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La oss bli datadrevet, motsetning til…..?

- Budsjett

- Intuisjon

- Ledergruppas meninger

- Erfaringer

- Eksperter



Forestillingen om at man ønsker å bli «datadrevet» bygger på en 
hypotese om at vi har eller kan skaffe data som representerer den 
relevante delen av virkeligheten slik den er nå







Fungerer egentlig bare hvis

-Du har noenlunde komplette data
-Du har god datakvalitet
-Du greier å organisere dataene dine
-Kan tolke dataene dine riktig
-Får tak i de relevante dataene raskt









Elhubs rolle som tilrettelegger

• Leverer bra på det vi skal (markedsprosesser, avregningsunderlag, måleverdier, nett-tap) 

• Organisasjon med høy kompetanse om bransjen, teknologi og data

• Erfaring med å få markedsaktører til å samarbeide (høy kundetilfredshet)

• Leverer tjenester med høy kvalitet og høy tilgjengelighet

• Nær komplette data med høy kvalitet

• God kommunikasjon med markedet







Effekt

Adferd

Mål

Tiltak

Hendelser

Trender og 
motivasjon



Elhub, veien videre som katalysator for datadrevet innovasjon

• Modernisere vår tekniske plattform for å kunne tilby nye tjenester raskere til markedet

• Bruke mindre ressurser på drift for å frigjøre ressurser til utvikling

• Fortsette å bygge egen kompetanse

• Akselerere gevinstrealisering: Distribuere data til "samfunnet" på vegne av bransjen





Takk for meg



DIGITALISERING OG 
INNOVASJON SOM EN DEL 
AV DET GRØNNE SKIFTET

Jon Andreas Pretorius



Elvia – det fusjonerte Hafslund Nett og Eidsiva Nett

Nøkkeltall:
Forsyner 2 millioner innbyggere på Østlandet 

(930 000 kunder)

Antall ansatte 822

IR (2020) 4,1 MRD

Drifsresultat (p2020) 1,4 MRD

Investeringer 2 MRD

NVE kap 18 MRD

Energileveranse 30 TWh

Lengde nett 65 600 km

En del av Eidsiva Energi

Bio Energi Bredbånd Nett





Klimaforpliktelsene setter nye krav til kraftsystemet

Norge og EU:
45 % utslippsreduksjon

innen 2030 sammenlignet 
med 1990

Kilde: Regjeringen.no

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-og-mer-ambisios-klimapolitikk/id2393609/




Fremtiden forutsetter økosystemer, partnerskap, og kontinuerlig deling av 
data og informasjon av høy kvalitet

TSO, DSOer, produsenter, distribuerte energikilder, 
kunder,  3.parts leverandører, aggregatorer etc.

Alle jobber sammen i sanntid
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Ambisjonen; Bruke data og informasjon til å effektivisere, automatisere, visualisere, strømlinjeforme, 
selvbetjene, innovere, dele, predikere og blir reelle aktører i fremtidens energiøkosystem ved hjelp av 

moderne teknologi



Fremtiden er avhengig av at vi tar et felles ansvar, for

hverken vi, bransjen eller kraftsystemet er klare







Tungt felles behov; vi må definere felles standarder



Premiss; benytte skyteknologi for hurtighet og fleksibilitet

Automatisering

Skyleverandører støtter “life

cycle” automatisering av alle 

tjenester på plattformen, noe 

som ikke er like realiserbart på on-

prem løsninger. Helt spesifikt 

"infrastruktur som kode“.

Skalering

Brorparten av  tjenester i skyen 

støtter automatisert skalering, 
uten reinstallasjon eller nedetid

Sikkerhet

Skyplattformer er i seg selv 

avhengig av tung 

standardisering og 

industrialisering. Leverandørene 

investerer enorme beløp årlig i 

sikkerhet. På grunn av dette er 

tjenester i skyen mer sikre enn 
løsninger “på bakken”

Innovasjon

Hvis du for eksempel har en ide om 

smart bruk av AMS data, vil det være 

raskt, enkelt og billig å teste 

hypotesen i skyen hvor data og 

infrastruktur kan være tilgjengelig I 

løpet av minutter, og fjernes igjen like 

raskt når det ikke lenger er behov.



Premiss; rydde opp internt

Fokuser på ikke funksjonelle krav 

ved anskaffelser

Så lenge du har høy fleksibilitet vil 

du kunne løse morgendagens 

utfordring

Forenkle

Det er kostbart å være spesiell, 

og det er meningsløst å være 

det om du ikke trenger det. 

Spesialløsninger må isoleres og 

for å lykkes med det trenger 
man en annen arkitektur

Modulariser

Bryt opp store komplekse 

løsninger i flere mindre og 

enklere. Det er behagelig å gå 

fra 3 dyre potensielle 

leverandører til 20 

standardiserte.

Ta eierskap

Datadreven arkitektur, datamodellering 

og moderne integrasjoner er ikke noe 

du kjøper, det er noe du tar eierskap til.
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Vår egne organisasjon er kanskje det største hinderet
Saker som:

• eksisterende prosesser (basert på gårsdagen) 
• eksisterende organisasjonsstruktur (siloer)

• eksisterende kontrollmekanismer (anti smidig)
• eksisterende tankesett (sånn har vi alltid gjort det)
• eksisterende datakvalitet (godt nok for gårsdagen)
• eksisterende IT organisasjon (morgendagen: mindre 

infrastruktur, mer forretningsutvikling)

jobber mot oss hver dag

Premiss; redesign organisasjonen, ende- til ende- prosessene, virksomhetsmekanismene, og kompetanse



• De fusjonerte selskapene har veldig 
forskjellige IT plattformer med seg inn 
i fusjonen. Elvia må stå som ett 
selskap på en plattform

• Gevinster: Ett selskap, en IT plattform, 
IT konsolideringssynergier & basis for 
etablering av ett felles sett med 
forretningsprosesser

• En stor del av kjernesystemene som 
tas inn i fusjonen fra begge selskap, er 
gamle, lite fleksible og delvis utdaterte

• Summen av begrensninger i de gamle 
systemene medfører at arkitekturen 
som helhet er lite fleksibel og ikke 
fremtidsrettet

• Gevinster: Høy informasjonstilgang og 
én sannhet, kostnadseffektivitet, 
fleksibilitet, tilrettelagt for utvikling og 
innovasjon

• Dagens forretningsprosesser er ikke 
optimale, noe silobaserte, delvis 
manuelle, ikke ende-til- ende 
optimaliserte, og ikke alltid basert på 
presis informasjon

• Det er et stort potensiale knyttet til 
automatisering, standardisering, 
selvbetjening, og økt brukt av 
dataanalyse

• Gevinster: Kostnadseffektivisering 
både i drift og knyttet til 
innvesteringer

• Det er stor sikkerhet knyttet til at 
fremtidens kraftsystem i større grad vil 
ha flere aktører, større krav til 
datautveksling, vil være avhengig av 
større datapresisjon, og aktiv styring 
på lavere nivåer enn dagens

• Norsk nettbransje inkludert Elvia har 
en lang vei å gå før man kan møte 
denne fremtiden

• Gevinster: Summen av innsats på IT-
og forretningsprosesser vil sette Elvia i 
stand til å møte fremtidens behov

Konsolidere og etablere en 
IT- plattform for Elvia

Modernisere IT plattformen Optimalisere forretningsprosessene
Gjøre selskapet i stand til å møte 

morgendagens kraftsystem

I Elvia skal vi gjøre vår del av jobben gjennom målrettet og pågående program



Takk for meg.



Hvorfor har 
virksomheter så store 

utfordringer med digital 
sikkerhet?



Topledelsen ønsker å vite
sikkerhetstilstanden i
virksomheten:

CISO/CIO rapporter gir oss ikke
svaret!

CISO/CIO ønsker bistand med å 
kummunisere
sikkerhetsutfordringer til
ledelsen:

Topledelsen forstår ikke cyber 
utfordringene!



• CISO/CIO har ofte:

Teknisk eller
sikkerhetsfaglig fokus!

• Topledelsen har ALLTID
et:

Målfokus!
Stabil kraftforsyning!



Hva betyr egentlig
sikkerhet, og hva skal vi 

sikre …
Er målet å unngå

hendelser … eller å unngå
alvorlige konsekvenser …



Opptatt av business

• Ledelsen er alltid opptatt av stabil
kraftforsyning.

• Ledelsen er mindre opptatt av 
teknologi i understøttende
systemer

• Ledelsen er opptatt av å ungå
negative konsekvenser



Opptatt av «sannheter»

• Zero Trust

• Utkontraktering er sikkert (selv 
Lysne sier at sky er sikkert – store 
internasjonale)

• Ledelse må lære cyber

• Krypto er sikkert

• Teknologer er opptatt av å unngå 
hendelser



Mange prøver å shortcutte veien 
mellom tek og ledelse …

Tekniske 
sårbarheter

Manglende 
prosess for å 
avdekke og 
håndtere 

sårbarheter

Svakheter i 
konfigurasjon

Svak eller 
manglende 
endrings-
kontroll

Svak eller 
manglende 
formalisering av 
drift og/eller 
forvaltning

Svak eller 
manglende 
prosess for 
risikovurdering 
og avvikskontroll

Manglende 
forankring, 
definering og 
delegering av 
ansvar for 
sikkerhet

Svak eller 
manglende 
sikkerhetsstyring



Det mest oversette kravet i ISO27001 er 
en del av utfordringen

• 4.1   Understanding the 
organization and its 
context

• 4.2   Understanding the 
needs and expectations 
of interested parties

Dette er 
forretning / 
virksomhet

Dette er 
ledelse, eiere, 

kunder etc.

If you know the enemy and know yourself, 
you need not fear the result of a hundred
battles. If you know yourself but not the
enemy, for every victory gained you will
suffer a defeat. If you know neither the
enemy nor yourself, you will succumb in 

every battle. – Sun Tzu



Kontekst handler om …. 

• å forstå hvordan digitale 
systemer og verdikjeder 
underbygger forretning.

• å forstå hvilke negative 
konsekvenser cyber 
hendelser kan få …… for 
virksomheten!

• Å se hele bildet 
• ……….RISIKO



Sikkerhet handler om 
å sikre virksomhetens 

mål ikke systemer.

Sikring av systemer er 
en del av å sikre 
måloppnåelse.



Felles for virksomheter som 
opplever alvorlige 

konsekvenser etter hendelser 
er mangel på risikoforståelse!

Felles for virksomheter som 
håndterer sikkerhet på en god 
måte er god risikoforståelse!



Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Koppholen 6

4313 Sandnes

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

+47 95 55 15 15
post@netsecurity.no

www.netsecurity.no

Oslo

Strandveien 35

1366 Lysaker



Kevin Gjerstad
CTO

Cyber Security Frontlines
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Timeline of the attack

Pre-attack recon & checks

Gaining access &
reconnaissance

Admin elevation and 
movement

Encryption

28 April – 1 May 21

4 May 21:40 – 5.May 10:00 (~12 hours)

Tested logon to web solution

21 22 23 24 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Attack begins
Logged on to external domain

Scanning & enumeration

Discovery

Attack is 
stopped

21:40 – 23:00

22:15-24:00 24:00- 00:40

00:40 – 05:00

Admin elevation

Lateral movement to 
internal domain

Scanning & enumeration
Preparing attack

05:00 – 10:00

Automated encryption 
script



Cyber security 
incident response
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Response and Recovery

30-60 minutes

Day 1

Boots on the ground, with security partner ATEA involved

Counter measures

Internal and external communication

Day 2+ Operation Stop & Recover 
Open / public webinars

Extensive forensic investigations with ATEA

KraftCERT collaboration to help us communicate with customers 
and partners

Day 8 95% of customers & applications deemed safe

Most impacted applications back online

Build Back Better program



6

Some lessons
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Openness and transparency 

are essential



Tradeoffs

⚫ Sharing can add some risk

⚫ Not everything can or should be shared

⚫ Sharing can be time consuming as the information must be prepared for the receiver



Most companies have 
basic or even good cyber 

security frameworks 
implemented

9

Openness

CollaborationTraining

We need to 
move towards an 
industry focus



Serious
Severe

Critical

Response framework
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Training, practice
& improvements



It can happen to 
any one of us
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Cybercrime facts and figures

8 
min

Ransomware attacks 
performed every eight 

minutes on avg

1,5 
trillion

1,5 trillion USD is the estimated 
annual revenue of cybercrime –

three times bigger than 
Walmart's.

Targets: infrastructure-critical
companies and vulnerable 

industries such as healthcare

* Source: New York Times

** Source: bromium.com

>90%

Over 90% of attacks start 
with phishing emails

https://www.nytimes.com/2021/06/03/us/politics/ransomware-cybersecurity-infrastructure.html
https://atlasvpn.com/blog/cybercrime-annual-revenue-is-3-times-bigger-than-walmarts
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The second quarter of 
the year saw the highest 
volumes of ransomware 
attacks ever, with Ryuk 

leading the way.

The top three ransomware strains: Ryuk, Cerber, SamSam, according to 
a mid-year report from SonicWall.

“Even if we don’t record a single 
ransomware attempt in the entire 

second half, 2021 will already go down 
as the worst year for ransomware 

SonicWall has ever recorded,”
** Source: SonicWall

https://www.sonicwall.com/2021-cyber-threat-report/?elqCampaignId=14431&sfc=7013h000000Mm0SAAS
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** Source: cognyte

Energy is rising as a target
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Volue Build Back Better

2021 2022

5th May 2021

Migration tasks & improvements

Incident mitigations

Combined measures

Aug 2021

• Combining previous migration improvements with 
identified incident mitigations

• Concluding the incident phase and moving forward

Build Back Better



12 categories – ″Build back better″

Organization & Governance Threat modeling

People & Culture: training

ROC & SOC

Identity & Access

Security Software 
Development Lifecycle

SIEM & Monitoring

Disaster Recovery
Data protection & 
external services

1

4

2

5

3

6

Community & Collaboration: 
partners, customers

Penetration testingISO 27001

7 8 9

10 11 12

Product Security 
Features

Products



Identify
• Asset managment
• Threat modeling
• Governance
• Risk management strategy

Protect
• Access control
• Awareness training
• Data security
• Disaster recovery plans & testing
• Protective technologies

Detect
• Instrumentation & Logging
• Detection processes & 

tools
• Continuous monitoring

Respond
• Incident response framework, 

processes & procedures
• Communication plan
• Security partnerships
• Organizational models

Recover
• Recovery processes & 

procedures
• Communications

Cyber Security 
Framework
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Defense in depth



Volue Security Program

24/7 Security 
Operations Center Product Security Upgrades

Volue Security ForumCustomer Data Portal

Volue Security 
Investments



24/7 Security Operations Center

• Security Operation Center for SaaS operations and security task force 24/7

› 24 hours staffing with active monitoring of system security

› Execute on Security response framework 

› Customer information and contact with security incident

• Risk operation Centre

› Proactive risk mitigations

• Dedicated security team

› Security Management team

› Product Specialist teams

› External Security teams



Product Security Upgrades

› Increased focus on working with regulatory authorities, customers and security experts to enhance 
Volue products and services with important security features

› Continuously update our monitoring and response framework for new and emerging threats 

› Stronger authentication/authorization and tracking/logging of use of software applications

› Stronger authentication/authorization regime for APIs

› Regular threat-modelling and penetration tests together with partners

› Extended efforts for layered security mechanisms in software applications (Defense in depth)

› Secure system development life-cycle (SSDCL) 

− Stronger regime for 3. party upgrades

− Securing of test and software development environments (verification of non-tampered 
applications/source code)

› Security patching and security releases when required



Security Forum

› Security Forums bringing together customers, partners, regulators

› Access to quarterly information about security trends and product security developments

› Annual security gathering

› Quarterly virtual meeting with selected topics together with security partners 

› Industry round-table discussions (e.g. electrical utilities, construction, municipalities, power 
generation)
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Collaboration as a community 
and industry is vital.



The world has 
changed, and we 
must change with it.
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