det mye å ta tak 
i for dem som vil, 
og det er mange 
forskere og tunge 
miljøer som jobber 
for å løse disse 
utfordringene. Vi 
kan forvente 

teknologiske 
fremskritt, og også 

en bedre forståelse for hvilke løsninger som fungerer for smartgrid. Men samtidig har vi har ikke råd 
til å vente til de perfekte løsningene er her.  
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Jeg har snakket mye om risikoen ved 
smartgrid og hvilke problemer som er 
viktige å løse fremover. Det ligger 
kanskje i en sikkerhetsforskers natur å 
være fokusert på utfordringene og hva 
vi trenger mer kunnskap om. Samtidig 
tror jeg det er viktig å starte der. I en 
artikkel fant jeg følgende sitat, og jeg 
synes det passer å runde av foredraget 
med å gjenta innholdet i det for dere. 
Kraftforsyningen er kritisk infrastruktur. 
Derfor er det viktig at vi skjønner 
risikoen forbundet med å modernisere 

kraftforsyningen. Vi må forstå risikoen ved å innføre smartgrids. Dersom vi ikke gjør det kan vi ende 
opp med to svært dårlige alternativ: Vi kan ende opp med å la være å innføre svært lovende 
teknologi som kan løse viktige problemer i energiforsyningen og spare samfunnet for mange 
kostnader – fordi manglende kunnskap om konsekvensene gjør at vi ikke tør. Vi kan også ende opp 
med å innføre smartgrids uten å ta ordentlig hensyn til risikoen det medfører, og dermed ende opp 
med store problemer på grunn av det. For IT-bransjen er smartgrid en stor mulighet. Men det er 
viktig at IT-bransjen skjønner forskjellene på smartgrid og ethvert annet IT-system. Alle leverandører 
som ønsker å bidra inn mot smartgrid må ta sikkerheten på alvor. 
 
 
 

 

 


