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Forfatter: 
   

Knud Rasmussen har arbeidet med skallsikring og fysisk it-
sikkerhet i mer enn 15 år. Han har i denne perioden vært ansatt i flere 
skandinaviske virksomheter med rådgivning og markedsføring av 
fysisk it-sikkerhet, og skallsikring. Han har i samme periode 
representert Europas to ledende produsenter av it-sikkerhetsrom. 
Knud har vært representert i flere ekspertgrupper hos bl.a. DITEK og 

det daværende El-sparefonten. Knud er i dag Branch manager i Remtech Nordic AS 
og arbeider som rådgiver i sikkerhetsspørsmål i Danmark. 
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Forord 
 
 
 
 

Formålet med dette ”White Paper” er å øke bevisstheten om skallsikring som en viktig 
sikkerhetsfaktor i it-sikkerhet, som er så mye mer enn bare tyverialarm og 
videoovervåking. Det er også mitt mål å utrydde noen av de misforståelsene som 
regjerer ”faget” fysisk it-sikkerhet. Fysisk IT-sikkerhet er en selvstendig disiplin på 
linje med all annen sikkerhetsrådgivning. Når jeg i mitt arbeide har vært i kontakt med 
virksomheter innenfor it-sikkerhet, som en av deres tjenesteytelser, er det sjeldent 
disse også arbeider med den fysiske it-sikkerheten. Når spesialistene heller ikke 
fokuserer tilstrekkelig på denne delen av sikkerheten, er det en betydelig risiko for at 
disse spørsmålene overlates til personer uten særlig kunnskap om fagområdet. Det 
finnes heller ikke mange publikasjoner som selvstendig beskjeftiger seg om dette 
fagområdet. Derimot er det behandlet i forskjellige generelle veiledninger og 
standarder som DS 484 og EN 1047, men disse standardene kan være vanskelig 
tilgjengelige.   
 
Jeg mener ikke at den fysiske sikkerheten er den viktigste, men den må også fokuseres 
på lik linje med den logiske sikkerheten, og selvsagt ikke glemmes.  
 
Det er derfor mitt håp om at jeg med denne publikasjonen kan bringe en større 
forståelse for begrepet skallsikring som en viktig sikkerhetsfaktor. Jeg vil snakke om 
skallsikring i den mest bokstavelige betydningen, nemlig skallet om virksomhetens 
serverrom. Om du etter å ha lest dette har spørsmål, kommentarer eller andre ting er 
du selvsagt velkommen til å ta kontakt med meg.  

 
Knud Rasmussen 
30.07.11  
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fig. 1 

Definisjon 
 
Begrepet skallsikring, som jeg heretter omtaler, er bokstavelig talt skallet rundt virksomhetens 
serverrom. Normalt nyttes også begrepet om alt fra gjerdet omkring virksomheten til låssystemer, 
alarmsystemer og videoovervåking m.m., men jeg omtaler kun selve skallet fordi dette er den mest 
ignorerte sikkerhetsfaktoren.  
 
Skallet 
 
Skallet oppfattes som regel ikke som en teknisk 
installasjon på linje med strømforsyning og kjøling, 
men som en bygningsmessig installasjon. Her 
ligger også ofte kjernen til problemet. Alle tekniske 
installasjoner ved en it-installasjon ivaretas av it-
avdelingen og deres rådgivere, mens skallet ofte 
ivaretas av bygningsteknisk avdeling, som ofte ikke 
har noen kunnskaper om hvilke utfordringer it-
avdelingen står over for. 
Når en it-avdeling kjøper hardware m.m. er det ut 
fra en svært nøye kravspesifikasjon, slik at de sikrer 
at de får det riktige produktet. 
Når en virksomhet skal bygge nytt datarom 
overlates alt gjerne til en anbudsprosess uten nøye 
kravspesifikasjon på tross av at it-rommet er 
sammelikningbart med et spesiallaboratorium og er nervesenteret i hele virksomheten. 
 
 
Standarder 
 
DS 484 er den nasjonale Danske standard som omfatter it-sikkerhet. I flg. IT- og Telestyrelsen skal 
alle offentlige virksomheter følge DS 484. De fleste it-sikkerhetsrådgivere baserer da også sin 
rådgivning og risikoanalyser på DS 484. Et av de største mantraer i sikkerhetsrådgivingen, også fra 
IT- og Telestyrelsen er alltid å anvende ”best practice”, men hvilken nytte har dette når få vet hva 
”best practice” innebærer, samtidig som man får liten hjelp av eksisterende standarder. Den fysiske 
sikkerheten blir da også bare sporadisk og overflatisk behandlet i DS 484. Omkring spørsmålet om 
kritiske temperaturer for it-utstyret henvises det til standarden EN 1047. Denne felles europeiske 
standarden EN 1047-1 omhandler datamedier og test av brannskap/ safer og EN 1047-2 omhandler 
test av IT-rom for å kunne leve opp til bl.a. de kritiske temperaturkravene for beskyttelse av 
elektronikken i et IT-rom. Det er derfor ikke mulig å lese dette annerledes enn at for å tilfredsstille 
”best practice” skal man også overholde bl.a. disse temperaturkravene for serverrommet. Jeg 
oppfatter dessverre at få kjenner til og enda færre har lest og satt seg inn i hva EN 1047 faktisk 
dreier seg om. Dette til tross for at den er essensiell for å forstå hvilke utfordringer som møter en 
når man vil sikre sin it-installasjon mot brann, eller følgeskadene etter en brann. Da jeg i sin tid 
solgte brannskap for å sikre datamedia, var det få problemer med å overbevise it-sjefer om at et slikt 
var nødvendig og at det måtte leve opp til kravene i EN 1047. De fleste skap som selges i dag gjør 
det, men når det gjelder å sikre den samme beskyttelse for produksjonsanlegget, nemlig serverne i 
serverrommet, er saken åpenbart en annen. For meg er dette uforståelig da det i spørsmålet om 
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brannskap ofte kun var et spørsmål om å beskytte backup er det nå et spørsmål om å sikre hele 
driften og infrastrukturen mot å gå tapt i en brann eller som følge av følgevirkningene av brann.  
 
Jer tror ikke at det er fordi it-sjefen ikke er klok eller dyktig nok, men fordi han ofte ikke har vært 
med å utforme kravspesifikasjonene innenfor det byggtekniske området. Ofte behandles dette ved at 
it-sjefen krever at serverrommet skal være brannsikkert. Problemet er bare at når it-sjefen snakker 
om brannsikkert så er det noe helt annen enn når bygningsingeniøren snakker om det! 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
         
 
 
                   fig. 3 
    Kilde: DS/EN 1047 
 
 
 
  Figuren angir de kritiske temperaturer i henhold til EN1047 
 
                                  fig. 2 
 
Grensetemperaturen for brannsikkerhet i byggteknisk forstand er definert til 175o C. Det vil si at 
dersom et bygningsmateriale f.eks. en dør eller en vegg skal være brannsikker og leve opp til 
kravene i EI60, som er normalkravet, betyr dette kun at døren eller veggen ikke må brenne gjennom 
ila 60 minutter og at temperaturen på den andre siden av bygningsdelen ikke kan overstige 175 °C i 
samme tidsrom. Ved 175 °C selvantenner papir og tekstiler og brannen sprer seg av seg selv. Så 
brannsikkerhet i bygningsmessig forstand skal derfor hindre spreding av brann og sikre fluktveier 
for mennesker. Den spesifiserer heller ingen øvre grense for luftfuktighet. 
  
Men brannsikkerhet er ikke it-sikkerhet. 
 
Som det fremgår av figur 2. er den kritiske temperatur ifølge EN 1047 for datamedia ca. 55o C og 
for hardware 70o C. De tekniske spesifikasjoner for f.eks. nyere data switcher angir den kritiske 
temperatur til ikke mer enn ca. 40o C, og svisjene monitorer selv temperaturen og lagrer den. Så ved 
feil dekker ikke garantien, hvis temperaturen har oversteget grenseverdiene. Moderne hardware er 
meget sensible for høye temperaturer og især for temperatursvingninger. Så den største utfordringen 
når vi snakker it-sikkerhet er ikke direkte brann, men konsekvensene av en brann; varme, fuktighet, 
slukkevann, røkgasser, noe vi kommer tilbake til senere.  
En tidligere undersøkelse fra IBM viser, at kun 20 % av de branner som er ødeleggende for 
serverrommet oppstår i selve serverrommet. I 80 % av tilfellene er det større eller mindre branner i 
tilstøtende rom eller sågar bygninger som ødelegger utstyret i serverrommet  
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EI60 120P

Data-
maskiner

Hardware
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Data-
media

55°

F90D 120 DIS
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I flg. en undersøkelse gjort av VTU i Danmark i 2003 ble 4,3 % av alle danske virksomheter 
rammet av en brannskade som ødela it-utstyr og 14,8 % ble rammet av vannskader som ødela 
utstyret. Det er ingen grunn til å tro at dette tallet er mindre andre steder i Norden. Et svært høyt 
tall!  
 
ETSI normen 
 
ETSI normen beskriver vilkårene med hensyn til 
temperatur og luftfuktighet hvor it-hardware 
arbeider best. Om temperaturen er 20 °C eller 22 
°C er likegyldig bare temperaturen er konstant. 
Det sliter sterkt på it-utstyret om temperaturen 
varierer og MTBF (Mean Time Between Failure) 
faller drastisk. Stiger temperaturen er det enda 
verre. Som tommelfingerregel gjelder det at for 
hver grad temperaturen overstiger 23 °C faller 
MTBF med 3-7 % avhengig av den installerte 
hardware, i flg. en prosjektveiledning fra El-
Sparefonten. Ved en stigning på kun 10 °C 
snakker vi om et fall i MTBF til 50 %. Riktignok 
er omløpshastigheten for hardware mindre enn 5 
år, men ”meantime” beskriver gjennomsnittstiden, 
så dette kan utgjøre en signifikant sårbarhet for it-rommet dersom temperaturen stiger. Hele 
usikkerheten ligger i at ”krasj” kan oppstå etter at temperaturen er under kontroll igjen, når vi 
snakker om MTBF. Det er derfor utvilsomt riktig at høye temperaturer utgjør en stor 
sikkerhetsrisiko. 
  
Luftfuktighet 
 
Som det også fremgår av ETSI normen arbeider it-hardware best i en relativ luftfuktighet på mellom 45 og 
55 % og det er risikabelt om luftfuktigheten ligger utenfor området 20-80 %. Er luftfuktigheten for lav kan 
statisk elektrisitet få et potensial som kan være ødeleggende og er den for høy risikerer man kortslutning av 
utstyret.  
 
Det sier seg selv at det ved en brann i et tilliggende område eller sågar i nabobygningen, vil dette utløse store 
mengder vann fra brannslukkingsaktiviteter og eventuelle sprinkleranlegg i omgivelsene. Dette kan utløse 
store problemer dersom man ikke har en skallsikring som hindrer vann, fuktighet og de sterkt korrosive 
røykgassene å trenge inn til serverne i datarommet. Men dette er ikke det eneste problemet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 fig. 5 

VVææg 80 CMg 80 CM

BRANDBRAND--
TESTETTESTET
DØR

Damp som frigDamp som frigøøres fra res fra 
betonen med temp/ varme betonen med temp/ varme 
120120--150150°°C og med  C og med  
tryk ptryk påå 1,5 bar.1,5 bar.

Alle tradisjonelle bygningsmaterialer inneholder 
fuktighet, -selv gipsplater inneholder restfuktighet. Det 
betyr at det ved en brann utenfor selve serverrommet, 
vil utløse et branntrykk på 1,5 bar med 120-150° C uren 
vanndamp, som trenger inn til maskinparken med 
mindre det er etablert egen dampsperre. Det er vanlig å 
etablere membran over datarommet, men sjelden i 
veggene og da som oftest i ytterveggene. Denne hjelper 
selvsagt mot fuktighet fra utsiden, men ikke mot 
damptrykket i tilfelle brann. 
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Luftfuktigheten er et stadig stigende problem, og dette øker med bruken av uteluft i kjøling av nye 
datarom, for å optimalisere energiforbruket til kjøling. Dette kan slå tilbake ved høy luftfuktighet i 
uteluften f.eks. ved regnvær hvor luftfuktigheten stiger kraftig. Tradisjonelt benyttes 
kjølemaskinene til både å styre temperaturen og luftfuktigheten, men det er viktig å være klar over 
at det er svært energikrevende å avfukte. Så en nyttig gevinst ved å etablere et skikkelig skall som 
både er tett og som ikke er konstruert av materialer som ikke inneholder restfuktighet, er at det er 
både enklere og billigere å styre temperaturen og luftfuktigheten.   
 
 
Tradisjonelle byggematerialer 
 
Det er tidligere nevnt at høye temperaturer er den største utfordringen når det gjelder sikkerheten i 
it-rommet, dersom man skal overholde kravene i EN 1047 slik Dansk Standard og IT og 
Telestyrelsen hevder man skal for å holde seg til ”best practice”.  
 
For å kunne tilfredsstille temperaturkravene i EN 1047, kreves det en skallsikring med meget høy 
termisk isoleringsevne, utover også å oppfylle krav til tetthet ikke bare mot fuktighet, men også mot 
røykgasser.  
Diagrammet i fig. 6 viser temperaturfor- 
løpet inne i et IT-rom under en branntest 
i henhold til den britiske standard BS476. 
I den britiske standard anvender man en 
branntemperatur på 950o C. 
 
Den øverste kurven viser temperaturfor- 
løpet på den andre side av en alminnelig 
gipsvegg. Den midterste kurven viser 
temperaturforløpet bak en vegg med 100 
mm mineralull. Den nederste kurven viser 
temperaturforløpet bak en skallsikring 
med et spesialpanel, som også har en 
tykkelse på 100 mm. Kun spesialpanelet 
overholder temperaturkravene i DS/EN 
1047. Disse spesialpanelene 
 har en meget høy isoleringsevne eller lav U-verdi. Rent  fig. 6  
faktisk en isoleringsevne, som er mer enn dobbelt så god som mineralull. Det er nettopp U-verdien, 
som er viktig, da det som kjent er temperaturen som utgjør den største trusselen mot it-rommet.
       
Dette betyr at man ikke kan bygge et moderne datarom, som skal tilfredsstille kravene i DS 484 og 
derved også kravene slik de er uttrykt i EN 1047-2, for å anvende seg av ”best practice”, med 
tradisjonelle byggematerialer uten at disse er svært tykke. Dette blir en kostbar løsning ikke bare i 
byggematerialer, men også i benyttet areal.   
 
Så problemene er altså enda ikke løst. Det kreves ikke bare at rommet er vanntett, men også 
diffusjonstett. Men hva så med kondensproblemene og restfuktigheten i de tradisjonelle 
byggematerialene, eller kondens fra kjølerør i serverrommet om det brenner i naborommet?  
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Paneler av mineralull og stål 
 
Jeg ser dessverre at mange bygger serverrommet av paneler med en tykkelse helt ned i 8 cm 
bestående av tynne stålplater og en kjerne av mineralull. Muligens er dette pga dårlig rådgivning 
eller manglende rådgivning. Eller kanskje fordi det tilsynelatende kan se ut som om også slike 
paneler lever opp til brannkravene. Selvfølgelig gjør de det om man legger de bygningsmessige 
behovene for brannsikring til grunn, men ikke til kravene man må stille for å sikre it-utstyret slik de 
er beskrevet i EN 1047.  
 
Et annet problem er at disse rommene får store problemer når de utsettes for kun moderate 
temperaturer, langt unna brann med temperaturer opp mot 1000o C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    fig. 7 
 
Figur 7 viser de problemer som kan oppstå med kondensvann inne i mineralullpaneler som blir 
utsatt for forskjellig temperatur innvendig og utvendig, slik det ofte er i moderne datarom med 
kalde og varme soner. Ikke nok med at panelene kan miste hele sin strukturelle styrke, men 
isoleringsevnen i mineralull faller betraktelig når mineralull suger opp fuktighet. Hva skjer dersom 
slike paneler utsettes for store mengder slukkevann?  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
      
                                 fig. 8                                                                                        fig. 9 
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Vi har i Norge gjennomført et lite og helt uvitenskapelig forsøk som viser problemene med 
absorbering av vann i mineralullspaneler. 
Vi tok et stykke panel med målene 38x23x8 cm og senket det i en vanntank. Etter kun 48 timer 
hadde dette lille stykket suget opp 1,5 liter vann, fig 9. Det er derfor svært viktig at panelene i 
skallet er absolutt vanntette samtidig som det må beholde den strukturelle styrken. 
 

Mineralull har ikke særlig høy strukturell styrke i seg selv, 
så den strukturelle styrken i panelet er basert på de tynne 
stålplatene som er limt utenpå mineralullskjernen. 
Utfordringen under brann er at stålplatene og limet, som 
binder platene til mineralullen, utvider seg forskjellig og 
kan medføre at stålplatene løsner fra selve mineralullen. 
For å teste dette utsatte vi et tilsvarende stykke panel som i 
forsøket med vann for varmen fra en vanlig blåselampe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      fig. 10 
 
 
 
 
Jeg føler meg overbevist om, at mange rådgivere, som gir råd om it-sikkerhet eller som designer 
serverrom ikke er oppmerksomme på denne problematikken så hvordan kan man så forvente at it-
menneskene skal være det? Etter mitt syn har rådgiverne et stort ansvar her.  
 
Røkgasser 
 
En siste ting vi enda ikke har vært inne på i relasjon til tetthet, er problemene med korrosive 
røkgasser som følger en brann. Disse gassene danner syre i kontakt med vann og dette er svært 
ødeleggende for it-utstyret. Det verste er at svikten i utstyret kan komme måneder etter bare en liten 
brann, da syreforbindelsene etser langsomt og uten at det oppdages før skaden er skjedd. Det er som 
med MTBF, nedbruddet kommer som en tyv om natten. Alle kabelgjennomføringer gjennom skallet 
skal derfor sikres med gass og branntette kabelgjennomføringer. 
 

Etter kun 2-3 minutters påvirkning fra blåselampen 
begynte stålet å slippe mineralullen, se fig. 10. 
 
Personlig tror jeg ikke engang at panelene lever opp til de 
almindelige brannnkrav, EI 60, for man kan ikke sikre 
fluktveier, hvis hele bygnings-konstruktionen mister sin 
strukturelle styrke med risiko for kollaps dersom stålet blir 
borte fra panelet. 
 
Hva skjer med it-utstyret inne i serverrommet ved en 
kollaps? Det kan jeg vanskelig se for meg at heller ikke it-
sjefen eller driftssjefen vet, og kan akseptere. Tenk på 
hvilken katastrofe som kan oppstå ved kombinasjonen av 
vann og høye temperaturer som følger selv en mindre 
brann!  
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Eksplosjoner og fysisk beskyttelse 
 
Det er vanskelig å snakke om skallsikring uten også å snakke om skader som kan følge av 
eksplosjoner. Heldigvis er det sjelden vi rammes at eksplosjoner forårsaket av terrorhandlinger slik 
som i Oslo 22. juli 2011, men daglig kjører flere 1000 biler rundt oss med last som er svært 
eksplosjonsfarlig, vi omgir oss med propantanker til alt fra griller til kjøleutstyr og sprengninger ifm 
vei og husbygging gjennomføres daglig. Hvordan vil serverrommet kunne motstå de enorme 
kreftene som utløses i slike eksplosjoner? Hvordan tror du et skall bestående av 8 cm mineralull 
motstår trykket fra en bil som eksploderer på gaten utenfor? Et sikkert skall må også kunne motstå 
innbruddsforsøk og kunne utstyres med avanserte dører og låssystemer. 
Kun spesielle byggesystemer kan etablere et fornuftig vern mot slike skader dersom serverrommet 
ikke kan bygges i armert betong.  
 
Beskytt deg mot din nabo 
 
Det er mitt inntrykk at de fleste virksomheter har god kontroll på den generelle brannsikringen i 
egen virksomhet. Men hva så med naboen? Har han den samme kontrollen? Hva slags virksomhet 
er det? Lav/ høy risiko? Det er mange spørsmål som må besvares De som selv har vært vitne til en 
brann vet at det blir ekstremt varmt, selv på lang avstand. Da jeg selv opplevde en brann i et 
fruktlager for noen år siden, og ikke kunne passere fordi veien var sperret, ble jeg stående å betrakte 
brannen på flere hundre meters avstand. Varmen 
var så kraftig at ikke engang brannmannskapene 
kunne komme nær nok til å iverksette en effektiv 
bekjempelse av brannen. Så i stedet for å slukke 
overøste man nabobygningene med vann for å 
hindre spredning.   
 
De fleste større branner oppstår i beboelseshus. 
Her opplever man ofte en mer lemfeldig omgang 
med åpen ild, manglende varsling, gamle og dårlig 
vedlikeholdte el-installasjoner o.a. Antall 
ildspåsettelser har også økt kraftig de senere årene, 
både av bygninger og biler samtidig som verden opplever terrorhandlinger som foruten å ta 
menneskeliv ødelegger store verdier. Selv om ikke vi er målet kan vi allikevel rammes og med 
fatale konsekvenser 
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Konklusjon 
 
Konklusjonen er ført og fremst, at skallsikring må tas på alvor. Deretter må det være helt åpenbart 
at det trengs spesiell kompetanse for å gi riktige råd om skallsikring, som en vesentlig del av den 
fysiske sikkerheten i hele it-sikkerhetsdebatten. Det er dessverre også åpenbart at det er altfor få 
som vet nok om dette og som tar det alvorlig, for om det motsatte var tilfelle ville vi ikke sett så 
mange serverrom med mangelfull skallsikring. 
 
Selvfølgelig er det både vanskelig og utfordrende å gi råd til andre, for med rådgivning følger også 
et ansvar, i hvert fall moralsk og etisk. Uansett burde enhver rådgiver alltid anbefale å følge ”best 
practice” slik det alltid er anbefalt i standarder og veiledninger, men ofte så mangler dette dessverre, 
etter vårt skjønn, ofte i praksis. 
Det er også riktig at alle sikkerhetsspørsmål alltid er en avveining mellom risiko og økonomi. Men 
av natur er skallsikringen ingen stor økonomisk belastning om den gjøres riktig første gang, for som 
tidligere nevnt, følger det med en mengde sidegevinster i form av energiøkonomisering f.eks. ved 
store besparelser ifm kjøling.  
 
Den bygningsmessige konklusjonen må være at man ikke fullt ut kan bygge et sikkert IT-rom, som 
lever opp til ”best practice” og gjeldende normer og standarder med tradisjonelle byggematerialer. 
Sikre skall opprettes best ved å benytte spesialprodukter som er spesielt utviklet for å beskytte it-
installasjoner. Materialer som ikke suger opp fuktighet, som kan etablere tette rom, også mot røyk 
og gass, som i seg selv har stor bæreevne, som har ekstreme termiske verdier som kan forsterkes til 
også å motstå kraftige eksplosjoner og som samtidig er enkle, og ikke minst raskt å bygge med. 
 
Kun på denne måten ivaretas ”best practice” kravet også når det gjelder skallsikringen av 
serverrommet.  


