Landbasert tid og koordinering
>>> LATIKO <<<

>>>Ekstra Robusthet >>>Økt Sikkerhet >>>Dekning i øde områder

Et forslag til bakkebasert løsning
for presis synkronisering av,
og IKT-driftsstøtte for systemer
til samfunnskritisk kommunikasjon, med

utgangspunkt i videre bruk av Ingøy senderen i Finnmark.
Foto hentet fra: http://www.fikas.no/~aklo/Ingoyweb/fruholmen.html
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Utgangspunkt:
DSBs tanker vedrørende neste generasjon nødnett
basert på kommersielle mobilnett mai 2018.
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Overordnet strategi fra Regjering 2020-2021
●

●

●

●

●

●

●

●

På overordnet nivå ligger strategien i Meld. St. 28 (2020-2021) – «Vår felles digitale grunnmur» til
grunn for myndighetenes prioriteringer av tiltak i årene fremover.
I tillegg gir Hurdalsplattformen retning for regjeringens politikk de neste årene. I Meld. St. 28
(2020-2021) fremgår det at regjeringen blant annet vil prioritere å styrke den digitale grunnmuren i
sårbare distrikter.
Herunder er det viktig å arbeide for robuste og autonome transmisjonsnett i hele verdikjeden,
fra nettene som binder landsdeler og store tettsteder sammen, og helt ut til alle mindre steder og
sluttbruker.
I Hurdals-plattformen fremgår det at digital infrastruktur blir avgjørende for å bygge landet
videre i fremtiden, og at staten må ta et større ansvar for utbygging i områder der det ikke er
lønnsomt.
Videre fremgår det i Meld. St. 28 (2020-2021) at regjeringen vil fremme betydning av sikkerhet ved
anskaffelser.
Et av flere viktige tiltak vil være å fremme økt diversitet og risikospredning
gjennom å kjøpe kritiske ekomtjenester fra flere/ulike autonome tilbydere.Herunder er
det et mål å tilrettelegge for fysisk og logisk uavhengige mobilnett og ekom-løsninger.
I Meld. St. 28 (2020-2021) fremgår det at regjeringen ønsker å fortsette å legge til rette for økt
regional autonomi og en sikker og stabil infrastruktur og -funksjonalitet innad i Norge og mot andre
land. Herunder vil styrking av robust transmisjons-kapasitet mellom og innad i landsdeler og mot
andre land være viktig.
I tillegg kan vi skjøte alle hensyn nevnt i NOU 2015:13 Lysne-utvalgets rapport vedrørende
Digital sårbarhet – sikkert samfunn — Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert
verden.
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NSMs tanker om verdi- og
tjenesteleverandørkjeder 2021
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Oppsummering Ingøy senderen
–

Anlagt for NRK langbølge-kringkasting med dekning
i Barentshavet og Norskehavet med god dekning
i nordområdene av Norge, Finland og Sverige.

–

Ferdig okt. 2000, NRKs siste sending nov.2019

–

Nyverdi ca 25 millioner kroner

–

Mast ca 362 meter høy (Skandinavias høyeste
byggverk(?))

–

Senderfrekvens 153 kHz, analog sender, inverted-V
antenne.

–

Er planlagt tatt ned i løpet av år 2022 (Telenor Infra AS)

–

Repvåg Kraftlag SA benytter nødgenerator-kapasiteten
som reservekraft for Ingøy

–

MEGET verdifull passiv infrastruktur for
samfunnskritiske kommunikasjon.
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Illustrert dekningsområdet til Ingøy med digital kringkasting.
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Dekning for Ejde LF sender

7

Avstand Ejde Ingøy
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Dekning fra Anthorn, UK
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Landbasert tid og koordinering
Transport av nøyaktig og synkron tid skjer per i dag med
nettverk bestående av satellitter, radiolinjer og optiske
fibre ++

●

●

Et tilleggs-alternativ basert på landbasert kringkasting
vil kunne gi større merverdi,
utvidet dekning, ekstra funksjonalitet og
bedre situasjonsforståelse for flere.

Tilgangen på presis og synkron tid er
«infrastrukturen til infrastrukturen til infrastrukturen»
i et av dagens aller mest samfunnskritiske systemer,
nemlig telekom.
●
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Foreløpig målsetting ifm LATIKO
●

●

●

Skaffe midler til veie for en mer presis beskrivelse og
vurdering av LATIKO-konseptet.
Demonstrasjon av LATIKO-konseptet i mindre skala
for å vise nytteverdi samt utvikle brukervennlig
funksjonalitet sammen med primære brukere av
Nødnett. (eksisterende anlegg)
Bærekraftig gjenbruk av gjennomprøvd infrastruktur
for å sikre pålagte oppgaver og funksjonalitet for
mange år framover i nye og endrede
sammenhenger. (system-verktøykasse)
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Utprøving av LATIKO
En utprøving av LATIKO-løsningen vil kunne utføres på
forskjellige vis, og kreve enkelte innsatsfaktorer.
–

Utprøving kan skje på eksisterende digitale
sendere, eksempel Svalbard.

–

Folk og utstyr for å koordinere utsendt
informasjon, samt utprøving av
mottakerutstyr og enkle
IKT-løsninger. (SDR, hyllevare mm.)
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Forslag som inspirerer
se eksempelvis QualComm LF-5G Jan-21
v/ PhD G.Opshaug og D.Tuck
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LATIKO gjenbruk, utvikling og merverdi
> er en alternativ måte å løse sentrale oppgaver ifm
samfunnskritisk Nød- og beredskaps kommunikasjon,
ved å gjøre god nytte av eksisterende anlegg og
kompetanse i landsdelen.
> kan tilføre vital merverdi, etablere og utvikle
cybersikkerhets-kompetanse på sentrale IKT-områder i
regionen, fremme autonomi, ivareta sentrale oppgaver i
påkommende tilfeller.
> utvikle konsept for eksport til andre regioner og land.
> kan tilføre og utvikle samfunnskritisk funksjonalitet som
bruker alternativ og redundant fremføringsvei, og som dekker
hele regionen med bærekraftig gjenbruk av eksisterende
anlegg, ergo er det også i tråd med dagens politikk.
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Antatt Plan for overgang nytt Nødnett
LATIKO kan implementeres i og utenfor plan.
(Stemmer denne planen fortsatt per Jan 2021?)
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Landbasert tid og koordinering
eksempel på funksjonalitet 1 av 2
Transportere nøyaktig og synkron tid, samt frekvens til bruk i

●

Nødnettet og annen samfunnskritisk infrastruktur.

Bidra til økt redundant kontroll, cyber-sikkerhet gjennom
flerfaktor-autentisering, kryptering og umiddelbar varsling ,
koordinering, administrativt & operativt.Være med på å aktivt
bekjempe datakriminalitet.

●

Kunne måle nettverksintegritet og detektere «man-in-the-middle»
situasjoner, ved å kringkaste tidsbestemte anmodninger
(ping-request) til samtlige enheter i nettet, som må svare innen en gitt

●

tid for å kunne måle responstid/status med en forhåndsbestemt respons.
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Krav til timing og frekvens i 5G
ref Ericsson Telecom
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Landbasert tid og koordinering
eksempel på funksjonalitet 2 av 2
Kunne kringkaste adresserte varsler, utkalling og
orienteringer til 'nøkkelpersonell', som vanligvis ikke har tilgang på
●

Nødnett og/eller dersom Nød-/mobilnett går ned lokalt/regionalt mm.

Redusere sårbarheten til GNSS-utstyr generelt ved å overføre
aktuelle, presise baneparametre i sanntid.
For at GNSS skal kunne fungere langt bedre under ulike påvirkninger, samt
●

forenkle og påskynde oppstart, både 'kald' og 'varm'.

Ivareta autonom og suveren drift av samfunnskritisk
infrastruktur med regionale ressurser. Økt robusthet ved å
redusere lengden på verdikjeder og tjenesteleveranser.
●

Så høy grad av nasjonal cyber-suverenitet og autonomi
som mulig i gitte scenarier.
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Forskjellige eksempel
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LATIKO og GNSS

GNSS som transportør av presis og pålitelig
synkron tid vil være avhengig av gode satellitt
forbindelser, og kunne avdekke forsøk på
manipulering i sann tid.
LATIKO kan i stor grad bidra til å beskytte
GNSS-mottakere mot manipulering, ved å
tilføre GNSS-mottakere tilpasset
tilleggsinformasjon.
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Mulige LATIKO partnere
Eksempler på slike partnere
innen Nød- og beredskapskommunikasjon er:

Nødnett og mobiltelefoni operatører
●
El-kraft infrastruktur-eiere
●
Digital kringkasting sektor
●
Trafikk/industri/finans-sektorene
●
Søk&Rednings-enheter
●
Justervesenet
●
andre IKT miljøer offentlige & private
●
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Statnetts planer for CoSecTime
per okt-21, med mørke fibre og noder.
(flytid 2:10 / 1:10)
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Hva skal til videre?
i) Presentere og få aksept for idéen i et representativt fellesskap
●
Oppnå Forståelse - Forankring - Forpliktelse
ii) Gjennomføre et forprosjekt
●
Utforske mulighetsrommet, Beskrive, Vurdere og Diskutere
ulike behov med et utvalg av mulige brukere av en
slik påtenkt tjeneste, anslå marked og nytte.
●
Innhente kostnadsoverslag, vurdere kost-nytte.
iii) Gjennomføre et pilot-prosjekt
●
Skaffe finansiering
●
Etablere en teknisk demonstrasjon
●
Teste det ut i praksis i et begrenset omfang
●
Vurdere kost-nytte
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Hvor er vi?
Hvordan komme i mål i tide?
●

Telenor Infra AS ..

●

DSB ...

●

●

●

●

●

...
Center for Cyber and Information
Security (CCIS)
SimuLab Cybersuverenitet
Norsk Senter for informasjonsSikring
(NorSIS)
NKOM

●

●

Arktis 2030 TFFK

●

DigDir StimuLab (28.feb.-22)
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Veien videre for LATIKO

●

●

Første forutsetning er at Ingøy masta kan bli stående.
Et forprosjekt, mulighetsrom-arbeid som kan legges frem for
evaluering av DSB raskest mulig.
En avgjørelse må gjøres innen begynnelsen av feb -22.

●

Deretter evt å utarbeide en plan for å kunne demonstrere og
teste ut de ideer som er beskrevet i vår presentasjon i dag,
og som kommer til under mulighetsrom-arbeidet Avgjørelse
innen april -22.

●

Midlertidig finansiering må komme på plass
innen kort tid dersom dette skal gå videre, stort
innsparingspotensial.
Det er adgang til å overskride driftsbevilgninger (post 01 og 21) med inntil fem
prosent til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i løpet fem år, jf. rundskriv
R-110/januar 2017, pkt. 2.6....I rundskrivet er det også presisert at investeringer i
IKT-baserte tjenester og systemer kan inngå i ordningen.
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