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Identifiera kritiska punkter i kritisk infrastruktur genom 
matematiska modeller 
Bakgrund 
Parallellt med att IT-infrastrukturs nätverk växer och väver samman allt fler aktörer ökar 
cyberkrigsföringen. Dess natur som skyddare av anonymitet gör att i stort sett vem som helst kan 
använda sig av metoder för att skada sina fiender - enskilda hackare liksom främmande makt. Man kan 
tänka sig att det finns kritiska punkter i dessa IT-beroende infrastrukturer som kan släcka ned, avskärma, 
förstöra eller hindra verksamhet från att fortgå. Exjobbets uppdrag är att skapa en generell matematisk 
modell för att identifiera sårbarheter i en nationell infrastruktur som är beroende av IT. Modellen ska 
visa hur hackare kan maximera sin effekt på infrastrukturen samtidigt som de kan minimera sina insatser 
genom att rikta in sig på kritiska punkter. Exemplet nedan är just ett exempel, den matematiska 
modellen och exjobbets syfte är applicerbarhet på flera infrastruktursystem. 

Examensarbetet är upplagt som ett självständigt arbete med goda möjligheter att påverka upplägget 
själv samtidigt får du hjälp och tillgång till expertis hos våra konsulter.  

 

Beskrivning 
Antagande: En angripare vill störa tågtrafiken i Sverige för att försvåra transport av varor och människor.  

Metod: För att göra detta kan en angripare skapa en modell för tågnätet som beskriver sårbarheter för 
olika sträckningar, samt beskriver hur dessa sårbarheter kan leda till konsekvenser för hela nätet. 
Genom att utföra en optimeringsanalys av en sådan modell kan angriparen sedan identifiera de platser 
där angrepp blir mest effektiva och ger störst påverkan på tågtrafiken med minimal ansträngning.  

Ett exempel på en möjlig modell skulle vara att betrakta varje tågstation som en nod i en graf, och varje 
sträckning mellan två stationer som en linje mellan motsvarande noder. Varje linje i grafen kan sedan 
ges ett värde beroende på mängden tåg som trafikerar sträckan, ifall sträckan består av ett enkelspår 
eller dubbelspår, etc. Hur dessa värden ska tilldelas i praktiken kräver en noggrann analys. När alla 
sträckningar har fått värden tilldelade sig kan en angripare identifiera vilka, och hur många, sträckor som 
behöver angripas för att skapa maximal skada med minimal insats.  

För att utforma en sådan modell behöver angriparen tillgång till viss information. Exempel på sådan 
information är: 

1. Karta över tågnätet. 
2. Vetskap om vilka sträckningar som är enkel/dubbel/fler-spåriga.  
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3. Statistik på mängden tåg som trafikerar varje sträcka samt kapaciteten av antalet tåg per 
sträcka. 

4. Fördelningen av godståg/persontåg per sträcka.  
5. Annan information som kan hjälpa till att förbättra modellen. 

 

Exempel: 

För att förklara idén ovan visas här till höger ett 
exempel på en simplifierad (och rent felaktig) 
version av det svenska tågnätet. 

Vi låtsas även att sträckorna Stockholm-Örebro, 
Göteborg-Linköping, Malmö-Linköping, och 
Stockholm-Luleå är dubbelspåriga, och att övriga 
spår är enkelspåriga. 

I detta fabricerade exempel kan en angripare 
inse att sabotera den enkelspåriga sträckan 
Örebro-Linköping leder till att all trafik mellan 
norra och södra Sverige stoppas, samt att 
Stockholm isoleras från resten av södra Sverige.  

 

Exemplet ovan är skapat för att illustrera hur en sårbar sträcka som resten av nätverket är beroende av 
kan leda till allvarliga konsekvenser för hela nätet. I verkligheten är det svenska tågnätet mycket mer 
avancerat än i exemplet ovan, med större möjligheter att dirigera om tågtrafiken via andra sträckningar 
för att undvika totalstopp. Däremot gäller att en mer avancerad analys ändå kan identifiera speciellt 
utsatta sträckor som nätverket är beroende av och kan leda till stor skada vid angrepp.  

För att kunna utföra en sådan utförlig analys krävs att angriparen har tillgång till detaljerad information. 
Nedan ges exempel på information som fanns tillgänglig som öppen information och hittades under 
några timmars sökning: 
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Figur 1: Karta från Trafikverket över alla spår i Sverige, med märkning av enkel/dubbel/fler-spåriga sträckningar. 
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Figur 2: Rapport om godstrafiken på järnvägen, utformad på KTH. Finns tillgänglig på regeringen.se. Beskriver mängden av 
godståg och persontåg som trafikerar de olika sträckningarna i svenska tågnätet. 
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Figur 3: Rapport från Trafikverket - Järnvägens kapacitet 2018. 
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Figur 4: En karta över vad Europeiska kommissionen (ec.europa.eu) anser vara de strategiskt viktigaste sträckningarna av 
tågtrafiken i Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen.  
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Avslutning: Informationen ovan kan kompletteras med annan information (se listan på referenser). 
Denna statistik förväntas vara tillräcklig för att skapa en modell liknande den som beskrivs på sida ett.   

Liknande analyser kan även göras för att påverka trafiken i andra nät. Exempelvis hittades denna karta 
som påvisar de stora sträckningarna för godståg över hela Europa.  

 

 

Figur 5: En karta över de stora transportsträckorna via tåg i Europa, enligt Rail Net Europe (RNE) 

Källor 
https://www.kth.se/polopoly_fs/1.87106.1550157666!/Menu/general/column-content/attachment/10-
003RR_rapport.pdf 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/infrastructure/ten-t-
guidelines/doc/maps/dk-ee-lv-lt-fi-se.pdf 

http://www.rne.eu/rail-freight-corridors/rail-freight-corridors-general-information/ 
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http://www.jarnvag.net/banguide/persontrafik 

https://www.regeringen.se/4a4b1d/contentassets/7bb237f0adf546daa36aaf044922f473/underlagsrap
port-14---godstrafik-pa-jarnvag.pdf 

https://trafikverket.ineko.se/se/kartor-trafikledningsomr%C3%A5den 

 

Om företaget 
Simovits Consulting AB är ett Stockholmsbaserat konsultföretag inom Informations- och cybersäkerhet. 
Vi är ett femtontal konsulter som arbetar med korttidsuppdrag som spänner från allt mellan 
penetrationstest och forensiska undersökningar till etablering av ledningssystem och 
informationskartläggningar. Syftet med examensarbetet är att utgöra en del i företagets forskning och 
omvärldsbevakning, men framförallt för att du ska känna på vad ett typiskt uppdrag kan innebära och 
för oss att på sikt hitta en ny kollega.  

Ansök 
Skicka ansökan tillsammans med betygsutdrag och en kortfattad beskrivning av dig själv till: 
Mikael Simovits 
070-741 51 62 
mikael@simovits.com 

 


