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Sammanfattning 

På uppdrag av Trafikverket har denna rapport syftet att ge en rekommendation 
baserat på jämförelse av nuvarande standarden IEC 60870-5-104 och den alterna-
tiva standarden IEC 61850.  

Studien jämför IEC 61850 och IEC 60870-5-104 och skillnader mellan dessa två 
standarder utifrån olika områden som kommunikation, säkerhet samt ekonomiska 
aspekter.  

I arbetets teoridel behandlas elnätet och hur elstationer i allmänhet fungerar uti-
från kommunikationsprotokollen och hur systemen kommunicerar med andra en-
heter. Resultatet av arbetet visar att standarden IEC 61850 erbjuder stora möjlig-
heter och fördelar i samtliga aspekter, och har även en utvecklingspotential. Med 
kommunikationsprotokollet IEC 61850 erhålls mer information i form av feltyp, 
direkta mätningar och styrning på kontrollanläggningar.  

Dock finns det en komplexitet i IEC 61850 som kan kräva större anpassningar för 
att ersätta tidigare protokoll på anläggningar vid byte. Utifrån säkerhetsaspekten 
uppvisar IEC 61850 styrka bland annat gällande skydd av integritet och konfiden-
tialitet. Sammantaget visar arbetet att det finns stor fördel att använda sig av IEC 
61850 vid framtida tillämpningar utifrån examensarbetets resultat.  

 

Nyckelord 

IEC 60870–05-104, IEC 61850, kommunikationsprotokoll, styrning av elkraftsy-
stem. 



 

 

  



 
 

Abstract 

On behalf of the Swedish Transport Administration (Trafikverket), this report aims 
to provide a recommendation based on a comparison of the current communica-
tion protocol standard IEC 60870-5-104 and the alternative standard IEC 61850. 

This study compares IEC 61850 and IEC 60870-5-104 and differences between 
these two standards based on different areas such as communication, security and 
economic aspects. 

In the theoretical part of this thesis, the electricity grid is treated and how electrici-
ty stations generally work based on the communication protocols and how the sys-
tems communicate with other devices. The result of the thesis shows that the 
standard IEC 61850 offers great opportunities and advantages in all aspects and 
has a potential for development. With the communication protocol IEC 61850, 
more information is obtained in form of error type, direct measurements and con-
trol at control plants. 

However, there is a complexity in IEC 61850 which may require major adaptations 
to replace previous protocols on plants when changes are needed. Based on the 
safety aspect, IEC 61850 shows strength among other things regarding protection 
of privacy and confidentiality. Overall, the work shows that there is a great ad-
vantage of applying IEC 61850 in future use based on this thesis results. 
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Akronymer 

ACSI  Application Communication Service Interface 

APCI   Application Protocol Control Information 

APDU  Application Protocol Data Unit 

ASDU   Application Service Data Unit 

ATCC  Automatisk brytare 

CALH   Larmhanterare 

CILO  Interlocking 

CSWI  Krets-styrenhet, beskriver hur en brytare kontrolleras. 

DNP 3  Distributed Network Protocol, är ett set av kommunikationsproto-
koller som används mellan komponenter i processautomatiseringssy-
stem. 

GAPC  Generisk automatisk processtyrning 

GGIO  Generisk ingång och utgång 

GOOSE   Generic Object Oriented Substation Event, är en kontrollmodell med 
en snabb och pålitlig mekanism för överföring av data över hela el-
stationen. 

I/O Input/Output 

IEC International Electrotechnical Commission, Internationell Elektro-
tekniska Kommittén. 

IED Intelligent Electronic Devices, mikroprocessor-baserade system med 
syftet att styra kraftsystemets olika delar.   

IHMI   Human machine interface, maskinens gränssnitt. 

IP   Internet Protocol, internetprotokoll, är kommunikationsprotokoller 
som används för överföring av information i Internet. 

LN   Logical Node, är enheter för skydds och kontroll funktionerna i IEC 
61-850. 



 

 

MMS   Manufacturing Message Specification, är en global kommunikations-
standard där Ethernet och TCP/IP används med syftet att hantera 
hur informationen transporteras i substationen. 

MU Merging Unit  

OSI Open Systems Interconnection, är ett öppet anslutningssystem som 
ansvarar för nätverkskommunikationen. 

RTU Remote Terminal Units, mikroprocessbaserad styrsystemskompo-
nent. 

SAS Substation Automation System, ett automatiserat system för trans-
formatorstationer.  

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition, ett system för övervak-
ning, datainsamling och styrning av processer.  

SCL   Substation Configuration Language, Substations konfigurationsspråk, 
är konfigurationens beskrivningsspråk som används för att beskriva 
IED-konfigurationer och kommunikationssystem. 

SCSM Specific Communication Service Mapping 

SMV   Sampled Measured Values, en protokoll som är definierad i IEC 618-
50-9-2. 

SV   Sampled Values, är samma protokoll som SMV. 

TCP  Transmission Control Protocol, används med syftet att hantera hur 
informationen transporteras i substationen. 

XCBR  Circuit Breaker, beskriver brytarens information. 

XML    EXtensible Markup Language 

 XSWI  Isolator 

 YLTC  Circuit Breakers, brytare 
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1      Inledning 

Detta kapitel tar upp problemställning, målsättning samt avgränsning för pro-
jektet. 

1.1     Problemformulering  

Trafikverket använder standarden IEC 60870-5-104 för att kommunicera med 
cirka 1500 kontrollanläggningar i Sverige. En kontrollanläggning består av system 
för bland annat manöver och indikering. Kontrollanläggningens viktigaste uppgif-
ter är styrning, driftövervakning, felsökning och bortkoppling av tillhörande an-
läggningsdelar. Kommunikationens främsta syfte är att styra järnvägens elkraftsy-
stem. Elkraftsystemet består av en omformare, omriktare, frånskiljare, brytare mm. 
Standarden IEC 608-70-5-104 har Trafikverket använt sedan början av 2000-talet. 
Eftersom det tar ungefär tjugo år att byta alla kommunikationsenheter i anlägg-
ningarna är det av ytterst vikt att göra rätt val om Trafikverket ska byta inriktning. 
Det finns ett pågående standardiseringsarbete som är intressant och som bör utre-
das om det är ett lämpligt alternativ, nämligen IEC 61850. 

 

1.2     Målsättning 

● Att ge en rekommendation baserat på analys och jämförelse av nuvarande 
standarden IEC 60870-5-104 och den alternativa standarden IEC 61850 
som kommunikation mellan kontrollstationerna och enheterna.   

● Att undersöka hur framtidssäkert det är att använda standarden IEC 61850. 
● Att undersöka om det finns alternativa standarder än standarden IEC 61850 

som är mer lämpliga med bättre teknik. 
● Att genomföra litteraturstudier av tidigare arbeten, forskning och utveckling 

inom området. 
● Att analysera och diskutera ekonomiska, miljömässiga och icke-tekniska 

aspekter. 

1.3 Metod 

En litteraturstudie av tidigare forskningsarbeten samt självstudier inom kunskaps-
området kommer att genomföras för att kunna besvara rapportens syfte. Huvud-
metoden i arbetet kommer vara en jämförande analys.  

1.4     Avgränsning 

● Att tester endast ska baseras på tidigare forskningsstudier då anläggnings-
besök inte är möjlig på grund av behörighets och säkerhetsbegränsningar. 

● Att endast använda artiklar som är skrivna på svenska och engelska. 
● Undersökningen ska endast baseras på styrning av elkraftsystem för järnvä-

gen. Utrustning såsom fläktar, plattformsdörrar och hissar undersöks inte i 
detta arbete.   
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2       Bakgrund och teori 

I detta kapitel presenteras bakgrund och teori för de vanligaste elkrafts-
komponenterna för järnvägens elkraftsystem, där även standarderna IEC 61850 
och IEC 60870-5 -104 kommer att presenteras utifrån den tekniska bakgrunden. 

2.1      Bakgrund 

Trafikverket har som ansvar att styra trafiken för hela Sverige. För att detta ska ske 
på bästa möjliga sätt strävar Trafikverket efter att använda den senaste tekniken 
samt att utveckla kontrollanläggningarna, särskilt gällande järnvägens elkraftsy-
stem. Trafikverket bildades som en ny enhet år 2010, detta genom att det skedde en 
nedläggning av Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och andra enheter inom Sta-
tens institut för kommunikationsanalys. Trafikverket har ansvar för långsiktig pla-
nering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. De 
ansvarar även för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. 
Trafikverkets huvudkontor ligger i Borlänge och har cirka 7000 anställda. Organi-
sationen delas in i sju centrala funktioner och sex verksamhetsområden där de cen-
trala funktionerna består av ekonomi, styrning, inköp, logistik, strategisk, utveckl-
ing, juridik, planprövning, personal, IT samt kommunikation och informationshan-
tering [1].  

2.2      Teori 

I denna del beskrivs teorin för de vanligaste komponenterna inom järnvägens el-
kraftsystem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Figuren visar järnvägens elkraftsystem [2]. 
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Transformatorstationer är anläggningar som består av en sammansättning av 
elektriska apparater för olika spänningsnivåer. Substationer har som uppgift att 
transformera om spänningen och att anpassa elnät efter konsumenters behov. 
Därmed kan elen passera många olika substationer med olika nivåer av spänningar 
från att den genereras till att den når konsumenten. 

Grunden för utformningen av den elektriska kopplingen i högspänningskretsarna 
illustreras med enlinjescheman över anläggningen. I en elstation finns ett antal 
komponenter såsom brytare och frånskiljare. Vid högspänning har brytaren uppgif-
ten att släcka ljusbågar som uppstår vid tidpunkten för brytningen samt att bryta 
uppkommande ström. Brytaren har även funktionen att genomföra kontinuerlig 
drift med hjälp av märkström och brytning av maximal kortslutningsström.  

Brytaren måste manövreras för hand men kan även manövreras med motordrivna 
mekaniska fjädrar. Frånskiljare har som uppgift att frånskilja spänningsförande 
komponenter från områden där exempelvis underhållsarbete utförs. Frånskiljare är 
konstruerade på ett vis som gör att de inte kan bryta stora strömmar där den enkl-
aste formen består av endast en balk med två isolatorer sammankopplade med en 
rörlig kniv [3, 4].  

2.3 Tidigare studier inom arbetet 

Tidigare forskning inom kunskapsområdet har genomförts där man bland annat 
belyser sårbarheten, kommunikationen och säkerheten hos protokollen IEC 61 850 
och IEC 60870-5-104 [5, 6, 7]. I detta avsnitt presenteras tidigare forskningsar-
beten som har bidragit och varit till hjälp för att kunna genomföra denna rapport. 

I rapporten “Review on cyber vulnerabilities of communication protocols in indust-
rial control systems” skriven av Xu, Yang, Li m.fl. studeras sårbarheten hos de olika 
protokollen där även typiska säkerhetsattacker redovisas [6]. 

I rapporten “Cyber Security in communication of SCADA systems using IEC 61850” 
av Robert Czechowski beskrivs de grundläggande verktyg som används för att 
skydda mot attacker samt nuvarande problem i smart kommunikation. Dessa be-
skrivningar används för att få en bättre uppfattning över säkerheten och kommuni-
kationen inom standarden IEC 61850 [7]. 

I rapporten “Overview of IEC 61850 and Benefits” av R. E. Mackiewicz analyseras 
kommunikationsmöjligheterna samt egenskaperna hos standarden IEC 61850. 
Rapporten beskriver några av de viktigaste funktionerna som har stora fördelar för 
användarna och redovisar viktiga aspekter inom kommunikation och ekonomiska 
områden vid jämförelse av standarderna IEC 61850 och IEC 60870-5-104 [5]. 
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2.4 International Electrotechnical Commission (IEC) 

IEC är världens ledande icke-statliga organisation, som grundades år 1906, med 
syftet att främja ett internationellt samarbete om frågor gällande standardisering 
inom elektriska och elektroniska områden. Medlemmarna i IEC är nationella 
kommittéer. IEC utser deltagare och medlemmar som kommer från myndigheter, 
industrier, föreningar och akademier för att delta i IEC:s tekniska bedömningsar-
bete. IEC är en av tre globala systerorganisationer (IEC, ISO och ITU) som utveck-
lar internationella standarder för hela världen. IEC kan samarbeta vid behov med 
ITU (International Telecommunication Union) och ISO (International Organizat-
ion for Standardization) med syftet att säkerställa att internationella standarder 
ska förenas och komplettera varandra. De gemensamma kommittéerna säkerställer 
att internationella standarder kombinerar all relevant kunskap från experter som 
arbetar inom relaterade områden. Denna rapport kommer till största delen att dis-
kutera standarden IEC 60870-5-104 och standarden IEC 61850 [8]. 

2.5   IEC 61850 

Kraft- och industriföretag ställer höga krav på att kontrollanläggningar ska vara 
flexibla och framtidssäkra. Dessa krav visar behov för en standard där samverkan 
mellan enheter från olika leverantörer och allokering mellan olika leverantörer de-
finieras. IEC 61850 är en global standard för kontrollanläggningar, som ger en de-
taljerad specifikation över den arkitektur som kommunikationen har och hur den 
fungerar i en elstation avseende kontroll, säkerhet och övervakning. Denna stan-
dard ger en flexibel arkitektur för samverkande av öppna system. Standarden stöd-
jer framtida förändringar inom kommunikationen samt ger en möjlighet till en-
klare underhåll och kommunikation. Det fanns en hel del brister med den tidigare 
standarden, detta ledde till att leverantörerna använde sina egna kommunikations-
protokoll mellan enheterna och detta resulterade till låsta automationssystem till 
leverantören [9, 10].  

 Standarden IEC 61850 innefattar följande delar. 

● IEC 61850-1 ger en introduktion och översikt över IEC 61850 serier. 
● IEC 61850-2 innehåller ordlista om specifika termer och definitioner. 
● IEC 61850-3 definierar de allmänna kraven, främst avseende konstruktion, 

design och miljöförhållanden för kommunikation inom Intelligent Electro-
nic Devices (IED) och system i kraftverk. 

● IEC 61850-4 beskriver kraven i system- och projekthanteringsprocessen och 
speciella stödverktyg för teknik och testning. 

● IEC 61850-5 standardiserar kommunikation mellan IED och relaterade 
systemkrav. 

● IEC 61850-6 beskrivning av konfigurationsspråk för kommunikation i elekt-
riska substationer som är relaterad till IED. 

● IEC 61850-7 innebär en grundläggande kommunikationsstruktur för sub-
station som indelas i följande delar:  

- IEC 61850-1: Modeller och principer med överblick över arkitekturen 
för kommunikation mellan substationsenheter och informationsmo-
deller som används i de olika delarna av IEC 61850. 
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- IEC 61850-2: ACSI (Abstract Communication Service Interface) till-

handahåller beskrivning av kommunikationen mellan en klient och 
en fjärrserver, gränssnitt för dataåtkomst, kontrollblock och loggning. 

- IEC 61850-3: Vanliga dataklasser som anger gemensamma egenskap-
er relaterade till substationer. 

-  IEC 61850-4: Kompatibla logiska nodklasser och dataobjekt-klasser 
som anger extra gemensamma dataklasserna, logiska noderna och 
dataobjekt som krävs för användning av IEC 61850.  

 
● IEC 61850-8-1: Specific Communication Service Mapping (SCSM) anger me-

tod för att utbyta tidskritisk och icke-tidskritiska data via lokala nätverk ge-
nom att kartlägga Application Communication Service Interface (ACSI). 

● IEC 61850-9-2: Specifik Communication Service Mapping beskriver hur 
transmissionen av mätvärden bör ske enligt IEC 61850-7-2. 

● IEC 61850-10: anger standardtekniker för testning av överensstämmelse hos 
klient, server och värdeenheter och tekniska verktyg, samt specifik mät-
ningstekniker som ska tillämpas vid deklaration av prestandaparametrar [11, 
12]. 
 

2.6 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) 

SCADA är en lösning för övervakning, datainsamling och kontrollsystem som täck-
er stora geografiska områden. Den hänvisar till kombinationen av datainsamling. 
SCADA-system används huvudsakligen för implementering av övervaknings och 
kon-trollsystem för utrustning eller en anläggning i flera branscher som kraftverk, 
olja och gasförädling, vatten och avfallskontroll och telekommunikation. SCADA-
system innefattar en rad olika komponenter såsom en databas-process, en pro-
gramvara och dator med grafiskt användargränssnitt. Från databasen inhämtar 
datorn information och omvandlar informationen till linjediagram och rapporter. I 
detta system görs mätningar under fält eller processnivå i en anläggning. Efter ett 
antal fjärrkontakter överförs sedan data till SCADA:s centrala värddator så att en 
mer fullständig process eller tillverkningsinformation kan tillhandahållas på di-
stans. Detta system visar mottagna data på ett antal operatörskärmar och överför 
de nödvändiga kontrollåtgärderna till fjärrkontakterna i processanläggningar. 
SCADA-systemets vanligaste uppgift är att samla in data från olika system för an-
vändning av framtida processer. Systemet har även en spänningskontroll som 
automatisk kontrollerar spänningen i systemet oavsett punkt [13].  

SCADA-systemet består av följande komponenter: Remote Terminal Units (RTU), 
kommunikationssystemets masterstation samt Human-Machine Interface (HMI). 
RTU är SCADA-systemets huvudkomponent som har direkt kontakt med olika mä-
tare, sensorer och manöverdon som hör samman med en kontrollmiljö. Kommuni-
kationssystemet i SCADA-systemet hänvisar till kommunikationskanalerna som 
används mellan huvudstationen och fältutrustningen. Kanalens bandbredd begrän-
sar hastigheten för kommunikationen. Masterstationen i SCADA-systemet är en 
samling av datorer, kringutrustning och systemets in och utgångar som gör det 
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möjligt för operatörerna att övervaka och styra energisystemets processtatus. Hu-
man-Machine Interface avser samspelet som krävs för samarbetet mellan huvud-
stationen och operatörerna som använder SCADA systemet [13]. 

2.7 Kommunikation i IEC 61850 

Kommunikation i intersubstationen indelas i följande tre nivåer; processnivå, en-
hetsnivå, och stationsnivå. All kommunikation inom och mellan dessa nivåer om-
fattas av standarden (figur 2). De olika nivåerna kopplas ihop med varandra med 
kommunikationsbussar. Processnivån består av kretsbrytare och utrustning för 
datainsamling för bland annat mätning av ström, spänning och andra parametrar i 
stationens delar. Mätvärdena beskriver bland annat positionen av komponenterna 
eller nivån av ström genom ledningar. Dessa mäts med hjälp av olika komponenter 
som mättrans-formatorer, mätdon och givare. Själva processnivån finns integrerad 
i komponenterna i ställverket. Facknivån består av de IED:er som samlar mätning-
ar som tillhandahålls av processnivån. IED:erna kan göra lokala kontrollbeslut, 
sända data till andra IED:er, eller skicka data till substationen i SCADA-systemet 
för vidare bearbetning och övervakning. på facknivån är de olika enheterna för 
skydd och kontroll placerade. Skydds- och kontrollreläer är sekundära utrustning-
ar, och får information i form av ström- och spänningsvärden från processnivån.  

Kontrollkommandon från facknivån tas emot från stationsnivån och implemente-
ras i utrustningen på processnivån. Stationsnivån består av SCADA-server och 
HMI, såväl som de mänskliga operatörerna som övervakar statusen för transform-
ationsstationen. Stationsnivån ger översiktlig bild av stationen och placeras van-
ligtvis i en kontroll som är avskild. Denna avskildhet görs för att undvika att ut-
rustningen ska få en påverkan av störningar som elektromagnetiska störningar i 
ställverket. Stationsnivån är oftast placerad i närheten av ställverket och tillåter att 
det sker drifter i ett fack. På stationsnivån sker en analys och bearbetning av data 
som överförs till facknivå, exempelvis spänningar och ström. Från denna nivå sker 
överföringar av bland annat kontrollkommandon för en brytare som finns i pro-
cessnivån. Med andra ord finns det på stationsnivån utrustning för bland annat 
styrning mätning, skydd och övervakning [14].  
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Figur 2:Figuren visar kommunikationsnivåer som kopplas ihop med kommunikationsbussar. 

 

 

 

Figur 3:Figuren visar ett exempel på logiska noder för generisk automatisk funktion, brytare kontrollfunktion 
och spänningskontrollfunktion. 

2.8 Objektorienterad modell i IEC 61850 

I IEC 61850-miljön bryts skydds- och kontrollfunktionerna i mindre enheter som 
benämns Logical Node (LN). Dessa enheter är i själva verket definierade i stan-
dardobjektets standardorienterade sammanhang, där en av de viktigaste fördelarna 
med standar-den över äldre protokoll presenteras. Det finns totalt 92 Logical 
Node-värden som definieras i IEC 61850, som motsvarar olika skydds, skyddsrela-
terade, kontroll, mätnings och övervakningsfunktioner samt de fysiska komponen-
terna som transformatorer och brytare. 

Figur 3 illustrerar ett exempel där flera Logical Node-värden interagerar med 
varandra för att utföra olika funktioner som innefattar automatisk funktion av bry-
tare och spänning.  



 

9 
 

Varje logisk nod kan ha några eller upp till 30 dataobjekt, som alla hör till en ge-
mensam dataklass (CDC). Varje dataobjekt har i sin tur några eller fler än 20 data-
attribut. Logiska noder kan vara på någon av de tre nivåerna som definieras för 
transformationsstationens automatisering. Det bör noteras att varje fysisk enhet, 
såsom en IED, kan vara värd för flera logiska noder beroende på dess funktion-
alitet. Dessa logiska noder är grupperade i logiska enheter (LD) som definieras i 
samband med den fysiska enheten, varvid varje fysisk enhet innehåller minst en 
logisk enhet. IEC 61850 definierar ett överflöd av tjänster som verkar på Logical 
node-datasobjekten. Dessa tjänster täcker inte bara traditionella kontroll / läs / 
skriv-kommandon, men de täcker även nya och utökade tjänster för att gruppera 
data objekten, rapportering och loggning samt överföring av snabbmeddelanden, 
som GOOSE [14]. 

2.9 Substation Configuration Description Language (SCL) 

SCL definieras i del sex i standarden 61850-6. SCL är konfigurationens beskriv-
ningsspråk som används för att beskriva IED-konfigurationer och kommunikat-
ionssystem enligt IEC 61850-5 och IEC 61850-7. SCL är baserad på eXtensible 
Markup Language (XML). Den innehåller datarepresentation för alla enheter i sub-
stationen, alla logiska noder tillsammans med deras dataobjekt och attribut, samt 
kommunikationssystem och funktioner. IED och Substation Automation System 
(SAS) representation som SCL-filer är en av de mest viktiga egenskaperna i stan-
darden när det gäller förbättringen av kommunikationsförmågan mellan de olika 
IED-enheterna och för att uppnå fullständig driftskompatibilitet. IEC 61850 kan 
använda flera olika protokoll i och med att SCL är alltid lika oberoende av proto-
koll. Några av de stora fördelarna med SCL-modellering är enligt följande: 

● Aktiverar automatisk konfiguration av IED:er med hjälp av utvecklingsverk-
tyg i offline-läge, vilket minskar kostnader och ansträngningar för IED-
konfigurationen.  

● Aktiverar delning av IED-konfiguration bland användare och leverantörer.  
● Aktiverar offline-konfiguration av IEC 61850-program utan att behöva en 

nät-verksanslutning till IED för klientkonfiguration [11]. 

2.10 SCL - objektmodellen 

SCL-språket kan användas för att beskriva kommunikationssystemet, applikat-
ionsnivån av kommunikationen, varje IED, förekomst av logiska noder och relat-
ioner mellan de logiska noderna och varje IED. Dessutom tillåter SCL användaren 
förlängningar av logiska noderna genom att lägga till dataobjekt. 

För att detta ska uppnås, innehåller en SCL-fil tre huvuddelar och ytterligare ett 
antal delar där begreppen beskrivs nedan.  

● Header: denna del används för att identifiera version och information 
om SCL-filen. 

● Substation: Inom denna del beskrivs spänningsnivåer, lastfrånskil-
jare, uppbyggnaden och uppkopplingen i anläggningen mellan enhet-
er som IED. 
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● Kommunikation: Innehåller information om accesspunkter för sy-
stemet. 

● IED: IED beskriver den fullständiga uppbyggnaden av IED-sektionen 
och innehåller olika accesspunkter till IED.   

● Datatyper: I detta avsnitt definieras logiska enheter och noder, data 
och alla fysiska enheter [14, 15]. 

 

2.11 Kommunikationstyper  

Substation Automation System (SAS) använder tre olika typer av meddelanden 
såsom Manufacturing Message Specification (MMS), Generic Object Oriented Sub-
station Event (GOOSE) och Sampled Measured Values (SMV). MMS används för 
en vertikal kommunikation (SCADA till IED:er) och GOOSE och SV används vid en 
horisontell kommunikation (IED till IED), som redovisas tydligt i figur 4. Genom 
att använda Ethernet kan överföringen av dessa protokoll ske genom TCP/IP nät-
verk (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) eller elstationernas LAN. 
En del av informationen är tidsbegränsad samtidigt som en annan del inte är tids-
begränsad, och detta är skälet till att olika protokoll används [16, 17].  

 

 
Figur 4: Figuren illustrerar hur de olika typerna av kommunikationerna används vid vertikal och horisontell 
kommunikation[18]. 
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Manufacturing Message Specification (MMS) 

MMS är en global kommunikationsstandard där Ethernet och TCP/IP används 
med syftet att hantera hur informationen transporteras i substationen. Utifrån pro-
cessdata, övervakningskontroll samt informationsöverföring mellan nätverksan-
slutna enheter sker det en kommunikation i realtid. Den är i form av ett applikat-
ionslager i OSI-modellen, samt överförs genom TCP/IP eller ett OSI-nätverk [16]. 

Generic Object Oriented Substation Event (GOOSE) 

Ett kommunikationssätt mellan IED:er är Generic Object Oriented Substation 
Event (GOOSE). För att en lyckad kommunikation mellan IED:er ska ske, bör en-
heterna vara konfigurerade till att kunna använda GOOSE-protokollet. Protokollet 
är ett sätt att överföra information enligt IEC 61850-standarden och ger ett medel 
för en IED att skicka oönskade meddelanden via ett kommunikationsnät som kan 
mottas av enstaka eller flera IED i ett peer-to-peer. GOOSE-protokollet används för 
snabb och pålitlig överföring av substationshändelser som larm, kommandon och 
indikatorer. I allmänhet används GOOSE för applikationer med hög hastighet och 
hög prioritet, såsom skyddsspärr samt tidskritiska händelser där information 
måste levereras direkt mellan IED. Ett GOOSE-meddelande som skickas av en IED 
kan ta emot och användas av flera andra mottagare [19]. 

 

Sampled Values (SV) 

Sampled Values (SV) är ett protokoll som är definierad i IEC 61850-9-2. Protokol-
let är tidskritiska meddelanden som kan skicka data antingen via unicast eller mul-
ticast och publicerar kontinuerligt datapaket med en viss hastighet. Sampled Va-
lues möjliggör för IED att kunna dela information i form av signaldata med 
varandra, och kan skickas antingen över Ethernet eller genom en seriell anslutning 
mellan två olika IED:er [17]. 

Genom en applikationsmodell och kommunikationsstack påverkas inte standarden 
IEC 61850 av en förändring i kommunikationsstacken och det är en indikation på 
att den är framtidssäker och har en snabbutvecklande teknologi. En kartläggning 
av data mellan de olika delarna behövs och detta illustreras i figur 5, där GOOSE 
och Sampled Value inte körs genom hela stacken utan sker endast vid kommuni-
kation med klientservern [17].  
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Figur 5: Figuren visar datakartläggning mellan olika delar illustreras i kommunikationsstacken [20]. 

Transmittor Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) 

TCP/IP är en samling av nätverksprotokoll och tjänster, där TCP har som funktion 
att ge meddelande-leveranser för olika datatyper över ett nätverk. Själva IP bidrar 
till hantering av styrningen av överföring av nätverk mellan avsändare och motta-
gare. Dessa protokoll utgör en stor del av data över internet, och är en arkitektur 
som skickar information om hur data ska behandlas, överföras och mottas av mot-
tagaren. De fem översta skikten i OSI-modellen används av TCP/IP [21]. 

Ethernet 

Ethernet, som är en nätverksarkitektur, består av hårdvara och mjukvara som till-
sammans arbetar för att överföra digitala data mellan olika enheter. I TCP/IP 
stacken är Ethernet ett länkskiktsprotokoll som beskriver hur nätverksenheter kan 
genomföra dataformatering för överföring till andra enheter som befinner sig på 
samma nätverkssegment. Därmed beskriver Ethernet den fysiska kopplingen mel-
lan enheter för dataöverföring. I OSI-modellen använder sig Ethernet av de två 
lägsta skikten [22]. 

2.12 OSI en modell i sju lager  

OSI är ett öppet anslutningssystem som ansvarar för nätverkskommunikationen. 
Ett öppet system kan definieras som ett set av protokoller som tillåter kommuni-
kation mellan två olika system utan att förändra systemets interna logik. OSI är en 
hierarkisk lagerarkitektur som har sju separata men funktionellt relaterade lager. 
Varje lager definierar en del av processen för att överföra informationen från ett 
system till ett annat. När två maskiner kommunicerar med varandra sker kommu-
nikationen genom att ett visst lager i ena maskinen kommunicerar med samma 
lager i den andra maskinen med hjälp av protokoller. Processerna som kommuni-
cerar kallas för peer-to-peer processer. Vid kommunikationsprocessens övre lager 
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rör sig meddelandet från sändaren och kommer fram till mottagaren, därefter 
skickas meddelandet upp genom lagren. Under data-transmissonen tar varje lager 
emot data från lagret ovanför och adderar sin egena information och skickar sedan 
den vidare till lagret nedanför. Vid mottagaränden tar meddelandet emot och data 
som är avsedd för mottagar-änden extraheras och resterande data skickas till 
ovanstående lager [13]. 

 

 

Figur 6: Figuren beskriver OSI-modellens sju lager   

I nedanstående punkter beskrivs funktionen av OSI-modellens sju lager: 

1. Fysiska skiktet handlar om dataöverföring och mottagning över det fysiska 
mediet. Denna nivå handlar även om överföring av bitar och byte. I det fy-
siska skiktet definieras gränssnittets elektriska egenskaper mellan appara-
terna, som nivån och frekvensen på de elektriska eller optiska pulserna som 
ska överföras. Där definieras även den typen av överföringsmedium som kan 
antingen vara fiberoptik eller mikrovåg. 

2. Datalänkskiktet har som ansvar att överföra data över kommunikationska-
nalen och säkerställa att mottagningen av uppgifterna ska ske i sin helhet 
och utan störningar. Detta utförs med hjälp av en dataenhet som kallas 
frame (ram) som är kombinerad med procedurer för att kunna styra mot-
tagningen och överföringen av data. Det finns även en mängd data som är li-
ten, så att ett överföringsfel inte ska orsaka förlust av en stor mängd data, el-
ler så att tidsavvikelser mellan sändare och mottagare kan leda till förlust av 
synkroniser-ingen. 

3. Nätverksskiktets uppgift är att leverera meddelandepaket från avsändaren 
till mottagaren. Nätverkslagret behövs inte ifall kommunikationen sker mel-
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lan enheter som befinner sig i samma nätverk. Nätverkslagret ger en rubrik 
till data-paketet när de kommunicerade enheterna befinner sig på olika nät-
verk för att adressera avsändar- och mottagarenheterna. Routrar används 
för att kunna ansluta dessa olika nätverk. Routrar skapar internetnätverk 
och skickar datapaket till mottagaren. 

4. Transportskiktet ansvarar för process till process leveransen av meddelan-
den. Transportlagret säkerställer att meddelanden levereras i ordning. Detta 
lager har några funktioner förutom servicepunktadressering men även seg-
mentering och återmontering av meddelande, flöde, anslutning och felkon-
troll. Servicepunkt, adressering eller portadressering ger meddelandet till 
rätt process bland flera processer som körs på en enda dator. För detta syfte 
adderar transportlagret en rubrik till meddelandet som definierar posta-
dressen.  Varje meddelande delas in i segment som har ett sekvensnummer 
vid mottagning av datapaketet. På mottagarens apparat återmonteras pake-
ten med hjälp av sekvensnumret och förlorad data identifieras och byts ut. 
Dataöverföringen i transportlagret kan antingen vara anslutningsorienterad 
eller anslutningsfri. Felkontroller och flödeskontroller är anordnade mekan-
ismer som gör att meddelandet når mottagaren utan verkan, skada eller för-
lust. Omsändning sker vid felkorrigering.  

5. Sessionsskiktet tillhandahåller synkronisering mellan avsändaren och mot-
tagaren för att få en rätt kommunikation. Kommunikationen kan antingen 
vara av typen halv-duplex eller full-duplex. Synkronisering är en annan 
tjänst i sessionslagret för att säkerställa korrekt leverans av meddelanden till 
mottagaren.  

6. Presentationsskiktet tillhandahåller tjänster för dataomvandling, kryptering 
och komprimering. I kommunikationsprocessen omvandlas meddelandet till 
bitströmmar och sedan överförs det. Presentationslagret behövs eftersom 
varje system använder olika kodningsmetoder för bitströmmarna. Presentat-
ionslagret överför det kodade meddelandet som erhållits från avsändaren till 
ett gemensamt format och sedan sänds det till en mottagare. På mottagarsi-
dan konverterar presentationslagret det gemensamma formatet till ett for-
mat som är begripligt och används av mottagaren.  

7. Applikationsskiktet är det översta lagret i OSI-referensmodellen. Detta lager 
ger nätverksåtkomst till användaren. Exempel på applikationslagrets uppgif-
ter är att den inkluderar filöverföring, e-posttjänster och nätverkshantering. 
Tjänsterna i applikationslagret är mycket mer varierade än tjänsterna i lägre 
lager, detta på grund av att hela utbudet av applikationsmöjligheter finns i 
detta lager [13].  

 

 

2.13  IEC 60870-5 

IEC 60870-5 är en samling av standarder som är utvecklad för SCADA-telemetri av 
IEC mellan år 1988-2000. IEC 608750-5 är en öppen standard som är lämplig för 
överföring av telemetrisk styrning och information för SCADA. I denna standard 
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ges en detaljerad beskrivning för system och telekontrollutrustning med syftet att 
styra stora geografiska processer som SCADA. Standarder beskriver de protokoll 
som för närvarande används inom den europeiska el-industrin. Standarden IEC 
608750-5 har en hierarkisk struktur med sex delar, där varje del har olika sektion-
er, som fyra följeslagarnas standarder. Huvuddelen av standarden definierar an-
vändningsområdet, medan följeslagarnas standard utarbetar informationen om 
användningsområdet genom att ge specifika uppgifter [23]. 

IEC 60870-5 består av följande delar: 

● IEC 60870-5-1 Transmission Frame Formats 

● IEC 60870-5-2 Link Transmission Procedures 

● IEC 60870-5-3 General Structure of Application Data 

● IEC 60870-5-4 Definition and Coding of Application information Elements  

● IEC 60870-5-5 Basic Application Functions 

● IEC 60870-5-6 Guidelines for conformance testing for the IEC 60870-5 
companion standards 
 

● IEC 60870-5-7 Security extensions to IEC 60870-5-101 and IEC 60870-5-
104 protocols  

 
● IEC 60870-5-101 Transmission Protocols – Companion standards for basic 

telecontrol task 
 

● IEC 60870-5-102 Transmission Protocols - Companion standard for the 
transmission of integrated totals in electric power systems 
 

● IEC 60870-5-103 Transmission Protocols - Companion standard for the 
informative interface of protection equipment 
 

● IEC 60870-5-104 Transmission Protocols - Network access for IEC 60870-
5-101 using standard transport profiles 
 

● IEC TS 60870-5-601 Transmission protocols - Conformance test cases for 
the IEC 60870-5-101 companion standard 
 

● IEC TS 60870-5-604 Conformance test cases for the IEC 60870-5-104 com-
panion standard [24] 

2.14 IEC 60870-5-104  

Enligt IEC 60870-5 finns det två olika metoder för att transportera meddelanden. 
Dessa är i praktiken två närbesläktade protokoll. Den första är IEC 60870-5-101 
som tillhandahåller bit-seriell kommunikation över kommunikation med kanaler 
på låg bandbredd. Denna metod använder datalänk-ramen för att transportera data 
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över kommunikationsnätet. IEC60870-5-101 definierar all funktionalitet och data-
objekt som är nödvändiga för telekontrollapplikationer över stora områden, som 
kommunikation mellan elektriska styrstationen och substationssystem. Den andra 
metoden är IEC 60870-5-104 som använder sig av TCP/IP-protokollen för att 
kommunicera över nätverk. En översikt över protokollstacken för IEC 60870-5-
104-protokollet illustreras i Figur 7. Formatet för APDU-ramen (Applicaion Pro-
tocol Data Unit) som definieras i IEC 60870-5-104-protokollet beskrivs i Figur 7. 
Application Protocol Control Information (APCI) behövs inte i IEC 60870-5-101, 
men den finns alltid i IEC 60870-5-104. APCI används för överföringskontroll. Ap-
plication Service Data Unit (ASDU) är frivillig. 

 
 

 
Figur7: Figuren presenterar protokollstacken för IEC 60870-5-104 där IEC 104-specifikationen kombinerar 
applikationsskiktet IEC 60870-5-101 och transport funktioner som tillhandahålls av en TCP/IP (Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol) [25]. 

 
 
  
 
 

 
Figur 8. Figuren visar APDU-ramen [25]. 
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APCI består av starttecknet (68H), APDU:s längd och kontrollfältet. APCI kombi-
nerar med ASDU för att bilda APDU, som visas i figur 8. Observera att APDU:s 
maximala längd är 253 byte och längden på kontrollfältet är 4 byte. Kontrollfältet 
har tre olika format i APCI, som heter S, I och U. Informationsinstruktion (I) an-
vänds för APDU: er som innehåller en ASDU. Det här är det enda formatet som 
innehåller information. Det onumrerade kontrollformatet (U) används bara i 
APDU:er som endast innehåller APCI. U-formatet används som start- och stopp-
mekanism för kommunikationsflöden. Övervakningsformatet (S) styr transporten 
av APDU. APDU: er som använder S-formatet innehåller inte ASDU:er som liknar 
U-formatet. IEC 60870-5-104-protokollet är utformat speciellt för transport av in-
formation och instruktioner i SCADA-miljöer. Det är viktigt att paketen levereras 
på ett tillförlitligt sätt. De första två byten av var och en av de tre IEC 60870-5-104-
meddelandesformaten har samma syfte. Första byten indikerar att det är ett IEC 
60870-5-104-meddelande och denna byte har alltid decimaltalet 104. Andra byten 
indikerar längden på resten av meddelandet, som längden av meddelandet utan de 
första två byten. För U-format och S-format meddelanden bör denna längd alltid 
vara 4. U-formatmeddelanden beskriver antingen aktivering eller konfigureringen 
och har tre typer: START, STOPDT och TESTFR. STARTDT-typen (start dataöver-
föring) är att ställa in en anslutning, STOPDT (stoppa dataöverföring) för att riva 
ner anslutningen och TESTFR (testram) är att testa om anslutningen fortfarande är 
aktiv. S-formatmeddelanden används för att bekräfta upp till vilket I-
formatmeddelande som är mottaget. I-formatmeddelanden är de meddelanden 
som används för att skicka faktiska data. De använder TypeIDs för att bestämma 
vilken typ av meddelande som skickas [25, 26]. 

2.15 Säkerhet i IEC 61850 och 60870-5-104 

De vanligaste hoten som dagligen stöts på är attacker genom virus, trojaner och 
brister i programvara på arbetsstationen.  Syftet med attackerna är att skapa ett 
nätverk av infekterade datorer och därmed kontrollera genom den skadliga pro-
gramvaran. Dessa risker är lätta att upptäcka samt eliminera genom virusprogram. 
Dock kan många virusattacker leda till ett instabilt operativsystem och påverka da-
taintegritet negativt. Cyberattacker kan vara ett allvarligt problem som drabbar och 
skapar förstörelse av databaser, fabriker och kraftverk. Cyberattacker kräver inte 
särskilda resurser utan det kan räcka med en person med rätt kunskaper och rätt 
tillgångar till datateknik att utföra en skadande attack på ett elnät. Det kan räcka 
med att införa felaktiga data i system som har syftet att hantera kraftinfrastruktur 
och därmed kunna förstöra kärnkraftverket och rörledningar. 

Det finns olika typer av attacker och här förklaras några av dem: 

• MITM, Man-In-The-Middle-attack: En angripare tar olika tekniska åtgärder 
för att komma in mellan de två kommunicerande värdarna för att fånga upp 
trafiken och göra en enhet självstyrd så att angriparen kan skicka onormal 
information till andra datorer som är anslutna till den här enheten. 

• DoS, Denial of Service-attack: Denna attack har som syfte att måldatorn el-
ler nätverket inte ska kunna tillhandahålla normala tjänster eller tillgång till 
resurser och störa datautbyte mellan noder. 
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• Injection-attack: Användare kan använda befintliga program för att injicera 
skadliga kommandon i databasens baksida och sedan skicka in frågekod för 
att lura servern för vissa uppgifter som användaren vill veta. 

• Replay-attack: Syftet med denna attack är att genomgå autentiseringspro-
cess-en och påverka autentiseringens korrekthet. 

• Spoofing-attack: En angripare ändrar adresspaketet för datapaketet för att 
efterlikna en auktoriserad användare för att störa nätverkslivets integritet. 

• Modification-attack: Målet med denna attack är att skicka sammanställda 
meddelanden för att störa eller förstöra den normala driften av enheten. 

• Reconnaissance-attack: Angriparen kan fånga meddelanden eller trafik för 
att upptäcka potentiella sårbarheter för målen så att de kan starta fler allvar-
liga attacker. 

• Eavesdropping: Angriparen försöker att fånga datapaket under en kommu-
nikation som hotar nätets sekretess [27, 28, 29]. 

Eftersom IEC 61850 använder sig av GOOSE och SV meddelande undersöks tre 
olika attacker som påverkar GOOSE och SV meddelande.  

GOOSE och SV DOS-attack 

En DOS-attack kommer att få en IED att sluta reagera för de lagliga förfrågningar 
som skapats av andra IED:er. Detta kommer att förhindra IED från att utföra sin 
avsedda funktion och kan få konsekvensen av utrustningsskada och strömavbrott. 
En DOS-attack kan genomföras på olika nivåer och i den enklaste formen skickas 
meddelanden av GOOSE och SV till en IED, fast i stora mängder. Detta leder till att 
IED får svårt att svara på förfrågningar [30, 31]. 

GOOSE och SV Replay-attack 

I ett Replay-attack GOOSE meddelande som används för att skicka signaler fångas 
upp och hålls av angriparen. Angriparen skulle då skicka exakt samma meddelande 
för att orsaka att brytaren bryts. Detta kommer att orsaka ett oavsiktligt strömav-
brott. För SV meddelande Replay-attack kan angriparen fånga ett SV-paket som 
innehåller en viss effekt- och spänningsvärden och sedan skicka samma SV-paket 
till andra IED:er i substationen flera gånger. SV-paket med samma effekt och 
spänningsvärden som cirkulerar inuti substationen kan leda till en oönskad operat-
ion [30, 31]. 

GOOSE och SV Modifikation-attack 

Modifikation-attack är den typ av attack där angriparen ändrar innehållet i fångade 
paket utan att detektera förlaget och abonnenten (kunden). Denna attack görs med 
syftet att orsaka en skadlig handling eller att få IED att skapa obehörig åtgärd. Det 
finns två typer av Modifikations-attacker. I den första attacken fångas GOOSE 
meddelande-paketet och sedan ändras av ett meddelande som kommer att tillåta 
angriparen att få kontroll och driva strömbrytaren i en substation. För SV-paket 
kan en angripare generera en tillverkat analogt-värde och detta värde skickas till ett 
kontrollcenter i substation som leder till oönskade operationer. Denna attack 
kommer att möjliggöra för angriparen att få kontroll över IED och orsakar strö-
mavbrott eller till och med skada på enheter i substationen [30, 31]. 
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Den andra typen av attack automatiseras med hjälp av en skadlig kod (Malware). 
Malware är ett samlingsbegrepp för olika former av skadlig kod som virus, trojaner 
och maskar. Malware kan fånga, ändra och återinföra GOOSE-meddelanden paket i 
IEC 61850. Malware utför sitt jobb genom att på något sätt installeras på en dator 
inuti substationsnätet [30]. 

2.16 Sårbarheter i standarderna 

I denna del beskrivs och förklaras sårbarheter och brister som påverkar standar-
derna IEC 61850 och 60870-5-104. 

● Brist på autentisering: större del av protokoll saknar autentiseringsmekan-
ismer för att bedöma identitet, vilket innebär att privilegier lätt kan uppnås 
för att skapa protokollpaket. 

● Brist på auktorisering: skadliga användare kan utnyttja denna sårbarhet för 
att missbruka funktionskoden så att de kan skicka information till andra. 

● Brist på kryptering: om det saknas datakryptering kan data fångas upp av 
skadliga angripare för olagliga försök. 

● Brist på tillgänglighet: när det finns en förlust av tillgänglighet kan systemet 
förlora styrförmåga vilket leder till stora ekonomiska förluster. 

● Brist på integritet: om ett defekt datapaket tas emot, påverkas den normala 
driften till stor del, vilket innebär då att överföringen skulle vara värdelös.  

● Brist på konfidentialitet: obehöriga användare kan utnyttja denna sårbarhet 
för att komma åt hemlig information [6]. 
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3. Metoder och resultat 

En litteraturstudie genomfördes för att uppnå arbetets syfte och för att öka kun-
skaper inom ämnesområdet. Arbetet har genomförts som en litteraturstudie.  

Syftet med litteraturstudien är att få större kunskap och fördjupning inom det om-
råde som ska belysas. Datainsamlingen i denna rapport har använts genom in-
formationssökning av relevant forskning och litteratur inom området.  

Datainsamling har skett i form av artikelsökningar via publikationsdatabasen DiVA 
samt informationssökning av vetenskapliga källor. Systematiska sökningar har ge-
nomförts där följande sökord använts i olika kombinationer: IEC 61850, IEC 
60870, IEC 60870-5-104 och SCADA SYSTEM. Detta för att kunna hitta relevant 
information som besvarar frågeställningarna i studien.  

3.1 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av studien i form av jämförelse mellan de två 
standarderna IEC 61850 och IEC 60870-5-104. Detta illustreras i tabell 1, där skill-
naderna och likheterna i de två olika standarderna beskrivs. I jämförelsen ingår 
kommunikationsaspekter samt en översiktlig belysning på de starkaste fördelarna 
med standarden IEC 61850. Slutligen tas det upp en analys baserad på tidigare 
forskning på rekommendation av val av standard. Resultatet av arbetet sammanfat-
tas i tabellform utifrån olika egenskaper hos standarden IEC 61850 och IEC 60870-
5-104 (tabell 1), samt utifrån säkerhetsaspekter som redovisas i tabell 2 och tabell 
3.  

Tabell 1: Tabellen illustrerar skillnader och likheterna mellan standarderna. 

Egenskaper IEC 61850 IEC 60870-5-104 
Information modeling 
method 

                                                  X 

Information models                                                   X 
Configuration language (SCL)                                                    X 
Abstract Services                                                    X 
TCP/IP                                                     
GOOSE,SMV                                                   X 
Retrieve self-description                                                   X 
Ethernet   

I tabell 1 fås en översiktlig bild över skillnader och likheterna mellan standarderna 
baserat på analysen från tidigare forskning. IEC 61850 tillhandahåller ett konfigu-
rationsspråk för substationer (SCL) där förhållandet mellan substationer och sy-
stem beskrivs. SCL har som uppgift att bidra till en minskning av konfigurationsin-
satsmängden och mänskliga fel, då kan enheten automatiskt konfigureras när en-
heten tillhandahåller en SCL-fil. 
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I jämförelse med standard IEC 60870-5-104 tillhandahåller standarden IEC 61850 
SCL objektorientering som är ett tillvägagångssätt som är unikt då de definierar 
hur data överförs. Standard IEC 61850 har även GOOSE som en unik egenskap 
som tillåter att det sker en snabb kommunikation. Fördelen med GOOSE är att den 
överförs på nuvarande station bussen och till skillnad från IEC 60870-5-104 där 
varje signal överförs på en egen ledare. Detta leder till att anläggningen kan konfi-
gureras på distans och på det sätt minska installationskostnader. Utifrån tidigare 
forskningsstudier visas det att IEC 61850 har fördelar jämfört med de tidigare pro-
tokollen såsom IEC 60870-5-101/104. De främsta fördelarna är att hos IEC 61850 
används hierarkiska namn istället för indexerad adressering. Gemensamt med 
standarden IEC 60870-5-104 är att IEC 61850 stödjer kvalitetsattribut, tidsstämp-
ling och överföringsorsak där attributen är mer självbeskrivande. Standard IEC 
61850 tillåter även användaren att definiera och ändra parametrarna vilket gör den 
mer flexibel för kontrollinställningarna. Flexibiliteten i standarden yttrar sig även 
vid val av data vid rapportering, aktivering eller inaktivering av kommunikations-
styrning av objekt. IEC 61850 har en större möjlighet i att ta emot och tillhanda-
hålla definitioner av operativa objekt och objektrelaterade kommunikationstjänster 
[18]. En annan fördel med IEC 61850 är att den använder sig av SCD-filen för 
dokumentation av SAS men i standarden IEC 60870-5-104 sker dokumentation i 
pappersform. En nackdel med IEC 61850 kan vara komplexiteten som leder till att 
felsökningen blir avancerad, är tidskrävande och leder till högre kostnader [32, 33]. 

 

3.2 Säkerheten vid användning av IEC 60870-5-104 och IEC 61850 

I detta avsnitt diskuteras de vanligaste säkerhetsbrister och attacker som kan 
drabba både protokoller. 

 

3.2.1 Säkerhetsbrister för IEC 60870-5-104 och IEC 61850 
Tabell 2: Tabellen redovisar de vanligaste säkerhetsbristerna i kommunikationsprotokollen utifrån sex olika 
säkerhetsaspekter. 

Proto-
koll/Brister 

In-
tegri-
tet 

Konfiden-
tialitet 

Tillgäng-
lighet 

Autenti-
sering 

Auktori-
sering 

Krypte-
ring 

IEC 60870-5-
104 

Ja Nej Ja Ja Nej Nej 

IEC 61850 Nej Nej Nej Ja Nej Ja 

 

I tabell 2 redovisas att IEC 61850 anses vara säker när det gäller integritet, konfi-
dentialitet, tillgänglighet och auktorisering. Den har däremot brister i säkerheten 
när det gäller autentisering och kryptering. Däremot anses IEC 60870-5-104 vara 
säker när det gäller konfidentialitet, auktorisering och kryptering, dock har den 
brister när det gäller integritet, tillgänglighet och autentisering. Både IEC 61850 
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och IEC 60870-5-104 har en gemensam säkerhetssvaghet när det gäller autentise-
ring som inte har förbättrats över tid. IEC 61870 har en brist när det gäller krypte-
ring jämfört med IEC 61870-5-104. Utan kryptering kan ett överfört paket enkelt 
fångas, modifieras och vidarebefordras till nätverket. Varken GOOSE och SV an-
vänder kryptering för att säkerställa deras säkerhet [6].  

 

3.2.2  De vanligaste säkerhetsattacker som kan drabba IEC 60870-5-104 och 
IEC 61850. 
Tabell 3: Tabellen redovisar de vanligaste attackerna för varje protokoll. 

Proto-
koll/ 
Attack 

MITM Dos Replay 
 

Injection 
 

Spoofing 
 
 

Ea-
vesdrop
ping 

Modi-
ficat-
ion 

Re-
con-
nais-
sance 
 

IEC 
60870-5-
104 

Ja Ja Ja  Ja    

IEC 61850 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Enligt tabell 3 ses de vanligaste säkerhetsattacker som kan drabba protokolerna 
IEC 60870-5-104 och IEC 61850. MITM, Dos, Replay och Spoofing är de vanligaste 
attacker som kan drabba båda protokollerna. Medan Injection, Eavesdropping, 
Modification och Reconnaissance drabbar endast IEC 61850 [6]. 

 

3.3 Ekonomiska aspekter 

För användarna är den ekonomiska lönsamheten av kommunikationsprotokollen 
viktig. Kostnader kan vara för teknik, drift, service, modifieringar, tillägg, perso-
nalutbildning och även för dekonstruktion. Det förväntas därför att en ny lösning 
baserad på IEC 61850 som kan ge bidrag till kostnadsbesparingar i nästan varje 
aspekt. Till exempel erbjuder IEC 61850 en standardiserad datormodell som spän-
ner över processen till kontrollcentrumets nivå. Ett standardiserat beskrivnings-
språk SCL beskriver datamodellen, och på så sätt kan användaren dokumentera 
eller byta ut applikations-datamodellen i ett neutralt format för leverantörerna. 
Därmed kan antalet datainmatningar minskas och datakvaliteten kan förbättras. 
Som ett resultat kan verkningsgraden ökas betydligt genom användning av IEC 
61850. På driftsidan finns stora besparingar att göra: dels krävs mindre personal 
för övervakningen då man inte längre behöver resa runt till anläggningarna för att 
hämta in mätdata, dels minskas kostnaderna för underhåll. 

● Lägre installationskostnad: IEC 61850 gör det möjligt för enheter att snabbt 
byta data och status med hjälp av GOOSE och GSSE över stationens LAN 
utan att behöva koppla separata länkar för varje relä. Detta minskar led-
ningskostnaderna genom att utnyttja stationens LAN-bandbredd mer fullt 
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ut för dessa signaler och byggkostnader genom att minska behovet av gräv-
ning, kanaler och ledningar. 

● Lägre kostnader: Kostnaden för att konfigurera och beställa enheter reduce-
ras drastiskt, eftersom IEC 61850-enheter inte kräver så mycket manuell 
konfiguration som äldre enheter. Klientapplikationer behöver inte manuellt 
konfigureras för varje punkt som de behöver komma åt eftersom de kan 
hämta punktlistan direkt från enheten eller importera den via en SCL-fil. 
Många applikationer kräver inget annat än att upprätta en nätverksadress 
för att upprätta kommunikation. Det sker genom en borttagning av en stor 
del av de manuella konfigurationerna som leder till en minskning av fel och 
omarbete.  

● Lägre förlängningskostnader: Eftersom IEC 61850-enheter inte behöver 
konfigureras för att exponera data, läggs nya tillägg enkelt till substationer 
utan att behöva konfigurera enheter för att avslöja data som tidigare inte va-
rit åtkomliga. Att lägga till enheter och applikationer i ett befintligt IEC 
61850-system kan endast ha en minimal inverkan på någon av befintlig ut-
rustning. 

● Lägre integreringskostnader: Genom att utnyttja samma nätverksteknik som 
används allmänt över verktygsföretaget reduceras kostnaden för att inte-
grera substations-data i företaget avsevärt. RTU-enheter som installeras, 
konfigureras och underhålls manuellt för varenda datapunkt som ökar de 
ekonomiska utgifterna. IEC-nätverk kan där överföra data utan omkonfigu-
reringsenheter.  

● Implementera nya möjligheter: De avancerade tjänsterna och unika funkt-
ionerna i IEC 61850 möjliggör nya möjligheter som helt enkelt inte är möj-
liga med de flesta äldre protokoll. Brett områdeskyddssystem som normalt 
skulle vara kostnadseffektiva blir mycket mer genomförbara. Eftersom en-
heter redan är anslutna till substationen LAN blir kostnader för åtkomst el-
ler delning av mer enhetsdata obetydliga, vilket möjliggör nya och innova-
tiva applikationer som skulle vara för kostsamma att producera på annat 
sätt [5]. 

 

3.4 Sammanfattning av resultatet  

Resultatet presenteras i tabellerna 1-3. Resultatet av arbetet visar att det finns för- 
och nackdelar för båda standarderna. Aspekter som har fokuserats i resultatet är 
framförallt ur ekonomiska och säkerhetsmässiga synpunkter. Sammantaget visar 
arbetets resultat att standarden IEC 61850 har stora fördelar inom de flesta områ-
den som har fokuserats på, där de ekonomiska fördelarna innefattar bland annat 
lägre kostnader i integrering, installation och utgifter. Utifrån säkerhetsaspekten 
visar resultatet av arbetet att IEC 61850 har styrkor när det gäller integritet, konfi-
dentialitet, tillgänglighet och auktorisering. Den har däremot brister i säkerheten 
när det gäller autentisering och kryptering, vilket redovisas tydligt i tabell 1. Resul-
tatet av arbetet visar även att IEC 61850 har till skillnad från tidigare protokoll 
större förutsättningar att implementera nya applikationer då enheter redan är an-
slutna till substationer och LAN, blir kostnaden och arbete av vidareutvecklingen 
mindre. 
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4. Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer resultatet i arbetet att analyseras och utvärderas i relation 
till vald målsättning.   

4.1 Diskussion och analys av resultat  

Tidigare forskning inom området visar att vid jämförelse av de två standarden är 
tekniken nyckelfrågan, där IEC 61850 erbjuder större möjligheter än IEC 60870-5-
104 men då båda standarderna använder både Ethernet och TCP/IP är likheterna 
ytterst stora. I resultatet beskrivs en jämförelse mellan IEC 61850 och 60870-5-104 
där undersöktes kommunikation, säkerhet, ekonomiska och miljöaspekter. Samt-
liga målsättningar som formats för rapporten har redovisats i tabellform i föregå-
ende avsnitt där skillnaderna belyses tydligt, dock har det funnits svårigheter att 
undersöka om det finns alternativa standarder än standarden IEC 61850 som är 
mer lämpliga med bättre teknik. Orsaken till detta var tidsbrist och ingen möjlighet 
att utföra större tester som hade varit mer optimalt för ett mer relevant resultat. I 
avsnitt 4.3 samt 4.4 besvaras hur standardens egenskaper ser ut utifrån ett fram-
tidssäkert och miljösäkert perspektiv. Målsättningen att utifrån litteraturstudier av 
tidigare forskning ge en rekommendation från analys av standard IEC 60870-5-104 
och den alternativa standarden IEC 61850 har uppfyllts, och en analys genomförts 
med fokus på områden som kommunikationsmöjligheter och ekonomiska aspekter. 
Litteraturstudier samt självstudier inom kunskapsområdet genomfördes, dock vore 
det mer tillförlitligt att tekniska tester genomfördes på befintliga anläggningar, och 
senare analyserats. Detta var dock inte möjligt på grund av säkerhetsskäl. Utifrån 
kommunikationsaspekten uppvisade båda standarderna styrkor, dock inom olika 
fokusområden. Standarden IEC 61850 har utifrån analysen en stor fördel i och med 
GOOSE som är en egenskap som tillåter en snabb kommunikation och leder till 
minskade ekonomiska utgifter i form av lägre ledningskostnader. En annan fördel 
med IEC 61850 är att den använder sig av SCD-filen för dokumentation av SAS till 
skillnad från standarden IEC 60870-5-104 där dokumentation sker i pappersform. 
En nackdel med IEC 61850 kan vara komplexiteten som leder till att felsökningen 
blir avancerad, är tidskrävande och leder till högre kostnader [32, 33]. 

4.2 Metoddiskussion 

Tekniska tester valdes bort som metod på grund av olika faktorer. Ett skäl var att 
det inte fanns möjlighet att få tillgång till Trafikverkets utrymmen och utrustning 
och därmed valdes litteraturstudier som metod. Metoden som valdes gick ut på att 
ta del av färdiga vetenskapliga arbeten inom området och diskutera deras resultat 
utifrån de olika aspekterna som kommunikation och säkerhet. Under arbetets gång 
kontaktades en doktorand på KTH i Stockholm för att planera genomförande av 
tekniska tester av standardernas olika egenskaper som bland annat hastighet och 
kommunikationsmöjligheter men detta valdes bort på grund av tidsbrist hos förfat-
tarna och även doktoranderna. Att genomföra tekniska tester i rapporten för att få 
en tydligare överblick över skillnaderna mellan standarden vore mer tillförlitligt i 
rapporten. Tester som skulle vara värda att genomföras skulle därmed fokusera på 
att kartlägga IEC 61850 på protokoller som IEC 60870-5-104 vilket skulle bidra till 
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att dess egenskaper skulle kunna användas i ett SCADA-system samt att använda 
en större räckvidd av GOOSE. Detta skulle bidra till möjligheten att kunna genom-
föra en högre överföringshastighet.   

4.3 Miljöaspekter IEC 61850 

Genom användning av standard IEC 61850 kan miljöpåverkan minskas då kom-
munikationen samt signalutbytet sker genom fiberoptiska kablar. Utifrån arbets-
miljöaspekter sker en förbättring genom digitalisering av strömmätningen i an-
läggningarna. Om järnvägen använder sig av IEC 61850 och genom att järnvägen 
fungerar felfritt leder det till att minska transporten och på det sättet minska ut-
släpp. 

4.4 Framtidssäkerhet IEC 61850 

Standard IEC 61850 möjliggör byggandet av anläggningar för elkraftskontroll ge-
nom att tillhandahålla utrustning från olika tillverkare, vilket i sin tur leder till att 
utrustningen kan kombineras och enheterna kan kommunicera på en annan nivå. I 
och med denna möjlighet kan standarden betraktas som framtidssäker, då en ut-
veckling av kraftstationer kan ske utifrån en mer förenklad lösning. En annan för-
del inom aspekten av framtidssäkerhet är att standarden IEC 61850 bidrar till digi-
taliserade anläggningar med olika spänningsnivåer. I och med en separation av ap-
plikations-modellen och kommunikationsstacken kan det ske en ändring utan att 
de påverkas.  

4.5 Fortsatt utveckling 

Det finns behov av ett fortsatt utvecklingsarbete inom detta område där kunskapen 
om IEC 61850 bör utvidgas då protokollet har en stor potential utvecklingsmässigt. 
Ur flera aspekter kan man med fördel implementera IEC 61850, bland annat uti-
från det ekonomiska perspektivet där lägre kostnader i installation, underhåll samt 
personalutgifter kan påvisas. Däremot finns det ett stort behov av förståelse av hur 
protokollen fungerar i sin helhet och där krävs en större kunskapsnivå hos använ-
darna på marknaden för att kunna fasa ut de äldre protokollen.   
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5. Slutsatser 

Slutsatsen av arbetet är att det finns stora skillnader mellan standarden IEC 61850 
samt IEC 60870-5-104, där IEC 61850 kan ses som en mer komplett standard. IEC 
61850 tillhandhåller ett konfigurationsspråk för substationer (SCL) och i och med 
detta krävs ingen manuell konfiguration. Detta leder till lägre konfigurationskost-
nader och minskad risk för omarbeten. I och med att standarden IEC 61850 även 
har GOOSE som unik egenskap, tillåter det en snabb kommunikation vilket bidrar 
till att konfiguration på anläggningarna kan ske på distans. Detta leder till mins-
kade drift- och underhållskostnader. Dock på grund av den komplexitet som finns i 
standarden, kan det leda till mer arbete och tid för att implementera standarden i 
anläggningar eller ersätta tidigare protokoll. Överlag visar resultatet i studien att 
IEC 61850 är det främsta alternativet med tanke på att den har en hög interopera-
bilitet som möjliggör användning av olika leverantörer av system och utrustning.   
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