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Påminnelse: Inbjudan till projekt 
IT-säkerhet – avgörande för energi- och vattenverksamheter 

  
Inledning och problemformulering 
FVUab är ett dotterbolag till Värmek och som har till uppgift att verifiera ny innovativ teknik och sedan testa den i 
fullskalesystem. Tekniken är sedan bl.a. grunden för de upphandlingar Värmek gör för att ta fram ramavtal kring 
teknik som gör er konkurrenskraftiga. 
På senare tid har frågan om IT säkerhet seglat upp som den kanske enskilt viktigaste frågan. Det rör säkerställande 
av driften, säkerställande av kundernas integritet samt att hålla bedrägerier till ett minimum. Vi har redan sett 
exempel på attacker som får lokala energinät att krascha, stänger ner företags webbplatser och får energi- och 
vattenverksamheter att betala falska fakturor. Det kostar branschen 100-tals miljoner varje år. 
Eftersom standardiserad, uppkopplad teknik har spridits snabbt under det senaste decenniet till alla delar av våra 
lokala energi- och vattennät så har också möjligheten att angripa dessa system ökat. 
Därmed har risken för fatala haverier som kommer av illasinnade attacker ökat i samma omfattning. 
Det finns idag ingen sammanhållen bild av läget vilket är en stor brist och risk i sig. 
  
Idé 
Fenomenet med IT säkerhet och angrepp behöver kartläggas och då framför allt med fokus på de många hundra 
lokala verksamheterna. 
Svenska Kraftnät har ett arbete i gång med det som rör det överliggande nätet och det är klarlagt att det är den 
lokala leverantören av energi och vatten som är den känsligaste länken. 
Fram till idag är inte mycket gjort. Projektet kan ske tillsammans med Energimyndigheten och andra berörda 
myndigheter. 
Finansiering av detta ska ske genom såkallad ”crowd-funding” 
  
Syftet 
Att skapa en överblick genom kartläggning av IT-beroende teknik som finns hos lokala el-, fjärrvärme-, och 
vattenverksamheter. At få en tydligare bild av hur det ser ut.  
Medverkande företag kommer att få information och möjlighet att delta i kommande seminarium angående att 
minska känsligheten hos lokala aktörer.  
  
Metod 
Djupintervjuer kommer att genomföras hos ett urval av berörda energi- och vattenverksamheter. Projektet 
kommer bl.a. att utgår från den teknik som passerar Värmeks ramavtal. 
Där finns mätning, kommunikation och styrning. Detta för att projektet ska kunna se hur spridd tekniken är och i 
vilka sammanhang tekniken används och vilka risker de medför. 
En erfaren konsult kommer att upphandlas för uppdraget. 
  
Output 
Projektet kommer att leverera en lägeskarta som identifierar de känsliga punkterna i våra lokala, kundnära system. 
Till viss del kommer även koppling uppåt att analyseras men avsikten är att helheten. 
  
Erbjudande: 
FVUab söker nu er medverkan. För att snabbt komma igång behöver vi minst ca 50 medlemsföretag som förbinder 
sig att medverka. 
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(Om inte antalet medverkande företag uppgår till ca. 50st. måste FVUab söka finansiella medel på annat håll vilket 
då fördröjer utredningen väsentligt.) 
Medverkan innebär att företaget lägger en engångssumma på 15 000 sek, för det får man rätt till resultaten. 
Man har också rätt att nominera en person till styrgruppen (10 personer) som kommer att hantera projektet. 
Utöver det kommer ni alla att bjudas in till ett seminarium om IT säkerhetsfrågor kostnadsfritt. 
De 10 första att anmäla sig har möjlighet att vara de företag som blir analyserade. 
  
Anmälan 
FVUab behöver veta intresset för projektet. I det första läget anmäler ni intresset och förbinder er inte till något. 
Därefter kommer ni att få en formell förfrågan om deltagande och då förbinder ni er att delta. 
Vi hoppas att ni ser fördelarna med att delta och ju fler som deltar desto bättre kan vi penetrera frågan. 
  
Frågor kan ställas till: 
  
Peter Dahl, VD – peter.dahl@varmek.se  
Carl Wehlin, COO – carl.wehlin@fvuab.se  
 
Anmälan sker till: 
Sophia Rörström – sophia.rorstrom@fvuab.se  
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