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Den 19. februar 2016 hadde Telenor Norge et omfattende utfall av sine mobiltjenester i 2G- og 
3G-nettene i nærmere 4 timer. Rotårsaken var programvarefeil i Telenors utstyr. Feilen viste 
seg å være utløst av signaleringsmeldinger sendt fra et sikkerhetsselskap i utlandet. 
 
Nkom har under og etter hendelsen mottatt skriftlige redegjørelser fra Telenor og basert på 
denne informasjonen har Nkom i vedlagte rapport vurdert hendelsen og Telenors håndtering av 
denne.  
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1 Innledning 

Den 19. februar 2016 hadde Telenor Norge (Telenor) et omfattende utfall av sine 

mobiltjenester i 2G- og 3G-nettene i nærmere 4 timer. Rotårsaken var programvarefeil i 

Telenors utstyr. Utfallet ble utløst av en SS7-signaleringsmelding1 sendt fra et 

sikkerhetsselskap i utlandet. Rotårsaken til utfallet viste seg å ikke ha noen sammenheng med 

svakheter som signaleringsmeldingene fra sikkerhetsselskapet hadde som formål å teste ut. 

 

I medhold av forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk 

kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften) § 8-5 skal tilbyder varsle Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om vesentlige hendelser i sine nett og tjenester. Denne 

rapporten bygger i hovedsak på informasjon fra Telenor når det gjelder beskrivelse av 

hendelsesforløp, tjenestekonsekvenser, årsaker og gjennomførte tiltak. 

 

Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 2-10 stiller krav til tilbyder om sikkerhet og 

beredskap. Videre inneholder ekomforskriften § 8-2 krav til planer og tiltak for å opprettholde 

forsvarlig sikkerhet i nettene.  

 

Denne rapporten tar i første rekke for seg rotårsaken til hendelsen og Telenors håndtering av 

hendelsen. Nkom har vurdert om Telenor ved den aktuelle hendelsen har oppfylt de nevnte 

forpliktelsene etter ekomlov og -forskrift.  

 

Det er sider knyttet til utløsende årsak som Nkom vil følge opp særskilt. Nkom ønsker også å 

trekke ut lærdom av hendelsen som kan forbedre kvaliteten i vårt løpende arbeid med 

regelverksutvikling, tilsyn og øvelser. 

 

  

▬ 
1
 Signaleringssystem nummer 7 (SS7) er et system for utveksling av signaleringsinformasjon i nettene. 
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2 Hendelsesforløp 

Fra kl. 11:17 den 19. februar og i nærmere fire timer var Telenors 2G og 3G mobilnett helt eller 

delvis utilgjengelig. Tale- og meldingstjenestene var sterkest rammet. 

2.1 Forspill 

Feilen viste seg å være utløst av en sjeldent forekommende signaleringsmelding som kom fra 

et europeisk sikkerhetsselskap som testet ut sikkerheten i ulike mobiloperatørers nett. Denne 

virksomheten ble ikke detektert av Telenor før feilen inntraff, men ved å analysere 

signaleringslogger i ettertid, har Telenor identifisert slik testtrafikk fra 16. til 19. februar fra en 

nettadresse som tilhører Post Luxembourg. Telenor har, gjennom sin leverandør av 

internasjonale forbindelser, gjenfunnet tilsvarende meldinger i samme tidsrom fra samme 

avsender (Post Luxembourg) mot en rekke andre operatører. Formålet med utprøvingen synes 

å være å avdekke muligheter for lekkasje av abonnentinformasjon fra operatørene.  

2.2 Feilperioden 

Feilen oppsto da Telenors HLR2, en sentralisert database for detaljert informasjon om 

mobilabonnement for 2G og 3G, mottok en innkommende signaleringsmelding som den ikke 

klarte å behandle korrekt. Feilen førte i løpet av kort tid til at nettelementet gradvis ble satt ut 

av funksjon og kl. 11:40 var det stoppet helt opp. Telenor melder om parallelle tiltak som ble 

satt i verk for å finne feilårsak og for å redusere følgene av feilen. Generelle tiltak for å 

redusere signalering mot HLR ble midlertidig innført, likeledes segregering av trafikk for å 

avgrense område for feilsøking. Etter hvert som HLR-enhetene3 ble indisponert, ble det utført 

omstarter av disse for å reduserte opphopning av trafikk. De avhjelpende tiltakene hadde en 

viss effekt, men det var blokkering av et bestemt sett av signaleringsmeldinger til HLR som 

førte til normalisering av trafikkavviklingen kl. 14:57. 

2.3 Etterspill 

Etter som feilårsaken ble identifisert med større sikkerhet og presisjon i timene etter at 

trafikken igjen ble avviklet som normalt, ble foreløpige tiltak erstattet av mer avgrensede og 

målrettede tiltak. Blokkering av signaleringsmeldinger kunne nå avgrenses til operasjoner med 

én konkret meldingstype og utføres i ytre signaleringsnoder. Noen av de generelle tiltakene for 

å redusere signaleringspåtrykk ble beholdt i noe tid ut over feilperioden, men øvrige 

midlertidige avhjelpende tiltak ble raskt avviklet.  

▬ 
2
 Egentlig Home Location Register – Front End (HLR-FE). Dette nettelementet danner grensesnittet, og håndterer 

spørringer, mot selve abonnentsdatabasen. Vi benytter for enkelhets skyld betegnelsen HLR i rapporten. 
3
 Se nærmere om hvordan HLR er realisert under pkt 4.3 
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Det ble utviklet en hastekorreksjon av programvarefeilen som var tilgjengelig for test i Telenors 

testlab den 20. februar. Denne valgte de ikke å implementere. I stedet ble funksjonaliteten som 

er beskrevet under rotårsak nedenfor, deaktivert i påvente av permanent korrigering av 

programvare. En permanent korrigering er forventet implementert i april. 

3 Konsekvenser av hendelsen 

3.1 Tjenestekonsekvens 

Feilen rammet et nettelement som er svært viktig for trafikkavviklingen, men dog ikke involvert 

i all kommunikasjon. Feilen rammet sterkest de som forflyttet seg og derfor måtte oppdatere 

sin lokaliseringsinformasjon i nettet. For perioden 11:17 – 14:57 oppgir Telenor at ca. 60 % av 

oppslag mot nettelementet mislyktes. Tilstanden varierte i løpet av perioden og mellom 11:40 

og 12:00 var suksessraten 0 %. 

 

Feilen rammet 2G- og 3G-nettene. Både innkommende og utgående anrop og SMS-meldinger 

var omfattet av feilen. Prioritetsabonnenter hos Telenor ble rammet i samme grad som 

ordinære abonnenter. Det samme gjaldt abonnenter hos Telenor Norge som befant seg i 

utlandet. Det skyldes at både prioritetsabonnenter og abonnenter som gjester i utlandet er 

avhengig av tilgang til egen operatørs HLR. 

 

Alle tilbydere hadde problemer med anrop til Telenors mobilabonnenter. Virtuelle operatører i 

Telenors nett, som er Phonero og TDC, hadde ikke problemer ut over det som andre tilbydere 

opplevde. Phonero er i tillegg en ren tjenesteleverandør4 i Telenors nett og noen av Phoneros 

abonnenter opplevde derfor tilsvarende problem som Telenors egne abonnenter. 

3.2 Samfunnskonsekvens 

Berørte kunder kunne ringe 112 ved å ta ut SIM-kort før de ringte eller omstarte mobilen uten 

å trykke inn PIN-koden. Slike anrop til 112 er uten posisjoneringsinformasjon og disse blir 

primært rutet til 112 i Oslo. Denne nødmeldesentralen mottok derfor en større andel av 

nødanropene enn vanlig. 

 

▬ 
4
 Tidligere var Phonero en tjenestetilbyder i Telenors nett. Abonnenter fra denne tiden er helt avhengig av Telenors 

infrastruktur. 
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Det var ingen forskjeller mellom landsdeler i graden utfallet rammet. Samfunnsviktige kunder

ble berørt. le særlig rammet da de kun baserer

seg på mobil.

4 Årsaksanalyse

4.1 Utløsende årsak

Feilen ble utløst av en signaleringsmelding som kom fra et europeisk sikkerhetsselskap via

Telenors roamingpartner Post Luxembourg. Testmeldingene hadde som formål å avsløre

hvorvidt operatørene lekker informasjon om sine abonnenter. Den konkrete meldingen som

utløste feilen, var i følge Telenor en sjeldent forekommende melding, men det var en gyldig og

syntaktisk korrekt melding. Volumet av trafikken fra sikkerhetsselskapet var ikke stort og

representerte ingen trussel på den måten.

Roamingpartnere deklarerer gjensidig sine signaleringsmeldinger i et særskilt dokument. Den

spesifikke versjonen av meldingsprotokollen, som den aktuelle meldingen tilhører, var ikke

deklarert i det aktuelle dokumentet fra Post Luxembourg. Telenor kjente på tidspunktet for

deres rapport ikke til hvordan aktiviteten er avtaleregulert mellom Post Luxembourg og

sikkerhetsselskapet.

Telenor var ikke kjent med den konkrete utprøvingen, men kjenner på generelt grunnlag til at

slik utprøving relativt jevnlig skjer og at testene danner bakgrunn for rapporter om

sikkerhetstilstanden i nettene. Telenor har ingen ting å utsette på sikkerhetsselskapets

håndtering etter at de ble kontaktet om hendelsen. De stilte sine ressurser og kompetanse

tilgjengelig for Telenor og Ericsson.

4.2 Rotår sak

Årsaken til at nettelementer feilet slik at trafikken ble sterkt rammet, var en feil i programvare i

Telenors HLR. Den meldingen som utstyret reagerte feil på, besvares normalt med en

tilbakemelding uten informasjonsinnhold. Programvarefeilen gjorde at den i stedet utløste en

intern uendelig sløyfe som beslagla systemets kapasitet.

Undersøkelser har vist at sårbarheten ble innført i forbindelse med at en standard

funksjonalitet for å øke effektiviteten i HLR ble utviklet til den HLR-versjonen som ble satt i drift

i Telenor Norges nett i fjerde kvartal 2015. Ericsson, som er leverandør av denne

programvaren i Telenors nett, har avklart at det globalt var 11 operatører som hadde samme

HLR-versjon som Telenor Norge. Det er bekreftet at en operatør i Sør-Afrika med samme
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HLR-versjon opplevde tilsvarende feilsituasjon. Ut over det er vi ikke kjent med andre som har 

opplevd dette. 

4.3 Forplantning av feilen 

Telenors HLR er realisert ved hjelp av flere geografisk adskilte noder som i normalsituasjonen 

deler lasten mellom seg og som hver har kapasitet beregnet på å håndtere all mobiltrafikk i 

tilfelle øvrige noder feiler. Hver node har igjen lokal redundans som består av flere HLR-

enheter i klynge. Når en enhet mottok den aktuelle signaleringsmeldingen, ble den satt ut av 

spill. Siden denne meldingen ikke ble mottatt i noe stort volum og altså ble fordelt på et antall 

enheter i det totale HLR-systemet, tok det noe tid før alle enhetene ble rammet.  

 

Det ble ingen signaleringsstorm eller generell opphopning i nettverket utenom i HLR. Oppslag 

mot abonnentdatabase for 4G var ikke berørt. 

5 Nkoms vurdering 

5.1 Risiko knyttet til programvarefeil 

Hendelsen 19. februar ble utløst på grunn av en latent programvarefeil i Telenors HLR. Det er 

kjent at programvarefeil er årsak til mange utfallshendelser. I Nkoms sårbarhetsanalyse av 

mobilnett i Norge fra 20125 vurderes feil i program- og maskinvare som en av feilkategoriene 

med størst sannsynlighet. Tekniske feil (program- og maskinvarefeil) var også rotårsak til 65 % 

av alle utfall av ekomtjenester som ble rapportert fra de europeiske landene til ENISA i 20146. 

Den teknologiske utviklingen i sektoren, hvor systemenes kompleksitet øker og funksjoner i 

større og større grad blir programvarebasert, vil sannsynligvis medvirke til at denne trenden vil 

opprettholdes. Dette omtaler Nkom også i innspill til ekomplanen7. 

 

En annen utfordring, som ble belyst i rapporten8 til Lysneutvalget, er at kritiske 

samfunnsfunksjoner arver sårbarheter fra aktører i potensielt lange og uoversiktlige digitale 

verdikjeder, som kan gå på tvers av både sektorer og land. I hendelsen omtalt i denne 

rapporten ble kommunikasjonstjenestene til samfunnsviktige virksomheter, som er basert på 

Telenors mobiltjenester, rammet av programvarefeilen i Ericssons utstyr. Et sentralt spørsmål i 

Lysneutvalgets rapport var hvordan det enkelte ledd i en slik kjede er i stand til å kjenne til, og 

har mulighet til å håndtere, de arvede sårbarhetene. 

▬ 
5
 “Sårbarhetsanalyse av mobilnett i Norge”, Post- og teletilsynet, 2012 

6
 “Annual Incident Report 2014”, European Union Agency for Network and Information Security, 2015 

7
 «Ekomplan. Innspill til Samferdselsdepartementet fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet», Nkom, 2015. 

8
 «Digital sårbarhet – sikkert samfunn», NOU 2015:13 
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For hendelsen som inntraff 19. februar er spørsmålet hvorvidt Telenor har brutt plikten til å tilby 

mobilnett og -tjeneste med forsvarlig sikkerhet, ved at feilen i utstyrsleverandørens 

programvare var til stede i Telenors nett.  

 

For å opprettholde forsvarlig sikkerhet i ekomnett og -tjeneste må tilbyderne treffe tiltak for 

først og fremst å forebygge at feil i programvare oppstår. Dette krever tett oppfølging og 

kravstilling mot leverandør av programvare med tanke på utvikling, integrasjon og 

oppgradering/vedlikehold med tilhørende testregimer. I dette tilfellet har Nkom vurdert hvorvidt 

Telenor, på bakgrunn av risikoen for programvarefeil, burde ha stilt krav overfor sin leverandør 

som ville ha ført til at feilen ble fanget opp i tester, før programvareoppdateringen ble 

implementert i Telenors nett. 

 

Hva som må anses som forsvarlig sikkerhet, i henhold til plikten i ekomloven § 2-10, vil 

avhenge av risikoen forbundet med at programvaren innføres eller oppgraderes i Telenors 

systemer. Risikoen vil igjen avhenge av en hel rekke faktorer, som hvilken funksjonalitet og 

utstyr det gjelder, om det er snakk om en innføring av ny funksjonalitet eller 

feilretting/oppgradering av eksisterende funksjonalitet, om det er proprietære eller 

standardiserte funksjoner, samt leverandørens kompetanse. Det er Telenors plikt å vurdere 

disse risikoforholdene og tilpasse graden av oppfølging og kontroll tilsvarende.  

 

Den aktuelle feilen ble innført i fjerde kvartal 2015 i forbindelse med en ordinær oppgradering 

av Telenors HLR. Ericsson er en av de største leverandørene av denne type utstyr. Når 

hendelsen inntraff var den aktuelle programvareversjonen implementert av flere operatører på 

verdensbasis. Selve feilen besto av en programvarefunksjon som gikk inn i en intern uendelig 

sløyfe, som beslagla systemets kapasitet, når den ble påkalt. Det var ikke implementert 

tilstrekkelige mekanismer i programvaren for å fange opp og terminere denne tilstanden. 

  

Nkom kan ut fra dette ikke se at det var spesielle forhold ved denne oppgraderingen, som gav 

Telenor grunn til å ta høyde for at denne feilen kunne oppstå i sin risikovurdering.  

 

Den aktuelle signaleringsmeldingen som utløste feilen forekommer sjelden og er ikke del av 

normal signalering mellom operatører i ulike land, og var (formodentlig av den grunn) heller 

ikke omfattet i leverandørens testregime. Det er imidlertid ikke sikkert at enhver test av den 

aktuelle signaleringsmeldingen ville ha identifisert feilen, dette avhenger av hvilke type test 

som gjennomføres. 
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5.2 Skadeforebyggende tiltak 

Telenor har i sin rapport redegjort for flere skadeforebyggende tiltak som skal minimere 

sjansen for at tilsvarende feil skal oppstå igjen. Noen at tiltakene er rettet mot selve 

rotårsaken, og innebærer oppfølging mot leverandør for å undersøke om det kan finnes 

tilsvarende feil i relevante systemer, og for å forsikre at kvaliteten på programvaren bedres slik 

at tilsvarende feil lukes ut i fremtiden. Nkom anser at tiltakene Telenor allerede har 

gjennomført og vil følge opp videre fremover, er hensiktsmessige. 

 

Andre tiltak er rettet mot sårbarheter i SS7, se kapittel 5.5. 

5.3 Skadereduserende tiltak 

Det følger av resonnementene i kapittel 5.1 at Telenor, som ledd i sin plikt til å opprettholde 

nødvendig beredskap, iht. ekomloven § 2-10, jf. ekomforskriften § 8-2, også må ta høyde for 

en restrisiko for uforutsette programvarefeil som kan forårsake driftsforstyrrelser og utfall. 

Feilsituasjoner som rammer kjernefunksjoner i Telenors mobilnett har et stort tjenestemessig 

og samfunnsmessig skadepotensiale. Feil i sentrale komponenter kan også lett føre til 

kaskadeeffekter som signaleringsstormer, som kan forverre konsekvensbildet. Det er derfor 

svært viktig at det gjennomføres grundige risiko- og sårbarhetsanalyser som identifiserer 

skadereduserende tiltak, i nødvendig grad sammen med leverandør, som kan bidra til raskt å 

identifisere uforutsette programvarefeil, redusere skadeomfang og gjenopprette normal 

funksjon.  

 

I sin rapport til Nkom har Telenor redegjort for hvilke tiltak som ble iverksatt etter at feilen ble 

utløst. Dette omfatter tiltak i flere parallelle spor med formål å finne årsak til feilen og iverksette 

midlertidige skadereduserende tiltak. I tillegg har Telenor redegjort for tiltak knyttet til endelig 

korrigering av programvarefeilen som var selve rotårsaken til hendelsen.  

 

Etter gjennomgang av hendelsesrapporten finner Nkom ingen kritikkverdige forhold i måten 

Telenor håndterte hendelsen på, fra feilen inntraff og fram til at ekomtjenestene var reetablert. 

5.4 Varsling 

Nkom mottok varsling om hendelsen fra Telenor kl 11:59 og deretter 16 korte 

statusoppdateringer fram til saken var lukket. I tillegg mottok vi i perioden to fyldige 

redegjørelser for tiltak som ble truffet for å identifisere og rette feilen, den første av disse rett 

over midnatt den 20. februar. Etter hendelsen ba Nkom om hendelsesrapport og denne ble 

mottatt 14. mars. Nkom finner ikke at Telenor har misligholdt forpliktelsene om varsling til 

myndigheten i henhold til ekomforskriften § 8-5. 
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Telenor varslet kontaktpunkter for politi og helse i løpet av den første halvtimen og GSMA9 og 

Post Luxembourg om kvelden den 19. februar. Telenor melder at de mangler et tilsvarende 

kontaktpunkt for brann som for de øvrige nødetatene og at de kontaktet Oslo Brannvesen med 

ønske om bistand til videre varsling. 

5.5 Generelle SS7-tiltak 

Nkom har over tid hatt dialog med mobiloperatørene om sikkerhet i SS7. I desember 2014 ble 

måter en kan utnytte svakheter i Signaleringssystem nummer 7, SS7, på demonstrert på en 

kongress i Hamburg og saken fikk relativt mye oppmerksomhet. Nkom utformet i 2015 

sammen med de andre nordiske myndighetene et sett med anbefalinger om tiltak overfor 

operatørene. Telenor har dokumentert overfor Nkom tiltak over et bredt spekter for å motvirke 

disse svakhetene. Basert på erfaringene fra den aktuelle hendelsen har de valgt å 

gjennomføre ytterligere tiltak fra de nordiske anbefalingene. 

 

Om utprøvingen som skjedde i perioden 16.-19. februar 2016, rapporterer Telenor at deres 

nett ikke lekket abonnentinformasjon. Nkom har ingen holdepunkter for at integritet og 

konfidensialitet i henhold til Ekomloven § 2-7, er kompromittert under hendelsen. Dette 

sideaspektet ved hendelsen vil Nkom gå nærmere inn på i en egen oppfølging av SS7-tiltak.   

 

Nkom ser det som positivt og nødvendig at nettene testes med hensyn på sikkerhet. Det er 

allikevel etter Nkoms vurdering ikke uproblematisk at aktører gis adgang til SS7-nettet for å 

teste ut sikkerheten hos operatørene. Også dette forholdet vil bli fulgt opp som ledd i arbeidet 

med SS7-tiltak.  

5.6 Sammenfattende vurdering 

Tilbyder plikter etter ekomloven § 2-10 å tilby elektronisk kommunikasjonsnett og -tjeneste 

med forsvarlig sikkerhet og å opprettholde nødvendig beredskap, jf. også ekomforskriften § 8-

2. Etter en samlet vurdering av informasjonen om denne hendelsen, konkluderer Nkom med at 

Telenor, i dette tilfellet, ikke har opptrådt i strid med bestemmelsene over.  

 

Dette betyr ikke at hendelsen var uunngåelig. Det er derfor svært viktig at Telenor tar lærdom 

av hendelsen gjennom å iverksette skadeforebyggende tiltak. Nkom anser at tiltakene Telenor 

rapporterer å ha gjennomført, og vil følge opp videre fremover, er hensiktsmessige. 

 

▬ 
9
 Organisasjon som representerer mobiloperatørers interesser globalt 
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Nkom finner ikke grunn til å kritisere Telenors hendelseshåndtering etter at feilen oppsto, og 

finner heller ikke at Telenor har misligholdt forpliktelsene om varsling til myndigheten i henhold 

til ekomforskriften § 8-5. 

6 Oppfølging 

6.1 Oppfølging mot Telenor 

Nkom finner ikke grunn til å følge opp denne hendelsen særskilt ut over de avklaringer vi har 

fått under og etter hendelsen. Erfaringene fra en slik alvorlig hendelse vil være med å danne 

grunnlaget for Nkoms prioriteringer i arbeidet med regelverksutvikling og tilsyn. 

 

De SS7-relaterte sidene ved hendelsen vil bli fulgt opp mot Telenor på samme måte som mot 

øvrige mobiloperatører.  

6.2 Oppfølging mot andre tilbydere 

Nkom har en etablert dialog med mobiloperatørene om SS7-tiltak og vil følge opp de sidene 

ved denne hendelsen som har med generelle SS7-utfordringer å gjøre, i den videre dialogen 

om dette. Denne hendelsen aktualiserer særlig forholdet mellom roamingpartnere, herunder 

praksis for å gi andre aktører tilgang til SS7-nettet og rutiner for gjensidig varsling om uønsket 

aktivitet. Et aktuelt spørsmål vil også være om avtaler mellom roamingpartnere bør utformes 

og følges opp på måter som gir en operatør større grad av kontroll med signalering inn i eget 

nett. 


