PRESSEMELDING

Presiseringer vedrørende Broadnet og ”Nødnett-saken”
(Fornebu, 8. februar 2017) Broadnet viser til oppslagene til NRK vedrørende hva som omtales som
”sikkerhetsbrudd på Nødnett”. Broadnet tar hendelsen svært alvorlig, og understreker at all nettverksdrift
som er underlagt norske sikkerhetsbestemmelser skal utføres av sikkerhetsklarert personell i Norge.
- I desember 2016 ble det dessverre avdekket et avvik i våre sikkerhetsrutiner som vi tar svært alvorlig. Inntil ti
ansatte som jobbet ved operasjonssenteret i India hadde, på grunn av det som trolig er en menneskelig feil, fått en
systemtilgang de ikke skulle ha hatt. Det er intet i dag som tyder på at det tekniske systemet har feilet, og avviket
fikk ingen konsekvenser for tjenester og kunder. Broadnet stengte umiddelbart tilgangen til systemet da feilen ble
oppdaget, og varslet Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet. Hendelsen blir fulgt
opp både internt og ekstern, hvor vi spesielt ser på årsaken til avviket, samt tiltakene som skal hindre tilsvarende
hendelser i framtiden, sier driftsdirektør Torbjørn G. Krøvel i Broadnet.
Broadnet er en nasjonal leverandør av bredbånd og datakommunikasjon til bedriftsmarkedet, som eier et
landsdekkende fibernett som består av 45.000 kilometer med fiber som knytter sammen over 90 norske byer fra
nord til sør. Enkelte av oppgavene til Broadnet ble høsten 2015 satt ut til det indiske selskapet Tech Mahindra.
Avtalen innebærer at alle oppgaver som er underlagt norske sikkerhetsbestemmelser skal utføres fra Broadnets
lokaler på Fornebu av personell som er autorisert og godkjent etter norsk lovverk.
- Sikkerhet er svært viktig for Broadnet. Både før, under og etter beslutningen om tjenesteutsettingen har
Broadnet søkt veiledning fra, og vært i aktiv dialog med, blant annet Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Nasjonal
Kommunikasjonsmyndighet, sier Krøvel.
Operasjonssenteret på Fornebu er bemannet hele døgnet, alle dager i året, for å håndtere eventuelle hendelser i
det såkalte sentrale transportnettet. Denne delen av selskapets nettverk er underlagt bestemmelser i
Sikkerhetsloven og Ekomloven med tilhørende forskrifter. Bemanningen i den norske operasjonssenteret er stort
sett tidligere norske og nordiske ansatte fra Broadnet AS som er overført til Tech Mahindra, og som er
sikkerhetsklarert for å håndtere informasjon relatert til kritisk infrastruktur.
- Vi beklager hendelsen som omtales som ”sikkerhetsbrudd på Nødnett”. På grunn av Sikkerhetsloven og
Ekomloven har vi dessverre ikke anledning til å kommenter detaljene i saken, men vil presisere at det potensielle
skadeomfanget var svært begrenset. Vi tar likevel situasjonen svært alvorlig og er i dialog med myndighetene for
å klargjøre det lovmessige i saken, sier Torbjørn G. Krøvel.
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