
Malware kan trænge ind i netværket via inficerede smartphones eller 
smart devices, som forbindes til netværket via skibets WLAN 
interfaces

Integrerede løsninger til maritim cyberrisiko
Samarbejde mellem forsikringsbranchen og hardwareproducenter

Antallet af cybersecurity angreb på skibe er stigende. De 
klassiske skrogforsikringer for skibe dækker imidlertid nor-
malt ikke sådanne angreb. Derfor har Lampe & Schwartze 
Group og Phoenix Contact udviklet en løsning baseret på FL 
MGuard sikkerhedsrouteren (firewall), som er en fordel for 
alle involverede parter. 

Hvis skibets netværk bliver ramt af et cyberangreb, er de deraf  
følgende skader på skibet og omkostninger ved ethvert uheld ikke 
dækket af forsikringen på grund af ”Clause 380”. I erkendelse af at 
cybersecurity er blevet et meget vigtigt punkt, efterhånden som alle 
skibe bliver mere og mere digitale, og risikoen for angreb øges, tilbyder 
Lampe & Schwartze Marine Underwriting (L&S Group) nu rederier et 
alternativ – the Ship Owner’s Marine Cyber Cover (SOMCC) – som 
påtager sig cyberrisikoen for skibe. Gruppens portfolio omfatter  
også moduler til landsiden, inklusiv loss-of-hire og de deraf følgende  
fragtomkostninger såvel som tab af bankmidler. Udover den rene 
sikringsdækning tilbyder SOMCC også omfattende services via the 
Association of Hanseatic Transport Insurers (VHT) og virksomheden 

Maritime Cyber Emergency Response Team (MCERT). MCERT inte-
grerer firewalls fra produktprogrammet FL mGuard i sine advarsels-
systemer, som kommunikerer med rederiet, og dermed afkortes  
reaktionstiden ved angreb væsentligt. 

I dag bliver skibene mere og mere digitaliserede, og det betyder, at 
mange enheder, motorer, generatorer og andet udstyr kommunikerer 
via Ethernet. Har man ikke sikret sit netværk, kan fejl eller cyber-
angreb derfor betyde, at skibet ikke kan sejle. Banker, forsikrings- 
selskaber og kunder kræver stadig oftere tilstrækkelig beskyttelse af 
skibe mod sådanne scenarier for at undgå skader på skibe, stilstands-
tider og høje omkostninger. 

Skibe og onshore IT-forsikring som et system

Udfordringerne fra cybersikkerhed er komplekse. Rederier er særligt 
bekymrede for dette: de frygter at miste kontrollen over skibet til søs, 
og de ønsker at forebygge ustabil drift, når det er i havn. Processerne 
med at laste og tømme skibet må ikke afbrydes. Men mange rederier 
tager ikke højde for det faktum, at størstedelen af skrogforsikringerne 

indeholder en undtagelsesbestemmelse for cyberangreb (CL380 
10/03). Det følgende er fastlagt i paragraf 1.1: ”Med forbehold for 
paragraph 1.2 nedenfor dækker denne forsikring ikke i nogen tilfælde 
ansvar eller omkostninger for skader direkte forårsaget af eller bidra-
get til af eller opstået af anvendelsen eller betjening af computere, 
computersystemer, computer softwareprogrammer, skadelig kode, 
computer virusser eller processer eller elektroniske systemer”.

En række drastiske scenarier, hvor kontrol- og navigationssystemer 
er blevet hacket er allerede blevet efterforsket. International Maritime 
Organization (IMO) har udstedt guidelines til udvikling af en IT-sikker-
hedsstandard. Sikkerhedshændelsen hos Mærsk var for eksempel 
alvorlig. I dette tilfælde blev hele virksomhedens IT-system påvirket. 
Konsekvensen var, at skibene hverken kunne lastes eller losses. For  
at reducere den følgende stilstand i driften udskiftede Mærks de fleste 
af sine servere og routere. I alt løb skaderne op i flere hundrede mio., 
hvoraf størstedelen ville have været uforsikret. Intet var kendt om 
skader på skibenes IT-system. Det var derfor vigtigt for virksomheden 
at vide, at skibenes IT-systemer og on-shore IT-systemer skal betrag-
tes og forsikres som et samlet system med alle de specifikke forhold.

Potentielle farer  

Hvilke farer kan opstå? Den virus, der for eksempel kan opstå fra 
besætningsmedlemmernes private laptops, kan spredes i hele skibets 
netværk, hvis man ikke har beskyttet sit netværk mod det. Alternativt 
kan en medarbejder ved en fejl lave ændringer i det forkerte system 
fra en remote placering. I dag er IT-kriminelle blevet dygtigere, så de 
er i stand til at manipulere med data via den ubeskyttede satelitfor-
bindelse til internettet, eller endnu værre kan skibene også bruges i 
forbindelse med terrorhandlinger. Derudover kan malware trænge ind 
i netværket via inficeret hardware som USB-sticks eller laptops. Det 
samme gælder for inficerede smartphones eller smart devices, som 
tilsluttes til netværket via skibets WLAN. Samtidig tildeles identiske 
eller minimalt ændrede passwords som regel om bord. Når skibets 
besætning ændrer sig, ændres passwords eller adgangsrettigheder ikke. 
Over tid bliver et cyberangreb derfor mere sandsynligt, hvilket kan 
føre til betydelig skade. Det skyldes, at ikke planlagt stilstand, gen-
oprettelse af systemet, betaling af eksterne specialister, tabt omsæt-
ning samt skade på virksomhedens image alt sammen kan betyde høje 
omkostninger. 

Beskyttelse med industrielle 
sikkerhedsroutere
Så hvad kan rederier gøre? I princippet skal sandsynligheden og kon-
sekvenserne af cyberangreb minimeres. De følgende tiltag kan for 
eksempel benyttes for at minimere truslen:

•	 Giv ikke adgang til uautoriserede personer
•	 Hold altid følsomme områder aflåst
•	 Nedbryd store skibsnetværk til mindre enheder

•	 Deaktivér eller blokér ikke-anvendte interfaces
•	 Begræns læse- og skriveadgang
•	 Kontrollér remote adgang med en key switch
•	 Kryptér vigtig information og ekstern kommunikation
•	 Øv og tag nødplaner for cybersikkered lige så alvorligt som  
 brandøvelser

I det første trin kan en industriel sikkerhedsrouter med maritim skibs-
godkendelse øge skibets sikkerhedsniveau. Phoenix Contact leverer 
komponenter, der er egnet til den maritime industri, som pt. har 
godkendelse fra DNV GL, LR, ABS og BV. Den industrielle router, FL 
mGuard, er designet til at være monteret på en DIN-skinne med 
naturlig køling, så der ikke er nogen bevægelige dele, der slides.  
Sammen med etableringen af en adgangssikker VPN-tunnel har  
komponenterne forskellige industrispecifikke firewallfunktioner. Det 
inkluderer en brugerfirewall, en conditional firewall til aktivering af 
definerede firewallregler og ”Deep Packet Inspection Firewall” til 
grundig undersøgelse af alle datapakker, der overføres via OPC Classic 
eller Modbus/TCP. Disse funktioner muliggør korrekt implementering 
af et Defense-in-Depth koncept, der er baseret på de internationale 
standarder ISA 99 og IEC 62443 i applikationen. 

Takket være det såkaldte stealth mode er FL mGuard sikkerheds-
routere ikke synlige i netværket, hvilket øger sikkerheden væsentligt. 
Den største fordel bliver imidlertid tydelig, når komponenterne skal 
retrofittes ind i eksisterende skibsnetværk. Når komponenterne er 
installeret i disse eksisterende netværk, bruges routerfunktionen så 
alle IP-adresserne i andre netværkskomponenterne ikke skal ændres. 
Installationen og dokumentationsarbejdet er derfor nemmere og 
hurtigere. 



Ekspertcenter for cybersikkerhed
Som global markedsleder 
og leverandør af innovativ 
elektroteknik, elektronik 
og automation har Phoenix 
Contact også et in-house 
ekspertcenter for 
cybersikkerhed, beliggende 
i Berlin. Baseret på en 

mangeårig ekspertise inden for dette område tilbyder 
virksomheden skræddersyede produkter og netværksløsninger der 
overholder de specielle industrielle krav. Sikkerhedsrouterne fra 
produktprogrammet FL mGuard udgør kernen i programmet af 
sikkerhedsprodukter. 

Læs mere om løsninger til maritime applikationer på 
vores hjemmeside:

Din partner i høj sø

Online overvågning af de installerede 
controllere

Hvis rederiet har installeret sikkerhedsroutere fra Phoenix Contact 
korrekt i deres skibe, så har de som minimum overholdt kravene for 
beskyttelse mod uautoriseret adgang, som er dikteret af forsikrings-
selskabet NW Assekuranz. Produktserien FL mGuard sikrer derfor 
skibets IT og gør det muligt for rederiet at forsikre skibet eller mulig-
hed for en billigere forsikring. Samtidig passer komponenterne perfekt 
i SOMCC filosofien. En stor del af forsikringsløsningen er baseret på 
online overvågning af de controllere, der er installeret på skibet. Via 
overvågningen, der er udført af Lampe & Schwartze serviceudbyderen 
MCERT, integreres IT-systemerne i et system til tidlig varsel, som kan 
advare ethvert skib om cyberangreb. Hvis der på trods af alle tiltag 
sker et brud, koordinerer MCERT opgaven med de lokale sikkerheds-
specialister fra Phoenix Contact for at begrænse skaden. Omkost-
ningerne ved forsikret tab dækkes af forsikringsselskabet. 

Overblik

Manglen på netværksbeskyttelse mod cyberangreb udgør en alvorlig 
risiko for forsikringsselskaber. Derfor har de inkluderet en  
undtagelsesbestemmelse om cyberangreb (CL380 10/03) i deres 
policer, hvilket udgør en stor økonomisk risiko for mange rederier. Et 
jævnt stigende antal skibe udsættes for cyberangreb. Cyberpakken fra 

Brugere, der er registreret på Phoenix Contacts PSIRT website, 
informeres hurtigt om alle produktspecifikke sikkerhedshuller, der 
opdages (www.phoenixcontact.com/psirt)

Med den centrale management software udrulles sikkerhedsopdate-
ringer hurtigt, sikkert og globalt til alle skibe

Phoenix Contact og Lampe & Schwartze Group er den ideelle løsning 
til dette. Ved at installere FL mGuard firewall bliver forsikringsrisikoen 
betragtet som værende nemmere at håndtere og kan forsikres hos 
Lampe & Schwartze. Lampe & Schwartze Group tilbyder rederier 
virksomheder et omfattende udvalg af rådgivningsservices og forsik-
ringsløsninger via sine tilknyttede mæglere. 

Solutions for Maritime 4.0
Future-proof, digital, and efficient

Together with us, you can automate and digitalize your ships in all service life phases. 
We are offering future-oriented technologies and failsafe, certified solutions – from 
monitoring and automation solutions through to secure cloud solutions for an efficient 
fleet management.  
Phoenix Contact is your reliable partner for the marine and offshore industry.
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