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Innledning 

Bakgrunn 

NTNU, UiB, UiO og UiT har startet et samarbeidsprosjekt rundt felles drift av IT-tjenester som er svært like 

ved alle institusjonene. Dette underbygges ved å ha et felles Active Directory domene, som deltakende 

institusjoners egne Active Directory har et toveis tillitsforhold til. Dette underbygget er også bestemt tatt i 

bruk for å etablere en ny løsning for drift av FS-klient for en rekke institusjoner i UH-sektoren, på oppdrag av 

FS-Styret. Sistnevnte er beskrevet i prosjektet "Ny FS-drift" 

Formålsparagrafen for UHAD-arbeidet, vedtatt av styret for UH-Sky, er formulert slik: 

Vi ser at vi trenger hverandres kompetanse. Vi kan få mulighet til å spesialisere oss og bruke mer tid på 

tjenesteutvikling. Det ligger ikke som intensjon i samarbeidet at det skal ta over for lokale IT-avdelinger, men 

å gi fordeler til de som deltar i samarbeidet. 

 Vi vil utnytte at vi har like tjenester til å etablere samdrift mellom i første omgang de 4 gamle 

universitetene. Gevinster å ta ut er større fagmiljø, og at færre personer trengs per område per 

universitet. Stordrift og samhandling er nøkkelord 

 Vi bygger en solid grunnplatform som både med utveksling av tjenester og kompetanse, kan 

fasilitere videre tjenesteutvikling. Her kan også andre institusjoner i UH-sektoren inviteres inn. 

 Å bli en av flere porteføljer av tjenester i en UH-Sky, hvor hele UH-sektoren kan velge å delta i 

samarbeidet og/eller kjøpe tjenester. Mest sannsynlig i segmentet Software as a Service, SaaS. Slik 

at UH-Sky får et enda bredere segment av tjenester som understøtter den mobile brukeren. 

Formålet med å gjøre en risiko-analyse for arbeidet er å avdekke trusselscenarier knyttet til tillitsforholdet 

som etableres mellom de ulike institusjonenes Active Directory. 

Avgrensninger 

Analysen gjøres for den grunnleggende tilknytningen til Active Directory domenet uhad.no i en Trust-

kobling. (http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc977993.aspx) Samt den underliggende 

infrastrukturen for denne koblingen. Det betyr at andre tjenester som ligger på toppen av denne 

tilkoblingen vil kunne bygge på denne analysen, men den vil ikke dekke alle aspekter ved disse tjenestene. Vi 

velger å se på sikkerhet og annen sårbarhet samlet i denne analysen. Analysen vil bli brukt som et vedlegg til 

de juridiske avtalene for tilknytning, som kommer på plass i løpet av våren 2015. 

ROS-analysen revideres ved innføring av nye tjenester i UH-AD eller endringer i infrastruktur rundt UH-AD. 

Arbeidsform 
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Et første utkast til en ROS-analyse ble laget av en liten arbeidsgruppe på USIT i løpet av januar 2015, 

bestående av Espen Grøndahl (Sikkerhetssjef), Elisabeth Ytterdal (Leder for AD-undergruppen i UHAD-

arbeidet, Anders Lefébure-Henriksen (Deltaker i nevnte arbeidsgruppe), Anders Vinger (Leder av overordnet 

arbeidsgruppe for UHAD-arbeidet). Deretter ble innspill hentet fra de tre andre deltakende universitetene. 

Før første utgave av ROS analysen ble ferdigstilt kom behovet til UH-Skype prosjektet som innførte behov 

for såkalte «shadow accounts». Det ble vurdert som hensiktsmessig å ta dette behovet inn dette i denne 

utgaven av ROS analysen for å unngå en ny analyse etter kort tid. Samt for å ikke være et hinder i 

fremdriften til UH-Skype prosjektet. Denne reviderte analysen ble utført av samme gruppe som nevnt over 

med tillegg av Einar Jerpseth (UiO), Rune Nilsen, Bjørn Torsteinsen og Raymond Andreassen (UiT), Kristian 

Holst og sikkerhetssjef (UiB), Brynjulf Mauring (NTNU). 

Metodikk 

For hver trussel vurderes konsekvens og sannsynlighet på en skala fra 1-4. 

Konsekvens og sannsynlighet defineres som følger. 

Konsekvens 

Truslenes konsekvens vurderes ut fra konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet med følgende definisjoner 

Konfidensialitet: At informasjonen bare er tilgjengelig for de som er autorisert  

Integritet: At informasjonen og informasjonsbehandlingen er korrekt og fullstendig, og et resultat av 

autoriserte aktiviteter  

Tilgjengelighet: At systemet og informasjonen i systemet er tilgjengelig til riktig tid. 

 

Kriterier for verdisetting er definert i Konsekvensmatrise for Active Directory  

  Lav (1) Moderat (2) Alvorlig (3) Svært alvorlig (4) 

K
o

n
fi

d
en

si
al

it
et

 

Ingen uautorisert 
innsyn i AD-
katalogen. 

Uautorisert innsyn i 
den åpne delen av 
AD-katalogen. 
 

Uautorisert innsyn i 
lukkede deler av 
AD-katalogen 

Fullt uautorisert innsyn i 
alle deler av AD-
katalogen, herunder 
nøkler. 
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In
te

gr
it

et
 

AD-katalogen er 
tilnærmet komplett 

Noen mangler i AD-
katalogen 
 
Mulighet for 
endring av ikke-
kritiske 
opplysninger. 

Viktige 
informasjonsmangle
r i AD-katalogen 
 
Mulighet for 
endring av enkelte 
sikkerhetsgrupper 
og 
autorisasjonsdata. 

Kritiske informasjons-
mangler i AD-katalogen. 
 
Mulighet for omfattende 
uautorisert endring av 
alle sikkerhetsgrupper 
og autorisasjonsdata 
som er systemkritiske 
(f.eks bli 
domeneadministrator) 

Ti
lg

je
n

ge
lig

h
et

 Utfall av en 
domenekontroller. 
 
Utfall mindre enn 1 
time 

Utfall av flere 
domenekontrollere. 
 
Utfall opptil 4 timer. 

System settes ut av 
drift opptil 1 dag. 

System settes ut av drift 
mer enn 1 dag. 

 

I tillegg vil det for enkelte momenter innenfor konsekvens være interessant å vurdere opp mot 

kategoriene omdømme og økonomi som defineres som følger 

 

Lav (1) Moderat (2) Alvorlig (3) Svært alvorlig (4) 

O
m

d
ø

m
m

e 

Kan føre til tap av 
anseelse eller 
integritet (f.eks. 
kompromittering av 
opplysninger den 
registrerte oppfatter 
som følsomme). 
Mindre eller ingen 
konsekvenser for 
virksomheten. Tap av 
omdømme ifht 
enkeltpersoner 

Kan føre til tap av 
anseelse eller 
integritet 
(eksempelvis 
kompromittering av 
opplysninger den 
registrerte oppfatte 
som krenkende, eller 
som andre kan gjøre 
nytte av). Tap av 
omdømme ifht 
institusjonen. 

Kan føre til alvorlig 
tap av anseelse og 
integritet. Tap av 
omdømme ifht alle i 
regionen 

Alvorlig tap av 
anseelse eller 
integritet. Tap av 
omdømme ifht alle i 
sektoren 

Ø
ko

n
o

m
i 

Hendelsen kan 
medføre økonomisk 
tap – men som kan 
gjenopprettes. Tap 
opptil 50.000,- 

Hendelsen kan 
medføre betydelig 
økonomisk tap, men 
som kan 
gjenopprettes. Tap 
fra 50.000,- til 
500.000,- 

Kan medføre 
uopprettelig 
økonomisk tap. Tap 
fra 500.000,- til 8 
mill. 

Kan medføre 
betydelig 
økonomisk tap. Mer 
enn 8 mill. 

 

 

Sannsynlighet 
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Truslenes sannsynlighet vurderes ut fra frekvens, letthet og motivasjon som defineres som følger 

 Lav (1) Moderat (2) Høy (3) Svært høy (4) 

Frekvens Hendelser som kan 
inntreffe 1 gang pr 5 
år eller sjeldnere 

Hendelser som kan 
inntreffe 1 gang pr 2 
år eller sjeldnere. 

Hendelser som kan 
inntreffe flere ganger 
pr. år. 

Hendelser som kan 
inntreffe flere 
ganger pr. halvår. 

Letthet Sikkerhetstiltak er 
etablert i forhold til 
sikkerhetsbehovet og 
fungerer etter 
hensikten. Tiltakene 
kan kun 
omgås/brytes av 
egne medarbeidere 
med gode ressurser, 
og god/fullstendig 
kjennskap til 
tiltakene. 
Utenforstående kan 
ikke omgå/bryte 
tiltakene. 

Sikkerhetstiltak er 
etablert i forhold til 
sikkerhetsbehovet og 
fungerer etter 
hensikten. Tiltakene 
kan likevel 
omgås/brytes av egne 
medarbeidere med 
små til normale 
ressurser, som i tillegg 
har normal kjennskap 
til tiltakene. 
Utenforstående 
trenger gode 
ressurser, og 
god/fullstendig 
kjennskap til tiltakene 
for å omgå/bryte 
disse. 

Sikkerhetstiltak er ikke 
fullt etablert, eller 
fungerer ikke etter 
hensikten. Egne 
medarbeidere trenger 
kun små til normale 
ressurser for å 
omgå/bryte tiltakene, 
og det er ikke 
nødvendig med 
forutgående 
kjennskap til tiltakene. 
Utenforstående 
trenger små til 
normale ressurser, 
samt normal 
kjennskap til tiltakene, 
f.eks. hvilke rutiner 
som gjelder eller 
hvordan 
sikkerhetsteknologi er 
implementert. 

Sikkerhetstiltak er 
ikke etablert, eller 
kan omgås/brytes 
av egne 
medarbeidere og 
utenforstående 
med små til 
normale ressurser. 
Det er ikke 
nødvendig med 
forutgående 
kjennskap til 
tiltakene 

Motivasjon Sikkerhetsbrudd kan 
kun skje ved at egne 
medarbeidere 
opptrer med overlegg 
og har spesiell 
kompetanse eller 
kunnskap. 
Utenforstående må 
ha spisskompetanse 
og et samarbeid med 
personer i 
virksomheten 

Sikkerhetsbrudd kan 
skje ved at egne 
medarbeidere 
opptrer med forsett 
og har en viss 
kompetanse. 
Utenforstående må 
opptre med overlegg 
og noe kunnskap om 
interne forhold (med 
hensikt og plan, 
eksempelvis ved at 
flere tiltak brytes i 
riktig rekkefølge) for å 
omgå/bryte 
sikkerhetstiltakene 

Sikkerhetsbrudd kan 
skje ved uaktsomhet 
av egne 
medarbeidere. 
Utenforstående må ha 
noe kompetanse, og 
forsettlig (bevisst eller 
aktivt) gå inn for å 
bryte 
sikkerhetstiltakene. 

Sikkerhetsbrudd 
kan skje ved 
uaktsomhet 
(ubevisst eller uten 
forsett) av egne 
medarbeidere eller 
utenforstående. 
Det er ikke 
nødvendig med 
spesielle 
kunnskaper om 
interne forhold. 

 

Vi oppsummerer til slutt det hele med en anbefaling på om arbeidet med UHAD kan videreføres, eller om 

ROS-analysen avdekker momenter som må adresseres. 
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Analyse 

Trusler 

Trussel N
r 

In
te

gr
it

e
t 

K
o

n
fe

d
e

n
si

al
it

e
t 

Ti
lg

je
n

ge
lig

h
e

t 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

K
o

n
se

kv
e

n
s 

R
e

su
lt

at
 

Tiltak Kommentarer 

Uberettiget tilgang til data på tvers 
av institusjoner 

1  x  1 1 1 Begrense dataomfanget i et "klient-AD".Vurdere 
filtrering av hvilke data som kan aksesseres v.h.a. 
rettighetsstrukturer 

UiO lav. Kan være høyere for 
institusjoner som har mer data i sin 
katalog 

Kompromittert bruker i UHAD 2 x x x 2 4 8 Bruk 2-faktor autentisering, og færrest mulig 
kontoer. Fra kun godkjente klienter. En bærbar 
skal ha TPM og kjøre kryptering. Gode rutiner og 
holdningsbygging. 

 

Kompromittert bruker i UHAD får 
tilgang til underdomene 

3 x x  1 4 4 2-faktor autentisering, Ikke gi UHAD-kontoer 
rettigheter I underdomener. Inkludert 
maskinkontoer 

 

Kompromittert UHAD maskin 4  x  1 4 4 Strengt regime for driftsbrukere. Patching, 
aksesslister og brannmurer. Overvåkning 

 

Tjenesteavbrudd grunnet 
avhengigheter til UHAD-
komponenter I eksterne domener 

5   x 2 2 4 Erfaringsprotokoll fra tilkoblinger ved andre 
institusjoner. Preproduksjons domener. Begrens 
avhengigheter mest mulig 

 

Feil i UHAD tar ned tjenester i andre 
domener 

6   x 1 1 1 Endringskontroll og redundante tjenester  
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Informasjon kan kompromitteres 
via "man in the middle" fordi Ikke 
alle protokoller er kryptert 

7 x x  2 3 6 Signering av ukrypterte protokoller. Linjene det kommuniseres på er ikke 
helt åpne, informasjonen hentes 
lettere via andre kanaler. 
Trusselbildet er m.a.o ikke veldig 
stort 

Sikkerhetsnivået forringes pga. 
krav/press på nye tjenester 
funksjonallitet 

8 x x x 3 3 9 Streng endringskontroll. Nye tjenester skal ikke 
innføres uten sikkerhetsvurdering. 

 

UHAD sentrale tjenester går ned 9   x 2 2 4 Redundans, endringskontroll, gode driftsrutiner Avhenger av hvor kritiske tjenester 
som legges på toppen er. Dette må 
vurderes I disses egne ROS-analyser 

UHAD nett komponenter går ned 10   x 3 2 6 Redundans, endringskontroll, gode driftsrutiner Avhenger av hvor kritiske tjenester 
som legges på toppen er. Dette må 
vurderes I disses egne ROS-analyser 

Kompetansebortfall ved en 
deltakende inst. i sammarbeidet 

11   x 3 1 3 Redundans, UHAD arbeidsgruppen bør ha et 
proaktivt forhold til personalutviklingen ved 
deltakende institusjoner 

 

Lite fleksibel skalering i 
infrastruktur komponener 

12   x 3 1 3 Framsynhet i.f.t. planlegging og forvaltning av 
ressurser knyttet til arbeidet 

 

Sentrale føringer fra KD / Difi kan 
endre forutsetninger for UHAD 

13   x 1 1 1 Aktiv deltakelse I foraene som påvirker denne 
politikken fra UH-Sky og UHAD sin ledelse 

Vi mener arbeidet er fullstendig I 
tråd med ønskene fra førende 
politiske myndigheter om 
sentralisering og stordrift I staten. 
Ut fra et 3-5 årig perspektiv ser vi 
ikke at det ligger kraftige 
omveltninger I kortene. 

Endring i vilkår og rammer fra 
teknologi leverandør i et 4-5 års 
perspektiv på sentral funksjonalitet 

14   x 1 4 4 Gjennomfør ny ROS-analyse. Vi må overvåke 
teknologitrendene 

 

Mulig kommende endring i vilkår og 
rammer fra teknologi leverandør  

15   x 1 3 3 Aktiv dialog med leverandørene om hva vi jobber 
med 

Vi mener vi også står sterkere I 
forhandling med leverandørene 
fordi vi bli vesentlig større som 
kunde/aktør innen IT I UH-Norge 
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Motstridene strategiske ønsker for 
samarbeidet 

16   x 2 3 6 Aktiv inkluderende dialog med alle 
samarbeidspartnere. Understreking av at dette er 
et samarbeidsprosjekt I alle sammenhenger 

 

Manglende oppfølging av etablerte 
standarder og rutiner 

17 x  x 3 3 9 Streng endringskontroll. Nye tjenester skal ikke 
innføres uten sikkerhetsvurdering. 
Overvåkningsverktøy skal rapportere om endringer 
I parametre vi ener er kritiske. Åpenhet og 
synlighet I endringer som gjøres, og god 
arbeidsmetodikk. Godt samarbeidsklima, god 
kommunikasjon, god dokumentasjon. 

Vi bør vurdere om det skal etableres 
en egen uhad-sikkerhet 
arbeidsgruppe, som består av 
sikkerhetssjefene ved de ulike 
institusjonene. 

Driftskonto stenges ikke ved 
endret/avsluttet arbeidsforhold 

18 x x  3 4 12 Automatiser stenging av driftskontoer. Etablering 
av rutine for revisjon av hvem som har og skal ha 
driftskontoer. 

 

Generell internett tilgang på uhad-
domenekontrollere og 
institusjoners påkoblede 
domenekontrollere. 

19   x 2 4 8 Begrense internett tilgang.   
Vurdere ServerCore på domenekontrollere 

 

Generell internett tilgang fra UHAD-
memberservers  

20   x 2 3 6 Begrense internett tilgang til kun hoster som 
trenger dette. 

 

Direkte pålogging til UHAD 
domenekontroller fra institusjonens 
drifsmiljø 

21   x 2 2 4 Etablere RDP-relay/jumphost Bør være en felles jumphost, fordi 2-
faktor via relay-hoster ikke vil 
fungere, og fordi ulike institusjoner 
kan ha egne 2-faktor-løsninger 
internt 

Nye punkter knyttet til Shadow 
Accounts / UH- Skype 

         

Institusjonsintern informasjon får et 
for stort publikum 

22  x  2 1 2  Publikum = andre institusjoner 

Teknisk implementasjon gjør at 
informasjon som ikke skulle vært 
overført, blir overført til UH-AD 

23  x  1 3 3 Imlementasjonsrutiner for synkronisering. God 
dokumentasjon 

Konsekvens avhenger av hvilke data 
som tilgjengeligjøres.  

Informasjon som ikke skulle vært i 
klientAD blir 
videreformidlet/eksponert i UH-AD 

24  x  1 3 3  Enten veil i registering i kundeAD 
eller at synk ikke reflekterer korrekt 
informasjon. 
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Kontaktdata eksporteres fra 
shadow accounts og brukes til 
andre formål. 

25  x  4 1 4 Informasjon overfor driftsansvarlige i kunde AD 
om hva attributter brukes til. 

Informasjonen er allerede 
tilgjengelig fra andre kilder, eks 
websider. 

En bruker logger inn interaktivt med 
ShadowAccount 

26 x x  1 2 2  Passord er scramblet og konto er 
disabled. 

Nye tjenester fører til økt 
eksponering av innhold i Shadow 
account. 

27  x  2 1 2  Konskevensen av at shadow 
accounts er i UHAD må vurderes 
spesifikt i ROS når nye tjenester 
etableres. 

Svakt shadow account passord. 28 x   1 2 2  Automasjon 

Påkrevde schemautvidelser kan 
påvirke driftsstabilitet i UH-AD 

29   x 1 2 2  Vurderingen gjelder Lync2013! 

Innføring av UHSkype fører til en for 
stor økning av tilkoblede kunder 
som fører til kapasitetsproblemer 
(f.eks Nett ACLer) 

30   x 2 3 6 Nettverk må være skalert til å håndtere behovene. 
Det må gjøres kontrollert oppskalering ved 
oppkobling av nye kunder 

Kreve at små-institusjoner slås 
sammen i et eget "kunde-AD" 

Økt kompleksistet i 
nettverkstopologi pga innføring av 
AD sites for redundans 

31  x x 4 2 8 Når kravet kommer må det gjøres egen 
ROSanalyse for denne endringen. Må involvere de 
som skal designe fremtidig nettinfrastruktur for 
UH-Sky tjenestene. 

Tunnelering, kryptering, vpn, mpls. 
Utfordre nettverksdriftere 
vedrørende dette. 
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Risikomatrise 

  

Akseptabel (1-3) 

  

  

Evalueres (4-8) 

  

  

Uakseptabel (9-16) 

  

  

Konsekvens 

  

Liten (1) Moderat (2) Alvorlig(3) Svært alvorlig(4) 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
et

 

Sv
æ

rt
 h

ø
y(

4
) 

K25 I2,K2,T2,K31,T32 

  

H
ø

y(
3

) 

T11,T12 T10 I8,K8,T8,I17,T17 K18,I18 

M
o

d
er

at
(2

) 

K22,K27 T5,T9,T21 I7,K7,T16,T20,T30, T19 

La
v(

1
) 

K1,T6,T13 I26,K26,I28,T29 T15,K23,K24 I3,K3, K4,T14 
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Funn 

Følgende trusler er identifisert med tilhørende anbefalte tiltak. Prioritering er vårt forslag til rekkefølge for å adressere 

trusselen. 

Nr Trussel Beskrivelse av tiltak Prioritering 

I18,K18 Driftskonto stenges ikke ved 
endret/avsluttet arbeidsforhold 

Automatiser stenging av driftskontoer. Etablering 
av rutine for revisjon av hvem som har og skal ha 
driftskontoer. 

1 

I8,K8,T8 Sikkerhetsnivået forringes pga. 
krav/press på nye tjenester 
funksjonalitet 

Streng endringskontroll. Nye tjenester skal ikke 
innføres uten sikkerhetsvurdering. 

2 

I17,T17 Manglende oppfølging av etablerte 
standarder og rutiner 

Streng endringskontroll. Nye tjenester skal ikke 
innføres uten sikkerhetsvurdering. 
Overvåkningsverktøy skal rapportere om 
endringer I parametre vi ener er kritiske. 
Åpenhet og synlighet I endringer som gjøres, og 
god arbeidsmetodikk. Godt samarbeidsklima, god 
kommunikasjon, god dokumentasjon. 

3 

I2,K2,T2 Kompromittert bruker i UHAD Bruk 2-faktor autentisering, og færrest mulig 
kontoer. Fra kun godkjente klienter. En bærbar 
skal ha TPM og kjøre kryptering. Gode rutiner og 
holdningsbygging. 

4 

T19 Generell internett tilgang på uhad-
domenekontrollere og institusjoners 
påkoblede domenekontrollere. 

Begrense internett tilgang.   
Vurdere ServerCore på domenekontrollere 

5 

K31,T32 Økt kompleksistet i nettverkstopologi 
pga innføring av AD sites for redundans 

Når kravet kommer må det gjøres egen 
ROSanalyse for denne endringen. Må involvere 
de som skal designe fremtidig nettinfrastruktur 
for UH-Sky tjenestene. 

5 

I7,K7 Informasjon kan kompromitteres via 
"man in the middle" fordi Ikke alle 
protokoller er kryptert 

Signering av ukrypterte protokoller. 5 

T10 UHAD nett komponenter går ned Redundans, endringskontroll, gode driftsrutiner 5 

T16 Motstridene strategiske ønsker for 
samarbeidet 

Aktiv inkluderende dialog med alle 
samarbeidspartnere. Understreking av at dette er 
et samarbeidsprosjekt I alle sammenhenger 

5 

T20 Generell internett tilgang fra UHAD-
memberservers 

Begrense internett tilgang til kun hoster som 
trenger dette. 

5 

T30 Innføring av UHSkype fører til en for 
stor økning av tilkoblede kunder som 
fører til kapasitetsproblemer (f.eks 
Nett ACLer) 

Nettverk må være skalert til å håndtere 
behovene. Det må gjøres kontrollert 
oppskalering ved oppkobling av nye kunder 

5 

 

 

Det mest interessante er at flere av truslene ikke kan løses med tekniske tiltak, men på rutinenivå. Det er ellers 

identifisert problemer rettet til ukryptert trafikk samt vedlikehold av nettverksinfrastruktur og kompleksiteten i 

vedlikehold av nettverks-aksesslister. Dette er momenter som må adresseres i det videre arbeidet med UH-AD, 

spesielt når behovet for å utvide UH-AD til flere fysiske lokasjoner. 



 

12 
 

Anbefaling 
Arbeidsgruppen for UH-AD anbefaler at arbeidet med UH-AD fortsetter og at prosjektet går inn i en 

produksjonsfase. Truslene som er identifisert må inntil videre følges opp av arbeidsgruppen for UH-AD, eventuelt 

overlates til overordnet driftsansvarlig når denne er blitt etablert. 

 


