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Saken gjelder erstatning for tap som følge av programvareoppdatering på modem. 

 

Saksforholdet er beskrevet slik innledningsvis i tingrettens dom: 

 

Simula Research Laboratory AS (heretter kalt Simula) kjøpte 800 modem [skal være 

730, lagmannsrettens merknad] fra ZTE Sweden AB i 2016, gjennom de norske 

forhandlerne Tech Data As og Ingram Micro AS. ZTE Corporation Limited Ltd 

(Heretter kalt ZTE Corp) er produsenten til modemene. ZTE Sweden AB (heretter 

kalt ZTE Sweden) er svensk selskap som selger modemene i Norden.  

 

Modemene var av typen MF910 som er en oppladbar 4G-ruter […]. MF910 kobler 

seg til et 4G nettverk eller andre nettverk ved bruk av et sim-kort på samme måte 

som en mobiltelefon. MF910 har en skjerm med informasjon om nettverkskoblingen, 

samt informasjon om oppdateringer.  

 

Simula skulle bruke modemene til forskningsprosjektet Monroe. Monroe målte nett-

båndskapasitet i ulike land i Europa. Forskere fikk mulighet til å logge seg inn på 

terminaler, med modemene som internettkilde, og hente ut forskningstall. Forsk-

ningsprosjektet var EU finansiert. Modemene var knyttet til en pc og enhetene var 

spredt rundt på busser, tog og kontorer i Europa. I alt var det rundt [730] i Europa, 

hvorav 225 i Norge.   

 

ZTE Sweden AB mottok i 2016 meldinger fra kunder om flere tilfeller av at uved-

kommende ved svindelforsøk hadde brukt MF910 for å sende ut store mengder sms-

meldinger. Det ble igangsatt undersøkelser om årsaksforholdet både av ZTE Sweden 

og ZTE Corp. Basert på disse undersøkelsene ble det avdekket to svakheter ved 

modemene. Det ene var at modemene var utstyrt med samme standardpassord på 

kontrollpanelet og det andre var at utviklingsverktøy ikke var skrudd av. Disse svak-

hetene gjorde at modemene kunne misbrukes av tredjepersoner. ZTE Corp gjennom-

førte først en tvungen sikkerhetsoppdatering på 200 modemer uten at de fikk feil-

meldinger. Deretter foretok ZTE Corp en tvungen sikkerhetsoppdatering den 3. no-

vember 2016 på samtlige modemer. […]  

 

Sikkerhetsoppdateringen førte til at brukeren måtte logge seg inn på modemene på 

nytt med passord/brukernavn som stod på baksiden av modemene. Ettersom Simula 

benyttet en innstilling på modemene som medførte at Simula kunne fjernstyre disse 

sentralt, endret sikkerhetsoppdateringen også muligheten til å benytte denne inn-

stillingen.  Umiddelbart etter sikkerhetsoppdateringen mistet Simula[…] tilgang til 

modemene da de ikke fikk logget seg på. Ettersom Simulas modemer var spredt over 

store deler av Europa oppnådde Simula ikke kontakt med sine modemer, da Simula 

ikke hadde fysisk tilgang til disse.  

 

Basert på dette brukte Simula store ressurser på å avdekke hva som var årsaken til at 

de ikke fikk logget seg inn på modemene. Simula sendte e-post den 07.11.2016 til 

ZTE Sweden og ba om bistand fra teknikere for å avdekke årsaken til feilen. Det ble i 

denne e-posten også informert ZTE Sweden om at Simula ikke hadde fysisk tilgang 

til sine modemer og at modemene ble administrert «remote». ZTE Sweden infor-

merte i e-post samme dag at det var gjennomført en sikkerhetsoppdatering pga 
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avdekkede sikkerhetssvakheter. Partene hadde ytterligere kommunikasjon […]. ZTE 

Sweden sendte […] en e-post 22. desember 2016 hvor de tilbød å tilbakestille mo-

demene til Simula til den gamle innstillingen. Denne e-posten ble ikke besvart av 

Simula. Partene hadde deretter videre diskusjoner i 2017. Den 9. januar 2017 sendte 

Simula en hevingserklæring på kjøpet av modemene. Det oppstod deretter tvist 

mellom partene. Oslo tingrett mottok stevning fra Simula den 13. juni 2018 med 

søksmål mot ZTE Sweden. 

 

I kjennelse 12. desember 2018 avviste Oslo tingrett deler av søksmålet mot ZTE Sweden 

på grunn av manglende verneting i Norge. Simula trakk deretter ZTE Corporation Ltd., 

som er et kinesisk selskap, inn i saken og frafalt under hovedforhandlingen i tingretten 

kravet mot ZTE Sweden. Realitetsbehandlingen i tingretten var dermed begrenset til 

spørsmålet om ZTE Corporation Ltd. (heretter omtalt som ZTE) var erstatningsansvarlig 

overfor Simula for skadevirkningene av oppdateringen av modemene etter de alminnelige 

reglene i skadeserstatningsloven.  

 

Oslo tingrett avsa 6. september 2019 dom med slik domsslutning: 

 

1. ZTE Sweden frifinnes.  

2. ZTE Corp frifinnes.  

3. Simula Research Laboratory AS dømmes til å betale ZTE Zweden AB 

sakskostnader på til sammen 270 000- tohundreogsytti- kroner, innen 2-to uker 

fra forkynnelse av dommen.  

4. Simula Research Laboratory AS dømmes til å betale ZTE Zweden AB og ZTE 

ZTE Corporation Limited Ltd sakskostnader på til sammen 358 900 -trehundre-

ogfemtiåttetusennihundre- kroner, innen 2-to uker fra forkynnelse av dommen. 

 

Simula Research Laboratory AS har anket dommen – slutningen punkt 2 med tilhørende 

sakskostnadsavgjørelse – til Borgarting lagmannsrett. Ankeforhandling er holdt 19.-20. 

november 2020 i Borgarting lagmannsretts hus. Partene og seks vitner avga forklaring. Om 

bevisføringen for øvrig vises til rettsboken. 

 

Den ankende part, Simula Research Laboratory AS, har i hovedtrekk gjort gjeldende: 

 

ZTE er erstatningsansvarlig overfor Simula for følgene av tvungen oppdatering av 

modemene. Simula hadde valgt en innstilling på modemene som deaktiverte søk etter opp-

dateringer, og hadde da en berettiget forventning om selv å kunne kontrollere om og når 

oppdatering eventuelt skulle finne sted. 

 

ZTE valgte å håndtere den avdekkede sårbarheten i modemene ved en tvungen oppdatering 

som endret passordet på modemenes kontrollpanel. Endring av passord var imidlertid 

verken nødvendig eller tilstrekkelig for å håndtere sårbarheten. ZTE hadde flere handlings-

alternativer som ikke ville påført Simula skade.  
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Den tvungne oppdateringen gjaldt ikke en kritisk sårbarhet ved modemene som kunne 

legitimere overstyring av brukerens valg. Virkningen av sårbarheten, at uvedkommende 

kunne sende sms’er fra modemet, hadde ubetydelig skadeevne, og sannsynligheten for 

misbruk var marginal. At oppdateringen ikke var kritisk, illustreres av at ZTE fortsatt 

selger modem med standardpassordet «admin». 

 

Sårbarheten skyldtes ZTE selv. Bruk av enkle standardpassord for tilgang til kontroll-

panelet var et bevisst designvalg fra ZTEs side med lange tradisjoner, og som ZTE må 

bære risikoen for. Det problemet som foranlediget oppdateringen, ble kjent for ZTE 

allerede i 2014 og kunne, og burde, vært utbedret før Simula kjøpte produktet.  

 

ZTEs tvungne oppdatering er i strid med bransjepraksis, som er å respektere brukervalg. 

 

Simula led økonomisk tap knyttet til feilsøking og feilretting (63 201 kroner), utvikling av 

ny løsning (1 081 736 kroner) samt dekningskjøp (998 031 kroner). Beløpene er tilstrek-

kelig sannsynliggjort ved timelister og fakturaer. Årsakssammenhengen er klar hva gjelder 

feilsøk og retting. Utvikling av ny løsning og dekningskjøp var nødvendig fordi ZTEs 

tilbud om reversering av oppdateringen neppe lot seg gjennomføre og uansett ikke var 

egnet til å avbøte skaden. Simula kunne ikke ha tillit til at tilsvarende oppdatering i strid 

med brukervalg ikke ville kunne skje igjen. 

 

Skadeevnen var synbar og påregnelig for ZTE. Simula har ikke modifisert modemene eller 

brukt dem på irregulær måte. Modemene var ikke et produkt som bare kunne brukes av 

forbrukere. Det var ingen betingelse for bruken at modemet befant seg i umiddelbar nærhet 

av brukeren. ZTE var kjent med at Simulas modem skulle fjernstyres. 

 

Det er ikke grunnlag for medvirkningsansvar for Simla eller lemping av ZTEs ansvar. 

 

Lagmannsretten er rett verneting for saken i sin helhet, også når det gjelder krav knyttet til 

de modemene som var plassert utenfor Norge. Saksforholdet har tilstrekkelig tilknytning til 

Norge, jf. tvisteloven § 4-3. Skadevirkningen inntraff i Norge, jf. § 4-5 tredje ledd. 

 

Simula Research Laboratory AS har lagt ned slik påstand: 

 

1. Borgarting lagmannsrett er rett verneting for krav om erstatning knyttet il modemer 

lokalisert utenfor Norge. 

2. ZTE Corporation Ltd. dømmes til å betale erstatning til Simula Research 

Laboratory AS fastsatt etter rettens skjønn, oppad begrenset til kroner 2 142 968 

med tillegg av forsinkelsesrenter fra forfall frem til betaling skjer. 

3. ZTE Corporation Ltd. dømmes til å betale sakens omkostninger til Simula Research 

Laboratory AS. 
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Ankemotparten, ZTE Corporation Ltd., har i hovedtrekk gjort gjeldende: 

 

Tingretten har korrekt kommet til at ansvarsgrunnlag ikke foreligger, og at det ikke 

foreligger adekvat årsakssammenheng mellom ZTEs handlinger og Simulas økonomiske 

tap. 

 

ZTEs sikkerhetsoppdatering var foranlediget av klager fra teleoperatører, utgjorde en 

pågående risiko og var nødvendig for å forhindre skader og tap for brukere av modemet. 

Oppdateringen hadde ingen skadeevne av betydning under normale forhold eller ved 

normal bruk. På verdensbasis er det bare Simula som har klaget.  

 

ZTE var ikke kjent med Simulas uvanlige bruk av modemet, eller at det ville blir et pro-

blem for Simula å bytte passord på kontrollpanelet. Hvis Simula hadde opplyst om det i 

forkant, ville ZTE kunne unntatt Simulas modemer fra oppdateringen. Det var ikke 

praktisk mulig å varsle om oppdatering på andre måter enn gjennom modemets skjerm. 

 

Mange leverandører i bransjen benytter tvungne oppdateringer. ZTE opptrådte aktsomt ved 

først å teste ut oppdateringen på et mindre antall enheter. 

 

Det foreligger ikke adekvat årsakssammenheng mellom ZTEs sikkerhetsoppdatering og 

Simulas tap. Skadens art og omfang var ikke påregnelig. Den eneste konsekvensen av 

oppdateringen var at passordet måtte resettes. Den vesentlige delen av tapet knytter seg til 

kostnader ved utvikling og gjennomføring av en alternativ løsning med andre produkter. 

ZTE tilbød å avhjelpe problemet ved å reversere oppdateringen, men Simula avslo og 

hevet kjøpet uten grunn. Det fremgår av Simulas egne dokumenter at det var flere grunner 

til at de ønsket å oppgradere sin tekniske løsning. Irritasjon og tap av tillit var ikke tilstrek-

kelig grunn til å bytte ut modemene fra ZTE. ZTE vil kunne unnta Simulas modemer fra 

eventuelle fremtidige oppdateringer. 

 

Dersom en produsent må ta ansvaret for uforutsette konsekvenser av en sikkerhetsopp-

datering, vil det føre til at produsenter vil unngå automatiske oppdateringer og dermed økt 

risiko for alle brukere. 

 

Simula har medvirket til skaden ved ikke å informere ZTE om sin uvanlige bruk av 

modemene. Uansett har Simula misligholdt sin tapsbegrensningsplikt ved å nekte ZTE å 

bistå med å løse utfordringene etter oppdateringen. Det er også grunnlag for å lempe et 

eventuelt erstatningsansvar for ZTE. 

 

Under enhver omstendighet må Simulas krav på erstatning for kostnader knyttet til ZTEs 

oppdatering av modemer plassert utenfor Norge, avvises. Oppdateringen skjedde fra 

utlandet, og skadevirkningen på disse modemene inntraff ikke i Norge, jf. tvisteloven § 4-5 
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tredje ledd. Saken har heller ikke tilstrekkelig tilknytning til Norge etter § 4-3, jf. bl.a. 

Rt-2015-1040. 

 

ZTE Corporation Ltd. har lagt ned slik påstand: 

 

1. Simulas krav om erstatning knyttet til MF910-enheter lokalisert utenfor Norge 

avvises. 

2. ZTE Corporation Ltd. frifinnes. 

3. ZTE Corporation Ltd. tilkjennes sakens omkostninger. 

 

 

Lagmannsretten ser saken slik: 

 

Lagmannsretten vurderer først om det foreligger ansvarsgrunnlag for skaden som ble på-

ført Simula ved den tvungne oppdateringen av MF910-modemer som ZTE gjennomførte i 

begynnelsen av november 2018. Det er det alminnelige arbeidsgiveransvaret i skades-

erstatningsloven § 2-1 som er aktuelt her, og tvisten gjelder om oppdateringen kan karak-

teriseres som ansvarsbetingende uaktsom fra ZTEs side.  

 

Først vil lagmannsretten oppsummere bevisførselen når det gjelder det problemet som 

oppsto ved oppdateringen, og hvordan det oppsto. 

 

Som nevnt innledningsvis, benyttet Simula modemene i denne saken i et europeisk forsk-

ningsprosjekt som gikk ut på å teste hastighet mv. i ulike mobilnett i Norge, Sverige, Italia 

og Spania. Simula lagde målebokser som besto av tre MF910 modemer, som var koblet til 

en pc ved hjelp av usb-kabler. Hver måleboks var konfigurert slik at pc’en startet opp på 

egen hånd når den fikk strøm, for eksempel på en buss i Torino. Deretter logget pc’en på 

kontrollpanelet til modemene for å få dem til å koble seg på internett. Når pc’en kom på 

internett, fikk den tilgang til Simulas servere i Oslo slik at Simula kunne fjernstyre pc’en 

og – gjennom den – få tilgang til modemenes kontrollpanel, om det skulle være ønskelig. 

 

Det har vært et tema under sakens gang om Simula har modifisert, «hacket», modemene 

for å tilpasse dem til sitt formål. I ankeforhandlingen var imidlertid partene enige om at det 

ikke var tilfellet. Simula har bare benyttet seg av de ulike innstillingsmuligheter som ZTE 

hadde bygd inn støtte for i modemene, blant annet gjennom såkalt API. Dette er et grense-

snitt på modemet spesielt laget for maskinell bruk og som gjorde at pc’en i måleboksen 

kunne logge på modemene og få dem til å koble seg til internett uten at noen var fysisk til 

stede for å starte opp systemet. Dette er en innstillingsmulighet som forbrukere som kjøper 

MF910-modem, sjelden vil benytte seg av. I utgangspunktet er modemer som MF910 uten 

avansert funksjonalitet, fordi det store flertallet av brukerne ikke trenger det. Også for 

profesjonelle brukere vil de innebygde funksjonene kunne være tilstrekkelig for det de skal 

bruke modemene til, slik tilfellet var for Simula. Som profesjonell bruker valgte imidlertid 
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Simula noen innstillinger som er annerledes enn de standardinnstillingene modemene har 

ved levering, og som de færreste forbrukere gjør endringer i.  

 

En annen standardinnstilling som Simula endret, og som er sentral for saken, er innstil-

lingen som gjelder tilgang til oppdateringer av programvaren i modemet. Fordi erfaring 

tilsier at de aller færreste brukere manuelt søker opp og installerer ny programvare på sine 

elektroniske enheter, er en form for automatikk ønskelig og vanlig. ZET hadde som stan-

dardinnstilling på MF910 at det skulle «auto-check new version» i periodiske intervaller på 

15 dager. Denne funksjonen hadde Simula deaktivert på alle sine modemer. Det var viktig 

for Simula å ha kontroll over eventuelle oppdateringer, både for å forhindre at de kom på et 

ubeleilig tidspunkt som kunne forstyrre innhenting av data, og for å forhindre opp-

dateringer som kunne skape problemer i forhold til annen maskin- eller programvare som 

Simula benyttet. 

 

I brukerveiledningens omtale av valgmulighetene for ny programvare var det ikke tatt noe 

forbehold for sikkerhetsoppdateringer. Det var heller ingen omtale av, eller informasjon i 

kontrollpanelet om, at modemet automatisk ville sjekke for oppdateringer ved oppstart. 

 

Det er uklart hvor mange MF910 modemer – av over 2,5 millioner solgt på verdensbasis 

og nesten 230 000 i Norden – som lastet ned den tvungne sikkerhetsoppdateringen som 

ZTE gjennomførte i begynnelsen av november 2018. ZTE har indikert at om lag 3 400 

modemer ble berørt. Det er imidlertid klarlagt at oppdateringen ble installert på 186 av 

Simulas 730 modemer. I og med at oppdateringen innebar at standardpassordet «admin» til 

modemenes kontrollpanel ble endret, slik at man måtte logge seg på ved bruk av et indi-

viduelt passord angitt på baksiden av hvert modem, var det ikke lenger mulig for pc’ene i 

måleboksene å logge seg maskinelt på modemene og komme på internett. Simula mistet 

derfor kontakten med måleboksene som de 186 modemene betjente. 

 

Slik lagmannsretten oppfattet det, var partene i ankeforhandlingen enige om at når opp-

dateringen ble gjennomført bare på en del av Simulas modemer, og ikke alle, var det mest 

sannsynlig fordi de 186 hadde vært frakoblet strøm og ble restartet etter at oppdateringen 

var sendt ut. Ved oppstart og kobling til internett søkte disse automatisk opp og lastet ned 

oppdateringen. 

 

Lagmannsretten er enig med Simula og det sakkyndige vitnet Eigil Obrestad i at en slik 

automatisk oppdatering ved oppstart fremstår som «særdeles uventet oppførsel» for en 

bruker som har deaktivert auto-sjekk funksjonen for oppdateringer. Det innebærer at 

brukeren i praksis bare deaktiverer automatiske oppdateringer mens modemet er i bruk, 

men at det uansett vil bli oppdatert når det skrus på eller kobles til internett. Som nevnt gir 

verken brukerveiledningen eller kontrollpanelet informasjon om en slik vesentlig be-

grensning i brukerens mulighet for å ha kontroll over oppdateringer. Tvert om fremstår 

informasjonen på kontrollpanelet om valg av hyppighet for autosøk etter lagmannsrettens 
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syn som misvisende – autosøk med lengre intervaller får jo da ingen praktisk realitet for 

andre enn dem som sjelden skrur av modemet. 

 

Etter dette tar lagmannsrettens som utgangspunkt ved uaktsomhetsvurderingen at ZTE ved 

sin tvungne oppdatering har handlet i strid med Simulas uttrykkelige valg av å deaktivere 

automatiske oppdateringer. Om en slik overstyring av brukervalg kan karakteriseres som 

uaktsom, beror på en helhetsvurdering der ulike momenter kommer inn, blant annet hva 

som er praksis i bransjen, hvor viktig oppdateringen var, og om ZTE og/eller Simula kunne 

bebreides for at situasjonen oppsto, herunder hvilke handlingsalternativer partene hadde. 

 

Lagmannsretten kan ikke se at det er grunnlag for å si at det finnes – eller fantes i 2016 – 

noen klar bransjepraksis når det gjelder gjennomføringer av tvungne sikkerhetsopp-

dateringer. Selv om det i prinsippet er et klart skille mellom sikkerhetsoppdateringer og 

oppdateringer av funksjonalitet, vil de i praksis ofte kombineres i en «pakke». Det er også 

stor forskjell på hvor kritisk en sikkerhetsoppdatering er. Noen programvareleverandører 

bruker automatiske oppdateringer. Bildet er mer uklart når det gjelder oppdateringer av 

såkalt «firmware», det vil si programvare som er spesielt laget for en spesifikk elektronisk 

enhet. Vår sak gjelder dette, såkalt FOTA (firmware over the air). Slik lagmannsretten 

forsto vitnet Torgeir Waterhouse, er det en stadig pågående diskusjon om tvungne opp-

dateringer, ytterligere aktualisert ved den overføringen av kontroll fra brukere til leveran-

dører som stadig mer utstrakt bruk av «sky-tjenester» medfører. 

 

Det er ikke tvil om at den oppdateringen som ZTE gjennomførte, hadde til hensikt å ut-

bedre sårbarheter i MF910-modemene som gjorde det mulig for utenforstående å misbruke 

dem for egne formål. Som nevnt innledningsvis, avdekket ZTE to sikkerhetshull: At 

MF910 hadde samme standardpassord for trådløst nettverk og kontrollpanel, og at utvik-

lingsverktøyet ADB (Android Debug Bridge) ved en feil ikke var stengt av da MF910 ble 

lansert. Sistnevnte problem er uten betydning for vår sak, i og med at det nå er enighet om 

at Simula ikke har utnyttet ADB-tilgangen til å modifisere, «hacke», sine modem. Det er 

det førstnevnte sikkerhetshullet som er tema her, som gjorde det mulig for ondsinnede 

tredjeparter å utsette modemet for masseutsendelse av sms eller såkalte tjenestenektangrep. 

 

Lagmannsretten mener at utbedringen av dette ikke kan betegnes som en kritisk sikkerhets-

oppdatering. Ved å gjette seg til standardpassordet på modemene, kunne tredjeparter for 

eksempel benytte muligheten modemene har for å sende sms. Det kunne føre til at mo-

demets eier ble belastet med en stor regning på flere tusen kroner for uberettigede masse-

utsendelser, i tillegg til ubehag over innholdet i meldinger som fremsto å komme fra eieren 

og ubehag ved å bli utsatt for angrep. Slikt misbruk er selvsagt svært uheldig, men ikke en 

risiko som kan betegnes som veldig alvorlig eller samfunnskritisk. 
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I tillegg legger lagmannsretten vekt på forklaringen fra sakkyndig vitne Obrestad, som 

forklarte hvorfor denne sårbarheten i MF910 ikke var enkel å utnytte. At risikoen var 

begrenset, underbygges ved at ZTE ikke har opplyst om mange eksempler på misbruk. 

 

ZTE valgte i 2016 å håndtere denne sårbarheten ved å tvinge gjennom en endring av stan-

dardpassordet «admin» til kontrollpanelene på alle MF910 til et individuelt passord for 

hvert modem. Til dette bemerker lagmannsretten for det første at ZTE med viten og vilje 

hadde utsatt seg for sårbarhet ved å designe sine modem med et trivielt standardpassord. 

Det gjelder selv om slikt design har lange tradisjoner og praktiske fordeler. Videre er det 

klart at ZTE hadde vært kjent med sms-problemet i flere år uten å utbedre dette gjennom 

endring av standardpassord. I den forbindelse er det også grunn til å bemerke at ZTE 

fremdeles benytter standardpassordet «admin» i en del av sine produkter. Sikkerhets-

problemer knyttet til sms-funksjonen var blitt rapportert om fra Telenor og Telia rundt 

årsskiftet 2014/2015. For Telenors del løste ZTE det ved å fjerne sms-funksjonen på de 

Telenorspesifikke modemene, og for Telia tilsvarende ved å «fikse XXS og CSRF sår-

barheten». Men det skjedde altså ingen generell utbedring av MF910-modemer, og sms-

problemet ble innrapportert på ny fra mobiloperatører i mars og oktober 2016. 

 

Håndteringen av Telia og Telenors klager i 2014/2015 viser at ZTE hadde minst tre måter 

å løse den aktuelle sårbarheten på. Enten kunne man fjerne sms-funksjonen. Lagmanns-

retten har imidlertid forståelse for at det fremsto som et lite egnet alternativ for brukere av 

modemer som ikke var solgt gjennom mobiloperatører, og som derfor i større grad enn 

mobilkundene – som kan benytte operatørens sms-tjeneste – vil kunne oppfatte modemets 

sms-funksjon som viktig. Alternativt kunne man utbedre CSRF-sårbarheten, som ifølge 

sakkyndig vitne Obrestad innebærer at man implementerer en kontroll av hvor kom-

mandoer til modemet kommer fra. I følge ham skjedde sms-misbruket mest sannsynlig ved 

at modem-brukeren ble «lurt» til å besøke et bestemt nettsted som sendte kommandoer 

direkte til modemets sms-funksjon. Ved å kontrollere hvor kommandoer kommer fra, kan 

man blokkere alle som kommer fra andre steder enn modemets kontrollpanel. Obrestad 

mente at dette ville vært den mest effektive måten å tette det aktuelle sikkerhetshullet på, 

fordi den tredje – og valgte – utbedringsmåten, endring av standardpassord, ikke ville 

beskytte brukere som allerede var pålogget modemets kontrollpanel, mot misbruk. 

 

På bakgrunn av dette fremstår det for lagmannsretten som at ZTE ikke valgte den mest 

effektive utbedringsmåten. Samtidig foreligger det ingen informasjon om at utbedring av 

CSFR-sårbarheten kunne ha skadevirkninger for brukerne, herunder Simula. ZTEs tek-

niske ansvarlige i Norden, Li Gen Bruce Lee, forklarte at ZTE la ned betydelige ressurser i 

arbeidet med å tette dette sikkerhetshullet, mange personer var involvert, og man gikk 

forsiktig frem ved at man først sendte ut en testoppdatering i juni 2016 til bare 200 enheter, 

uten negative konsekvenser. Det fremstår imidlertid som uklart for lagmannsretten i hvil-

ken grad andre alternativer enn endring av standardpassord faktisk ble vurdert. 
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Lagmannsretten mener videre at en sikkerhetsoppdatering som innebærer bortfall av inter-

nettilgang for de brukerne som fjernstyrer sine modem, har en skadeevne som er synbar for 

ZTE. Riktignok vil de aller fleste brukere ha modemet i sin umiddelbare nærhet, knyttet til 

sin pc gjennom usb-kabel eller trådløst nett, og kan da enkelt endre passordet. Men det 

ligger innenfor den ordinære bruken av modemet, med de funksjonaliteter det tilbyr, å 

fjernstyre det: et dagliglivets behov for å fjernstyre oppvarmingen på hytta, eller et profe-

sjonelt behov for å fjernstyre elektronisk utstyr, som eksempelvis Simula. På denne bak-

grunn mener lagmannsretten at ZTE burde innsett at den tvungne oppdateringen som ble 

valgt, innebar en fare for at skader kunne oppstå. 

 

Lagmannsretten legger til grunn at det ikke var praktisk mulig å forhåndsvarsle modem-

brukerne om oppdateringen. Oppdateringen ble ikke kommunisert til brukerne på annen 

måte enn at det under selve installeringen kom frem en tekst på modemets skjerm som sa 

«Updating….», og som forsvant når oppdateringen var fullført. 

 

ZTE har vist til at det ikke var andre kunder enn Simula som ble negativt rammet av opp-

dateringen. ZTE har anført at Simula i forbindelse med kjøpet kunne og burde ha gjort 

ZTE oppmerksom på at man hadde et ekstraordinært behov for stabilitet i oppkoblingen, 

eventuelt inngått en særskilt avtale med ZTE.  

 

Det er klart at det var direkte kontakt mellom Simulas representanter og ZTEs represen-

tanter forut for kjøpet, blant annet en e-post fra Audun Fosselie Hansen hos Simulas 

konsulent Celerway til Nicklas Sivander i ZTE Sverige 2. april 2016. Det fremgår her at 

Simula allerede hadde anskaffet 300 MF910 og hadde bruk for ytterligere 380 «til et forsk-

ningsprosjekt som måler mobilt bredbåndskvalitet i Sverige, Norge, Italia og Spania». 

Sivander svarte to dager senere: «MF910 är fortfarande ett mycket bra val». Det var også 

minst ett møte mellom partene, men det er uklart om Simula fortalte noe nærmere om 

prosjektet og at modemene skulle fjernstyres. Men alene i lys av antallet modemer som 

skulle kjøpes og den geografiske spredningen av dem, mener lagmannsretten at det måtte 

fremstå som nærliggende for ZTE at ikke alle modemene skulle befinne seg i fysisk nærhet 

til brukeren. Under enhver omstendighet er lagmannsretten ikke enig i at det var grunn for 

Simula til å inngå en særskilt avtale med ZTE om individuelle tilpasninger, all den tid 

MF910 fremsto med de innstillingsvalgene som Simula hadde bruk for – herunder mulig-

heten for å deaktivere automatiske oppdateringer. 

 

Ut fra en samlet vurdering av de momentene lagmannsretten nå har gjennomgått, mener 

lagmannsretten at det var ansvarsbetingende uaktsomt av ZTE å gjennomføre denne kon-

krete, ikke-kritiske sikkerhetsoppdateringen på MF910-modemer hvor automatiske søk 

etter oppdateringer var blitt deaktivert. Det var uventet for brukerne og synbart for 

leverandøren at brukervalget derved ble overstyrt, og at det kunne påføre visse kategorier 

av brukere skade. Oppdateringen endret et bevisst designvalg som ZTE er nærmest til å 
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bære risikoen for, og den aktuelle sårbarheten kunne vært utbedret på andre, mindre 

inngripende måter. Simulas bruk av modemene lå innenfor det regulære og påregnelige.  

 

Lagmannsretten finner det klart at det foreligger rettslig årsakssammenheng mellom ZTEs 

uaktsomme handling og skaden – nemlig at Simula mistet muligheten for kontakt med, og 

fjernstyring av, måleboksene og modemene. 

 

Lagmannsretten går nå over til å vurdere om det er adekvat årsakssammenheng mellom 

ZTEs skadevoldende handling og det økonomiske tapet som Simula krever erstattet. Det er 

to typer tapsposter som kreves erstattet: utgifter knyttet til feilsøk og feilretting, og utgifter 

knyttet til utvikling og gjennomføring av en ny løsning med andre modemer enn MF910. 

Simula har ikke fremsatt noe krav om erstatning knyttet til avbruddstap/forsinkelse i 

forskningsprosjektet, og heller ikke noe subsidiært krav om dekning av anslåtte kostnader 

for Simula dersom man i stedet hadde utbedret problemet ved å oppsøkte modemene og 

endre passordet på dem.  

 

Lagmannsretten finner det ikke tvilsomt at pådratte utgifter til feilsøk og feilretting kan 

kreves dekket av ZTE. Kravet er på 63 201 kroner. Beløpet er ikke bestridt. 

 

Når det derimot gjelder Simulas utgifter til utvikling av en ny løsning og dekningskjøp av 

en annen type modemer, som utgjør det alt vesentlige av samlet krav på over 2 millioner 

kroner, er lagmannsretten kommet til at dette er et tap som ikke følger direkte av skaden og 

er for fjernt og avledet til at det kan kreves dekket av ZTE. 

 

Viseadministrerende direktør i Simula, Kyrre Lekve, forklarte at oppdateringen fikk 

dramatiske konsekvenser for Monroe-prosjektet, som var tidskritisk, kostbart og prestisje-

fylt. Det ble derfor satt store ressurser inn på å avdekke hva problemet besto i. Da det ble 

avdekket at ZTE hadde overstyrt Simulas brukervalg ved å oppdatere modemene, mistet 

Simula all tillit til ZTE. Lekve mente at Simula ikke lenger kunne samarbeide med et firma 

som overstyrte brukervalg på denne måten, med risiko for nye tilsvarende hendelser. Det 

innebar at da ZTE 22. desember 2016 tilbød seg å tilbakestille oppdateringen, og mente at 

det ville løse problemet, hadde Simula allerede bestemt seg for en annen løsning. Derfor 

besvarte ikke Simula denne e-posten. I romjulen 2016 bestilte Simula 10 Sierra wireless 

MC7455 modem og annet utstyr fra Techship, og en ny løsning ble utviklet på basis av 

disse i perioden januar til mai 2017.  

 

Den 9. januar 2017 sender Fosselie Hansen på vegne av Simula en e-post til ZTE Sverige 

der det ble meddelt at Simula ønsket å returnere de 730 modemene man hadde kjøpt, på 

grunn av «two critical incidents that have broken the whole system and might risk termi-

nating the whole project». Den ene hendelsen var den tvungne oppdateringen, som Simula 

mente var urettmessig, og den andre knyttet seg til at fire av fem kontrollerte modemer 

viste seg å ha oppsvulmede batterier, noe som Simula mente at utgjorde en uakseptabel 



 

 - 12 - 19-170427ASD-BORG/03 

risiko. I e-posten beskrives at «some modems are crashed and broken» etter oppdateringen. 

I sin forklaring i retten bekreftet imidlertid Fosselie Hansen at oppdateringen ikke hadde 

påført MF910-modemene skade ut over behovet for å skifte passord. 

 

Det kom frem under forklaringene i retten at de nye modemene som Simula kjøpte, hadde 

flere tekniske fordeler sammenlignet med MF910. Dette beskrives også i Simulas Monroe-

rapport om «Final Implementation» datert 28. februar 2017 hvor det det gjort rede for de 

endringer som ble gjort i måleboksene, blant annet med ombytte til Sierra-modemer. Lekve 

fremholdt imidlertid i retten at MF910-modemene var gode nok, at batteriproblemet ikke 

var alvorlig og at Simula ikke ville pådratt seg kostnader til endringer om ikke ZTE hadde 

satt et stort antall modem ut av spill gjennom tvangsoppdateringen.  

 

Etter bevisførselen fremstår det som uklart for lagmannsretten om det ville vært teknisk 

mulig for ZTE å eliminere Simulas problem ved å tilbakestille oppdateringen, slik ZTE 

tilbød rett før jul i 2016. Dersom det skulle vise seg umulig, ville alternativet for Simula 

vært å oppsøke hver måleboks der hvor de befant seg og endre passordet på stedet. Det 

ville vært et betydelig arbeid, men etter lagmannsrettens syn likevel klart mindre kostbart 

og tidkrevende enn å utvikle og implementere en helt ny løsning med andre modemer. Slik 

lagmannsretten ser det, underbygger den tidsnære dokumentasjonen at det sannsynligvis 

var sammensatte årsaker til at Simula skiftet ut ZTE-modemene. Anførselen om tap av tillit 

er forståelig, men lagmannsretten kan vanskelig se at det alene er tilstrekkelig for å kreve 

at ZTE dekker store utgifter til utvikling og gjennomføring av en alternativ løsning, uten at 

Simula først forsøker noen form for nærmere dialog med ZTE. Blant annet er det kommet 

frem at dersom Simula hadde opplyst ZTE om IMEI-numrene på sine modemer, ville det 

være uproblematisk å skjerme disse fra enhver fremtidig tvungen oppdatering. Lagmanns-

retten mener derfor at den reelle risikoen for nye, tilsvarende hendelser var liten. At Simula 

den gangen valgte ikke å undersøke nærmere om det oppståtte problemet kunne løses 

tilfredsstillende på en enklere og billigere måte, må selskapet selv bære risikoen for.  

 

Eventuelt kan man se dette som et utslag av Simulas plikt til å begrense sitt tap, men resul-

tatet blir det samme, nemlig at Simula ikke har krav på å få dekket pådratte kostnader til 

utvikling av ny løsning og dekningskjøp av andre modemer.  

 

I lys av dette, og de kravene Simula har valgt å fremme, blir lagmannsrettens konklusjon at 

Simula tilkjennes erstatning med 63 210 kroner. Det er ikke fremsatt noe rentekrav ut over 

det som følger av dommens oppfyllelsesfrist. Medvirkningsansvar eller lemping er ikke 

aktuelt.  

 

Det er ikke uenighet mellom partene om at lagmannsretten er rett verneting for kravet 

knyttet til feilsøk mv. som Simula har fått medhold i. Når det ikke er aktuelt å tilkjenne 

erstatning for utviklingskostnader og dekningskjøp, som ville ha omfattet modemer 

plassert i utlandet, er det ikke nødvendig for lagmannsretten å ta stilling til om vilkårene 



 

 - 13 - 19-170427ASD-BORG/03 

for stedlig domsmyndighet i tvisteloven §§ 4-3 første ledd eller 4-5 nr. 3 er oppfylt for 

disse kravene. 

 

Når det gjelder sakskostnader, mener lagmannsretten at ingen av partene har vunnet saken. 

Simula har fått medhold i at det foreligger ansvarsgrunnlag. I lys av tvistebeløpet sett opp 

mot pådratte kostnader, fremstår dette som et sentralt punkt for Simula, og det har vært viet 

vesentlig tid under ankeforhandlingen. Dette er etter lagmannsrettens syn likevel ikke til-

strekkelig til å si at Simula har fått medhold «i det vesentlige», jf. tvisteloven § 20-2 andre 

ledd. Til det er avstanden mellom krav og tilkjent erstatningsbeløp for stor. Begge parter 

har fått medhold av betydning, og lagmannsrettens konklusjon er at hver av partene bør 

bære egne sakskostnader for begge rettsinstanser. Det foreligger ikke tungtveiende grunner 

for å anvende tvisteloven § 20-3.  

 

Dommen er enstemmig. 
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Sak 19-170427ASD-BORG/03 

 

DOMSSLUTNING 

 

1. ZTE Corporation Ltd. dømmes til å betale 63 210 – sekstitretusentohundreogen – 

kroner i erstatning til Simula Research Laboratory AS innen to uker fra forkyn-

nelsen av dommen. 

2. Hver av partene bærer egne sakskostnader for tingretten og lagmannsretten. 

 

Fanny Platou Amble 

 

Jeg bekrefter at rettens øvrige medlemmer har godkjent avgjørelsens innhold, jf. 

midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 47 § 8 andre ledd. 

 

Fanny Platou Amble 
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