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Sammanfattning 

Det arbete som utförts för denna rapport har främst riktats till att beskriva en 

Remote Terminal Unit (RTU), en enhet för fjärrkommunikation som hämtar 

in och förmedlar data. För att kunna skicka informationen använder den sig 

av olika tekniker, exempel på detta kan vara seriell överföring eller med 

hjälp av TCP/IP. Vad som används bestäms av de protokoll som valts att 

implementeras i aktuell produkt. 

RTUn använder sig av givare och Intelligent Electronic Devices (IEDs) som 

kopplas upp mot den. Detta betyder att all sorts data som mäts med 

respektive givare kan behandlas av RTUn, exempelvis temperatur, 

luftfuktighet, vattennivå, ström och spänning. Fokus i denna rapport ligger 

på dess roll inom elkraftindustrin. 

För att man sedan ska kunna använda sig av den information som RTUn 

skickar måste man ha ett system för Supervisory Control And Data 

Acquisition, ett SCADA-system. Vad detta gör är att sammanställa, 

analysera och presentera data om rådande läge för flera RTUer.  

När all denna information ska skickas över distans uppkommer många 

risker. En stor risk man står för just nu är cyberattacker, där någon försöker 

antingen hacka sig in i ditt system eller slå ut det helt och hållet med olika 

metoder. Det finns redan många exempel på var det har hänt världen över. 

På grund av detta hot måste informationen skyddas, vilket en RTU kan göra 

med hjälp av brandväggar, kryptering och VPN-anslutningar. 

Under arbetets gång har även en testlåda för provare inom Vattenfall 

Services Nordic AB tagits fram för att kunna testa RTUns olika funktioner i 

arbete ute i ställverk. Även ett antal studiebesök har fått göras i olika 

stationer för att se och förstå hur RTUn fungerar i sitt arbete samt hur det 

hänger ihop med övriga elnätet. 

Tack vare insikten som fåtts genom detta arbete har det varit lätt att se att det 

finns fortfarande mycket utveckling som sker både i Sveriges elnät och 

runtom i världen när det kommer till RTUn och dess säkerhet. Varför man 

väljer att använda en viss produkt kan skilja, där både pris, funktionalitet och 

användarvänlighet spelar roll. Protokollen som används är också många och 

det kan vara ett problem att få dem att kommunicera med varandra. När det 

kommer till säkerheten kan man se att cyberattacker på låg nivå sker ofta 

och kan hanteras med enkla medel, medan de mest sofistikerade angreppen 

är näst intill omöjligt att skydda sig mot. Trots den skada som de kan göra är 

cyberattacker inte en prioritet hos dagens nätoperatörer eftersom de 

allvarliga sker så sällan.  
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Summary 

The work that has been done for this report has mainly been focused on 

describing a Remote Terminal Unit (RTU), a unit for remote communication 

which collects and mediates data. To be able to send information it uses 

different techniques, where an example would be serial transmission or with 

the help of TCP/IP. What is used is decided by the protocols that has been 

chosen to be implemented. 

The RTU uses sensors and Intelligent Electronic Devices (IEDs) that 

connects to it. This means that all the different sorts of data that is measured 

by each respective sensor can be processed by the RTU, for example 

temperature, air humidity, water level, current and voltage. This report will 

be mostly centered around RTUs in the electrical power industry. 

To then be able to make use of the information that the RTU sends you have 

to have a Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) system. 

What this does is it compiles, analyzes and presents the data about the 

current situation for multiple RTUs. 

When all of this information is supposed to be sent remotely a lot of risks 

emerge. One big risk currently faced is cyberattacks, where someone either 

tries to hack into your system or completely shutting it down using different 

methods. There are already multiple examples where this has happened 

around the world. Because of these threats the information has to be 

protected, which an RTU accomplishes with the help of firewalls, encryption 

and VPN connections. 

During the course of the work a test box meant for testers within Vattenfall 

Services Nordic AB was constructed to be able to test the RTUs different 

functions during work in substations. In addition, a few visits to other 

stations for the purposes of study were conducted to be able to see how the 

RTU works during operation and see how it is connected to the rest of the 

electrical network. 

Thanks to the insight gained from this work it has been easy to tell that there 

still is a lot of work to be done, both within Sweden but also around the 

world, when it comes to the RTU and its security. Why you would choose a 

specific product can differ, where price, functionality and user friendliness 

all matter. There are also many protocols that are used which can cause 

problems when trying to make them communicate with each other. When it 

comes to safety there are a lot of reports of low level attacks that usually can 

be handled with simple means, but the most sophisticated attacks are almost 

impossible to defend against. Despite the damage that they can do, these 

cyberattacks do not rank highly within the priorities of today's electricity 

distributors because they happen so rarely. 
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Abstract 

Detta arbete har undersökt vad en RTU är och vad den fyller för funktion. 

Med hjälp av SCADA-system kan flera RTUer kopplas samman för att få en 

övergripande bild av hur det ser ut i exempelvis ett ställverk eller en del av 

elnätet. Dock finns det många saker som gör att kommunikation över 

internet inte alltid är säker. Attacker som Stuxnet och NightDragon har visat 

att det går att göra stor skada för infrastruktur med hjälp av cyberattacker. 

Dock är det ännu ingen större prioritet att skydda sin RTU eller SCADA mot 

de mest sofistikerade attackerna eftersom den säkerhet som man redan byggt 

in skyddar mot de flesta hot. Ifall någon skulle ha tillräckliga kunskaper och 

resurser för att ta sig in kommer de att kunna göra det, oavsett förebyggande 

åtgärder.  

Nyckelord: RTU, Datasäkerhet, Fjärrkommunikation, Elkraft, SCADA.  
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Förord 

Denna examensrapport är skriven i anknytning till 

högskoleingenjörsutbildningen inom elektroteknik med inriktning elkraft på 

Linnéuniversitetet med examensår 2018. Arbetet har utförts i samarbete med 

Vattenfall Services Nordic AB.  

Ett stort tack till Vattenfall Services Nordic AB som gav oss denna 

möjlighet, och i synnerhet avdelningen i Växjö som har varit väldigt 

hjälpsamma. Vi vill även tacka vår handledare på universitetet för 

återkoppling och vägledning.  
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1. Introduktion 

Grunden för att det svenska samhället ska fungera som det gör idag är 

en stabil elförsörjning. För att göra elnätet mer pålitligt och effektivt 

är de olika enheterna på nätet nära sammankopplade och därmed 

beroende av varandra. Därför är det viktigt att kommunikationen 

mellan enheter i stationer och ställverk fungerar på ett bra sätt så att 

den information som utbyts är korrekt och aktuell. 

Den enhet som främst hanterar kommunikationen med alla ställverk 

på nätet är en Remote Terminal Unit (RTU). RTUn sitter i ställverket 

och tar in aktuell data om rådande situation som sedan kommuniceras 

till övervakningssystemet, vilket då kan sammanställa information 

från ett större område än om en person fysiskt hade behövt kontrollera 

detta och även reglera det som behövs för att hålla elnätet stabilt. De 

aspekter gällande RTUn och dess kommunikation som tas upp i denna 

rapport är följande: 

Hur fungerar fjärrkommunikation inom eldistribution? 

Vad är en Netcon 500 och hur fungerar den? 

Varför är datasäkerhet så viktigt och vad fyller RTUn för funktion ur 

ett säkerhetsperspektiv? 

1.1 Bakgrund 

Ett stort arbete pågår just nu med att byta ut eller uppgradera de RTU-

enheter som används i transformatorstationer eller andra ställverk 

runtom i Sverige. Exempelvis så har både Vattenfall Distribution och 

E.ON Elnät sedan flera år tillbaka projekt med fokus på just RTU-

uppgradering [1]. Uppskattningsvis finns det ett tusental RTUer i 

användning idag inom eldistribution, där ett hundratal just nu är 

aktuella för utbyte eller uppgradering [2]. De är oftast av äldre 

modeller och möter inte de krav som företagen ställer på utrustningen. 

En modern RTU måste kunna samla in och hantera flera hundra 

signaler samtidigt, omvandla dem till digitala signaler och 

kommunicera med driftcentral eller annan kommunikationsutrustning. 

I och med dessa krav har snabbare, smartare och smidigare teknik 

implementerats. I stället för att kommunicera med seriell överföring 

har man börjat gå över till att skicka data med hjälp av IP-teknologin. 

Enheterna kan också kontrolleras och styra över fjärråtkomst, vilket 

underlättar både övervakning och underhåll. 

Det som förr mest krävt kunskap inom elektronik kräver även mer och 

mer kunskap inom den digitala världen. RTUn behöver kunna 

konfigureras beroende på vilka protokoll som ska användas, hur den 

ska hantera de olika signalerna och hur kommunikationen som sker 

över internet säkras. 
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Eftersom elförsörjningen i Sverige ligger inom den offentliga sektorn 

sker även upphandlingarna offentligt [3]. Det betyder att olika företag 

med olika sorters utrustning kan anställas för uppdraget, vilket leder 

till att stor variation av teknik kan förekomma i ställverken. Då det 

kan se så olika ut och förändringar sker kontinuerligt behövs hela 

tiden ny kompetens. 

Den RTU som vi har fått i uppgift att sätta upp, konfigurera, analysera 

och beskriva används inte idag i så stor utsträckning inom Vattenfall 

Services Nordic ABs verksamhet. Däremot kan den komma att 

installeras mer de kommande åren och därför vill de ha en genomgång 

av hur den fungerar [2]. 

1.2 Målsättning och planerat arbete 

Denna rapport har för avsikt att beskriva en 

fjärrkommunikationsenhet, oftast känd som en RTU, och dess 

funktion i det svenska elnätet. Då dessa enheter börjar gå över till 

kommunikation över internet utförs en analys av den data som skickas 

till och från RTUn, hur den kan utsättas för risker i den moderna 

världen samt hur man gör för att kunna säkra all data. Grunden för 

arbetet är främst litteraturstudie som undersöker säkerheten för data 

som skickas över internet och tidigare fall av utsatta enheter. Detta 

kompletteras med en intervju med personal som jobbar med detta 

område.  

Även ett mer praktiskt element ingår under arbetet där utrustning för 

att kunna testa en RTU har byggts. I stället för att göra omkopplingar 

och ta med sig mycket extrautrustning kan man använda sig av denna 

testlåda för att simulera och kontrollera att olika signaler och 

manövrar fungerar som de ska. Själva arbetet gjordes mest på fri hand 

allt eftersom. Funktionerna utgick från ett önskemål av verksam 

testare för vad som skulle ingå samt förslag på vilka komponenter som 

skulle kunna ingå. Från det utvecklades en krets och 

implementationen av en låda valdes.  

För att få en bättre förståelse och praktisk erfarenhet av både hur 

produkten ser ut när den används och hur elnätet fungerar och är 

sammankopplat har studiebesök ute i fält bedrivits. Allt från 0,4 kV 

fördelningskiosker till ställverk på 400 kV har besökts där det 

grundligt gåtts igenom frånskiljare, strömmätare och de andra 

elkraftenheterna på området, samt en genomgång av kontrollstationen 

har gjorts. Med hjälp av olika personer med olika arbetsområden kan 

en djupare förståelse för helheten uppnås och RTUns uppgift i det hela 

belysas. 

En annan del är att sammanställa en handbok för RTUn Netcon 500 

från Netcontrol, vilken kan hittas i bilaga 1. Denna ska kunna 

användas som manual eller utbildningsmaterial för anställda på 

Vattenfall Services AB eftersom de hittills har begränsad erfarenhet 

av Netcontrols RTUer. För att få information om hur den fungerar och 

konfigureras används till stor del ett experimentellt tillvägagångssätt 
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med hjälp av laborerande med aktuell produkt. Ett 

konfigurationsprogram med grafiskt gränssnitt används som underlag 

för hur en RTU är uppbyggd medan ett program som simulerar ett 

SCADA-system på datorn och kopplas upp mot RTUn används för att 

analysera hur kommunikationen ser ut. 
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2. Fjärrkommunikation  

Inom elkraft finns det många variabler som behöver övervakas när en 

station är i drift. Det kan vara hur mycket spänning, ström och effekt 

som finns, temperaturen på komponenter eller fuktigheten i luften. 

Detta kan förändras på grund av exempelvis olika väder eller kvalitet 

på kablar och andra mekaniska delar i enheterna. 

För att kunna säkerställa driften av ledningar och transformatorer bör 

dessa variabler kunna mätas. Och i stället för att kräva att någon måste 

vara på plats och kontrollera värdena för hand finns ett stort behov av 

att kunna skicka denna data på distans. 

Tekniken för att skicka data på detta sätt kallas fjärrkommunikation, 

och vårt elnät hade inte kunnat se ut som det gör utan den. För att det 

ska fungera måste det finnas bestämmelser för hur det ska göras. 

2.1 Protokoll 

För att datorer och andra enheter ska kunna kommunicera med 

varandra krävs något som kallas ett kommunikationsprotokoll. Detta 

protokoll är en samling regler för hur kommunikationen ska ske, som 

tydligt beskriver exempelvis syntax, synkronisering och felhantering 

[4]. Båda enheterna måste då kunna implementera dessa regler och 

beskrivningar för att kunna skicka någon som helst information 

mellan varandra. 

Man skulle kunna likna protokollen till språk för oss människor. Om 

två personer inte använder samma språk går det inte att förstå 

varandra även om information skickas. Det finns även regler för hur 

konversationer startas, avslutas och hur missuppfattningar hanteras. 

Dessa protokoll måste hanteras och bestämmas av någon. För 

kommunikation inom elektroteknik finns International 

Electrotechnical Commission (IEC) för just detta ändamål. IEC finns 

över hela världen och nästan all utrustning inom elektronik, 

elektromagnetism, multimedia, telekommunikation, energiproduktion 

och distribution använder sig i någon mån av de standarder som IEC 

utvecklar och publicerar [5]. 

 

2.1.1 IEC 60870-5-101 

IEC-101 är ett av de vanligaste protokollen som är i användning just 

nu inom elkraftbranschen. Det förutsätter att kommunikationen sker 

över permanenta, fysiskt sammankopplade enheter som pratar med 

varandra seriellt.  

101-protokollet är specifikt för just applikationer inom kraftsystem 

och dess övervakning, kontroll, och relaterad telekommunikation. 

Man ska kunna skicka värden till en driftcentral och även kunna ta 
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emot signaler som sätter igång en manövrering av något slag, som till 

exempel tillslag av ett relä. 

Enligt teknisk specifikation [6] skickas data i paket med 1 startbit, 1 

stoppbit, 1 paritetsbit och 8 databitar som figur 2.1 visar.  

 

Figur 2.1 Hur data skickas i 101-protokollet 

 

2.1.2 IEC 60870-5-104 

Allt eftersom man utvecklade nya tekniker och olika sätt att hantera 

data, byggdes 101-protokollet vidare på för att kunna fortsätta vara 

aktuellt. I synnerhet ville man förbättra hur snabbt och hur stor mängd 

data som kan skicka. En av dessa utvecklingar som togs i användning 

i större skala var IEC 104.  

Detta protokoll använder sig av TCP/IP-modellen. Det gör det möjligt 

att ansluta enheterna till LAN och WAN-nätverk, och då de flesta 

enheterna som används i vardagen använder sig av samma teknik 

fanns stort underlag till att implementera IP-tekniken. 

Data kan ordnas och skickas i samma format som 101-protokollet gör, 

men det går även att bygga ut det om fler datapunkter eller säkrare 

kontroll av kommunikationen behövs [7]. Det går alltså att göra 

paketen mer anpassade för det ändamål man kräver, samt att det går 

att skicka mer data i ett paket.  

 

2.1.3 IEC 61850 

Även om man nu kunde kommunicera snabbare och mer effektivt 

kunde det förekomma stora skillnader i hur protokollen implementeras 

och hur data ska tolkas. Olika utvecklare och företag använder sig av 

sina egna tekniker och ofta vill man inte öppet dela med sig av det 

egna arbetet som tagits fram. 

För att kunna effektivisera, öka pålitligheten och optimera 

användningen mellan många olika enheter måste de kunna 

kommunicera med varandra. Detta var antingen inte möjligt med de 

föregående protokollen eller så fanns ingen standard för hur det skulle 

göras. 
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Med denna funktion som mål presenterades IEC 61850. En standard 

för hur Intelligent Electronic Devices (IEDs) inom elkraftteknik ska 

använda sig av olika kommunikationsprotokoll för att kunna prata 

sinsemellan. Detta underlättar och sparar tid vid arbete eller underhåll 

av kommunikationsfunktioner. 

Det är även viktigt för alla enheter inkopplade på elnätet att kunna 

samarbeta med deras olika funktioner. Då det kan vara stor variation i 

energin som tillförs nätet från exempelvis mindre förnyelsebara 

kraftverk kan det skapa obalans i både effekt och frekvens. Även 

enheter som generatorer, transformatorer och frekvensomriktare kan 

bidra till denna obalans. Därför är det viktigt att enheterna kan ta del 

av och förmedla information om denna obalans för att kunna 

kompensera för det och säkerställa driften av elnätet, vilket IEC 61850 

möjliggör [8]. 

Precis som i IEC 104 använder sig denna nya standard sig av den 

snabba ethernetuppkopplingen med hjälp av TCP/IP. En utveckling i 

hur data presenteras har också skett. I stället för att det bara är ett 

nummer som man måste kolla upp i en handbok vad det representerar, 

eller konfigureras av användaren med extra information, skickas data 

med namn och beteckningar på vad det är för något och var den 

kommer ifrån.   

2.2 Medium för överföring 

För att kunna skicka information över distans krävs inte bara att det 

ska finnas regler och protokoll för hur datorer kommunicerar med 

varandra, det krävs även att det på något fysiskt sätt tar sig från en 

plats till en annan. Det finns ett antal olika lösningar för hur 

fjärrkommunikation kan ske, men några av de vanligaste som används 

idag är genom radiovågor, det mobila nätet, det fasta telefonnätet samt 

fiberkablar. 

Genom att använda sig av radiovågor kan information skickas trådlöst. 

Detta är en lite äldre teknik som funnits sedan länge, men är 

fortfarande användbart idag till vissa applikationer. Dock är det inte 

den vanligaste när det kommer till att skicka signaler från en RTU 

eller dator. Det används mer inom GPS-teknik eller att sända TV-

signaler [9]. Eftersom det skickas över vågor i luften slipper man 

kablar vilket underlättar i vissa fall. 

Även det mobila nätet används för kommunikation, över 3G/4G 

masterna som finns runtom i landet. Detta är även det trådlöst, och 

tack vare att det används så flitigt för mobiltelefoner har det utvecklats 

att kunna skicka ganska mycket data snabbt också. 

En annan lösning för att kunna skicka data är att använda sig av det 

fasta telefonnätet. I Sverige har dessa kopparkablar börjat fasas ut 

[10], men eftersom det fortfarande finns en del platser där det redan 

finns kan det vara smidigt att använda det. Kommunikationen går då 
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över samma ADSL-kopplingar som används för bredbanden i 

hemmen, och kan sedan ta sig ut på internet via den vägen. 

Det vanligaste är dock att man använder sig av fiberkablar. Detta 

möjliggör kommunikation med höga hastigheter med relativt hög 

driftsäkerhet, då kablarna är nedgrävda och klarar oväder, samt att 

eftersom ljus är fömedlingsmedium kan kablarna göras isolerade och 

resistenta mot elektriska störningar [11]. Det finns vissa företag och 

organisationer som idag äger sitt eget nät och gräver sina egna kablar 

för att kunna ha total kontroll över vad som händer på nätverket. 
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3. Remote Terminal Unit 

En RTU är en mångsidig produkt som kan användas för att övervaka 

olika mätvärden, skicka data och kommunicera med andra enheter, 

och utföra mindre uppgifter som att ge signaler för att slå till eller från 

relän. Andra signaler som kan läsas av och ändras är exempelvis 

till/från-läge på brytare och sluten/öppen frånskiljare. RTUn är alltså 

punkten mellan övervakningssystemet och exempelvis elnätet. Tack 

vare dess väldigt användbara funktioner hittas RTUn dock inte bara i 

elnätet, utan i princip överallt där det finns ett behov av övervakning 

och automation så som tillverkningsindustrin och reningsverk [12]. 

Från början var RTUn en enhet uppbyggd av främst mekaniska delar 

med terminaler som kopplades med trådar till styrsystemet. Brytarnas 

lägen i ställverket övervakades av relän, där det antingen gick ström 

igenom eller inte, vilket omvandlades till binära värden. Även analoga 

värden från systemet gjordes om till binära i RTUn så de kunde 

skickas tillsammans i form av en serie av binära värden till 

styrstationen [13].  

När sedan mikroprocessorer utvecklades så de klarade tuffare 

förhållanden, så som miljön i ställverk, och de började användas i 

RTUer kunde hårdvaran förenklas. Men man fortsatte ändå med lika 

mycket s.k. hårdtrådning, att man använde en fysisk kabel för varje 

sensor. Användningen av mikroprocessorer ledde även till fler 

funktioner på RTUn, däribland tidtagning, lokal loggning av händelser 

och mer avancerade protokoll. Med tiden började mikroprocessorerna 

även att användas i skyddsrelän och andra enheter, vilka ofta också 

hade en kommunikationsport. Dessa enheter kom att tillsammans 

kallas Intelligent Electronic Devices (IEDs). När dessa smartare och 

mer kraftfulla enheter började användas kunde ställverkens design 

förenklas en hel del genom att enheterna kopplades direkt till RTUn. 

Idag används fortfarande IEDs mellan RTUn och elnätet, vilka kan 

skicka information till och manövreras från övervakningssystemet 

[13].  

I och med denna utveckling av RTUn och IEDs och deras förmåga att 

kommunicera kom även en utveckling i hur arbetsrutiner såg ut. Innan 

krävdes att det fanns en person på plats i ställverket för att kunna läsa 

av larm och signaler från sensorerna och manövrera de olika reläerna 

och brytarna. Men nu när denna information kunde bearbetas direkt av 

utrustning med möjlighet att även kunna skicka och ta emot det, 

samlades det ihop till de större, mer moderna driftcentralerna vi har 

idag. Här kan man läsa av all den information som hämtas upp i olika 

stationer och om ett larm utlöses kan man skicka dit personal vid 

behov. Det går även att göra de flesta enkla inställningar och 

justeringar direkt från driftcentralen, ifall den RTU som används har 

dessa funktioner. 
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3.1 Netcon 500 

Den RTU som utreds i detta projekt är en Netcon 500, se 

exempeluppställning i figur 3.1. Den är utvecklad av Netcontrol, ett 

företag baserat i Finland som tillhandahåller produkter och tjänster 

inom automatisering av ställverk och elkraftstationer [14].  

 
Figur 3.1 Netcon 500 med 7 moduler [15] 

Netcon 500 är en produkt som ska kunna utföra en rad olika uppgifter, 

bland annat ska den kunna fungera som; 

• RTU 

• Kommunikationskoncentrator 

• Protokollkonverterare 

• Operatorpanel 

• Stationsautomatiserare 

• PLC 

[15]  

Just denna RTU används inte i någon större omfattning inom 

Vattenfall Services Nordic ABs verksamhetsområde. Den har inte lika 

många funktioner som annan utrustning av liknande sort har, 

exempelvis ett webbgränssnitt, men används tack vare den låga 

kostnaden och enkla konstruktion [2]. 
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3.1.1 Moduler 

Funktionerna uppnås med hjälp av att Netcon 500 kan bestyckas med 

olika moduler utifrån systemets specifika behov. Modulerna har olika 

uppsättningar av ingångar och utgångar samt olika möjlighet att 

hantera kommunikation och kryptering. Modulerna monteras ihop i 

rack. Racken finns i storlekar med plats för 3, 7 eller 14 moduler. I 

racken kopplas modulerna samman med hjälp av antingen en 

seriebuss eller via ethernet och IP-protokoll.  

Det finns 6 stycken olika typer av moduler att välja mellan där 

GW502 är huvudprocessorn som hanterar kommunikationen och är 

vanligtvis den modul som förser racket med ström. GW502 hanterar 

datasäkerheten och att konvertera informationen mellan protokoll. 

Modulen ska förses med en spänning mellan 24-48 VDC.  

Modulen SIO508 är en ethernet-till-seriell portserver som har 8 

seriella portar. Den kan även strömförsörja racket.  

AI16 är en modul som endast har 16 stycken analoga ingångar.  

DI64-modulen har endast 64 stycken digitala ingångar.  

Modulen DO32 har 32 stycken digitala utgångar.  

IO64 har en kombination av olika ingångar och utgångar och passar 

därför bra till de mindre racken. Modulen har 8 stycken analoga 

ingångar, 40 stycken digitala ingångar och 16 stycken digitala 

utgångar [15]. 
 

3.1.2 Signalhantering 

RTUn används alltså främst för att förmedla data. En ingång på en 

sensor i RTUn matas med spänning, medan den andra kopplas till ett 

relä [16]. Relät är sedan i sin tur kopplad till en givare så att när ett fel 

uppstår dras relät till ett läge som låter strömmen flöda genom RTUn 

som då kan avge ett larm till driftcentralen. För att kunna mäta 

analoga värden måste ett par referenspunkter bestämmas. En 

industristandard har tagits fram som anger att spänningsnivån ligger 

på 0-5 V medan strömnivån ligger på 4-20 mA [17]. Man anger sedan, 

om det exempelvis är en givare för ström, att 4 mA är 0% för din 

referens och 20 mA är 100%. Det kan vara allt från temperatur till 

vätskenivå. Sedan räknar RTUn om det till relevant värde och skickar 

det till driftcentralen. 

Varje signal hämtas in med hjälp av en dedikerad kabel för respektive 

givare, alltså hårdtrådning. Eftersom det kan finnas en stor mängd 

information som man vill ha från ställverket kan det bli flera hundra 

signaler som ska kopplas in till en RTU. Därför gäller det att både ha 

koll på kretsschemat i stationen såväl som på RTUn. För att underlätta 

övervakningen av alla mätvärden kan signaler av liknande natur 

klumpas ihop till något som kallas ett summalarm, exempelvis kan 
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spänningsnivån, strömmen igenom och temperaturen på en 

transformator samlas till en “transformatorsignal” [18].  

Det finns två olika sätt man vanligen mäter signaler på, vilka är single 

point input och double point input. Dessa används för enkelmanöver 

respektive dubbelmanöver. Med single input mäts signalen med 

endast en bit, som antingen är till eller ingenting alls, medan double 

input fungerar med två bitar där 01 och 10 indikerar TILL eller FRÅN 

och 00 eller 11 indikerar ett felaktigt läge [19]. Detta kan visualiseras 

som i bilden nedan. Fördelen med double point input blir då att man 

får en säkrare övervakning eftersom man kan se om ett kontrolldon 

slagit ifrån eller om det uppstått något annat problem med 

utrustningen. 

 

Figur 3.2 Hur SPI respektive DPI läser av läget av en signal 

 

3.1.3 Konfigurering 
 

Tillämpningen av Netcon 500 kan skilja sig något mellan olika 

ställverk. Exempel på dessa skillnader kan vara vilken sorts 

kommunikation som ska upprättas, hur många mätvärden som ska 

övervakas och vad den ska kunna manövrera. För att kunna 

specificera exakt hur den ska fungera har Netcon 500 ett 

konfigurationsprogram för detta ändamål. 
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Figur 3.3 Konfigurationsprogrammet NCU2 

Netcon Configuration Utility 2 (NCU2) är det program som i nuläget 

används för konfigurering av denna RTU, se figur 3.3 ovan. Det 

utnyttjar ett grafiskt gränssnitt så att användaren kan få en simpel 

överblick av alla inställningar. Själva konfigurationen byggs upp som 

en trädkonstruktion där man får lägga in utrustning, portar, rack och 

moduler i fallande ordning. 

Det är även här som man bestämmer vilket kommunikationsprotokoll 

som ska användas för informationsöverföringen. Netcon 500 har stöd 

för många olika protokoll, bland annat de tidigare nämnda IEC-

protokollen 101, 104 och IEC61850. Denna inställning kan anses vara 

den viktigaste, eftersom om inte kommunikationen mellan RTU och 

överordnade system fungerar fyller den inte heller någon meningsfull 

funktion. 

 

3.2 SCADA 

Den data som samlats in skickas via kommunikationsmodulen genom 

ett SCADA-system till driftcentralen. På vilket sätt som datan skickas 

bestäms av vilket protokoll som valts att implementeras. De mest 

förekommande protokollen i dagens nätverk är ordnade under 

IEC60870-5, där 101 och 103 är de vanligaste. De grundar sig på 

seriell kommunikation och det kan därför vara ganska långsamt att 

skicka och ta emot data. På grund av denna nackdel har man börjat gå 

mot kommunikation med hjälp av TCP/IP-modellen. Protokoll som då 

kan användas är IEC60870-5-104 och IEC61850 [15]. 

SCADA är en förkortning för Supervisory Control And Data 

Acquisition. Ett SCADA-system är ett system av både mjukvara och 

hårdvara för insamling av data och övervakning. SCADA-system kan 

vara både stora och små och användas i till exempel industri, 

infrastruktur och anläggningar [20]. Några kända SCADA-system är 
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Schneider Electrics Citect, General Electrics iFix och Moldeos Web 

Port [21].  

  

Figur 3.4 SCADA-systems uppbyggnad  

Ett SCADA-system brukar vara uppbyggt så som figur 3.4 visar. 

Längst ner i SCADA-systemet finns många IEDs som kan regleras 

från en operationsansvarig i en driftcentral eller liknande. Det kan 

vara allt från att reglera vattennivåer, oljetryck och temperatur. I nästa 

nivå samlas informationen in om dessa värden i realtid av RTUn, eller 

annan enhet med liknande funktion, och sammanställs. Detta skickas 

sedan till en övervakningsdator, vilken kan ha kontakt med flera 

RTUer samtidigt. All information som samlas in hämtas på uppgift av 

övervakningsdatorn, vilket gör det möjligt att filtrera hur mycket data 

som skickas och när den ska tas emot. Informationen lagras även i en 

databas för att ha tillgång till en historisk översikt över vad som hänt i 

anläggningen. Det är även denna dator som har i uppgift att skicka de 

kommandon till RTUn för att göra de ändringar som ska ske i 

anläggningen [22]. 

Mycket av den grundläggande styrningen sker automatiskt i RTUn 

eller övervakningsdatorn som har förprogrammerade inställningar som 

den följer. I vissa fall kan dock ett beslut av en person behöva tas, och 

då kan en manuell manöver göras. För att underlätta styrningen och 

behandlingen av all data som görs använder man sig av en eller fler 

Human Machine Interface (HMI) som kan presentera 

driftinformationen grafiskt, vilket gör den lättförståelig och hanterbar 

[20]. 
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4. Datasäkerhet 

Som tidigare diskuterats börjar allt fler system inom infrastrukturen gå 

över till digitala styr- och hjälpmedel. Med infrastruktur menar man 

bland annat elektrisk produktion och distribution, transport, 

vattenförsörjning och kommunikation [23]. Alla dessa områden är 

kritiska för att vårt samhälle ska kunna fungera på det sätt det gör 

idag. Det är därför av största vikt att dessa nya digitala system måste 

kunna säkras och försvaras mot eventuella angrepp. 

Attacker mot energisektorn kan få effekter inom en stor del av de 

vardagliga funktionerna som finns. Hade tillgången till elen brutits 

påverkas verksamheten av sjukhus, betal- och finanssystem, 

kollektivtrafik och värme/kylsystem [23]. Resurser finns för att kunna 

återställa funktionaliteten, åtminstone till viss del, med diverse 

backupsystem, men för att kunna skydda sig måste en s.k. first line of 

defense upprättas. Detta försvar är var datasäkerheten kommer in i 

bilden. 

4.1 Cyberattacker 

Tele- och datakommunikation är väldigt beroende av elektricitet, men 

detsamma kan sägas om den omvända relationen, att elektricitet har 

blivit väldigt beroende av datakommunikation för att kunna startas, 

stoppas och återställas [24]. Kontrollsystemen började utvecklas när 

den viktigaste infrastrukturen hade egna slutna system som inte var 

kopplade till något större nätverk. Efter hand som fler fördelar 

upptäcktes med att sammankoppla olika system via internet ökade 

även sårbarheten för dessa system. Därför är det viktigt att ha med 

säkerhetsaspekten från början i utvecklingen av system och inte bara 

som ett tillägg i ett senare skede [25]. Eftersom alla system är så 

beroende av varandra med implementationen av ny, smart utrustning 

kan störningar spridas genom ett nätverk på många olika sätt. 

Det som hade kunnat orsaka störst skada mot eldistributionen är 

främst stora koordinerade cyberattacker mot centrala punkter i 

systemet, eftersom attacker mot mindre delar ofta kan hanteras av 

systemet och endast påverkar lokalt. När en attack är välplanerad och 

involverar flera steg som pågår en längre tid har de flesta 

säkerhetssystem svårt att ta hand om dessa [26]. Energiföretag och 

eldistributörer är inte heller några nybörjare till att få riktade attacker 

mot sig. Under 2013 var 59% av alla incidenter inom dataintrång och 

relaterade attacker som rapporterades till amerikanska Department of 

Homeland Security riktade mot just energisektorn [27]. Detta gör det 

till den sektor som har den klart största andelen rapporterade 

incidenter, se figur 4.1. 
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Figur 4.1 Cyberattacker rapporterade till Department of Homeland 

Security under 2013 

 

4.1.1 Stuxnet 

En av de mest ökända cyberattackerna som skett mot industrisektorn 

är Stuxnet-attacken. Stuxnet var ett virus som under 2010 spred sig 

runt om i världen genom att fortplanta sig själv i datorer och flyttbara 

lagringsmedier och genom att utnyttja en brist i operativsystemet 

Windows kunna ta sig in och gömma sig under även de mest 

avancerade virusskydden [28]. Det var tack vare att en infektion, 

orelaterad till huvudmålet för Stuxnet, upptäcktes på ett företag i 

Vitryssland. 

Stuxnet var otroligt sofistikerat och programmerat för att rikta sig in 

på väldigt specifika SCADA-program och PLC-enheter. Dessa system 

återfanns i en anrikningsanläggning för kärnbränsle i Iran, där även 14 

andra fabriker var drabbade [29]. Genom analys av det isolerade 

systemet kunde man komma fram till vad viruset var avsett att göra: 

kontrollera centrifugerna i anläggningen och få dem att snurra 

obehindrat, och till slut gå sönder, samtidigt som det skickade falsk 

information till övervakningssystemen att allt ser bra ut. 

Lyckligtvis upptäcktes viruset innan det kunde orsaka alltför stor 

skada. Det uppskattas att ungefär 1000 centrifuger, av totalt cirka 

9000, förstördes och behövde bytas ut [30]. På grund av dessa aldrig 

tidigare skådade tekniker för att utnyttja system, dess storlek, kunskap 

om flera programmeringsspråk och SCADA-system, samt avancerade 

och strukturerade arbetssätt, tros Stuxnet vara utvecklat av en grupp 

människor med mycket hög kunskap inom området som också hade 

tillgång till mycket tid och pengar, möjligtvis statligt sponsrad [31] 

 

 

4.1.2 Ukraina 2015 

I december 2015 var ett stort strömavbrott i Ukraina till följd av en 

välorganiserad cyberattack. 225 000 kunder blev utan ström. Attacken 
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inleddes med phishing-mail och i flera månader samlade hackarna in 

information om hur nätet fungerade för att kunna planera detaljerna. 

På dagen för attacken kapade de HMIn och använde den för att öppna 

flera brytare som direkt bröt strömmen. Genom intrånget i HMIn 

raderade även hackarna en del av systemets mjukvara, vilket 

försvårade överblicken av händelsen och möjligheten att återställa det 

som hade ändrats. För att komplicera ännu mer för företaget att få 

kontroll på situationen utfördes även en DoS-attack mot 

kommunikationssystemet som förhindrade kunderna att meddela att 

något var fel [26]. I tre timmar var sju 110 kV-ställverk och tjugotre 

35 kV-ställverk urkopplade från nätet [32]. 
 

4.1.3 Komprometterad information 

Cyberattacker kan ibland framstå som att de alltid är menade att ta sig 

in i ett system och sedan förstöra eller på annat sätt hindra 

arbetsprocessen i det drabbade området. Ändamålet för dessa virus 

behöver dock inte alltid vara just sabotage. Genom att kunna övervaka 

och ta del av hemligstämplad information kan den som utfört attacken 

få ett ekonomiskt, finansiellt eller produktmässigt övertag. Det kan 

även vara politiska motiv som styr, då det kan finnas känsliga 

uppgifter om kritiska punkter i infrastrukturen samt annan 

konfidentiell information hos olika nationer. 

Smarta enheter som används i hemmet och är kopplade till ett nätverk 

har mer och mer börjat introducerats till konsumenter. Ett exempel är 

en ny sorts elmätare med fjärravläsning. Med hjälp av ett 

virusprogram kan data om elförbrukning och liknande inhämtas och 

sedan manipuleras. Detta gör att säkerhetsfrågan kring dessa 

produkter kan komma att intressera och påverka även den individuella 

människan, med ett säkerhetsperspektiv där både företaget vill ha 

säkerhet mot konsumenten, men även att konsumenten ska kunna 

känna sig säker kring den tjänst som de beställt. Att säkerställa denna 

information samt saker som personlig information är inte lätt och går 

inte att lyckas med genom en enskild lösning. Förbättringar på många 

olika nivåer krävs för att öka säkerheten [26]. 

Ett exempel på en sofistikerad attack menad för spionage och 

hämtning av data är de så kallade NightDragon attackerna. Dessa 

riktade sig till en stor mängd företag och organisationer, i ett försök att 

avlyssna och inhämta driftinformation, prospekteringsforskning och 

dess resultat om nya tekniker, och finansiell data så som bud och 

investeringsplaner [33]. De mest utsatta var de inom energibranschen, 

däribland oljeföretag, petrokemiska fabriker samt energibolag. All 

data skickades sedan till en extern adress där de som låg bakom 

attackerna kunde läsa av den. Liksom Stuxnet tros NightDragon vara 

utvecklat och utfört av en grupp eller organisation med specifika 

motiv [34]. 

Careto är ett annat verklighetsexempel på hur cyberattacker kan se ut. 

Det är ett virus som påverkat bland annat elkraftindustrin genom att ta 
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sig in i datorer och nätverk, stjäla information, och förmedla den 

vidare till externa parter. Det har återfunnits främst i Marocko och 

spansktalande länder, och kompromissat en mängd olika filer och 

dokument. Även krypteringsnycklar, VPN-tunnlar och fler filformat 

som inte kunnat identifieras, som tros vara regeringsdokument eller 

militära dokument, har blivit stulna. Det har varit aktivt sedan 2007 

och tros även det vara framställt för politiska ändamål [35]. 

4.2 Försvarsmetoder 

Ovanstående visar på svårigheterna i att hantera sofistikerade och 

välorganiserade attacker och att de kan göra stor skada. För att minska 

sårbarheten som finns i ett nät kopplat till internet behövs metoder för 

att upptäcka intrång och minska deras skada.  

Som ett första steg i att skydda ett privat nätverk och upptäcka 

attacker används brandväggar. Det kan vara antingen en mjukvara 

eller fysisk produkt. Brandväggen söker igenom trafiken på nätverket 

för att hitta skadlig information och blockera denna. Det är främst 

redan kända virus och andra attacker som brandväggen skyddar mot 

[36].  

På större nätverk (WAN) är inte brandväggar lika praktiskt utan där 

brukar istället kryptering användas för att säkerställa att informationen 

endast kan läsas av den enhet som den är avsedd för [26]. Det finns 

olika sätt att kryptera och dekryptera meddelanden på, men algoritmer 

spelar en avgörande roll i detta. De används bland annat för att 

säkerställa att informationen inte har ändrats och att avsändaren är den 

rätta [37].  

Att ansluta sig till öppna nätverk kommer med större risker än om det 

hade varit ett lokalt nätverk man anslutit sig till, eftersom fler har 

tillgång till nätverket och det finns ingen kryptering på det [38]. För 

att kunna sända och hämta den information som du vill ha på ett säkert 

sätt kan ett Virtuellt Privat Nätverk (VPN) användas. En punkt sätts 

upp som en sorts station, och sedan ansluter du dig till denna punkten 

med hjälp av din VPN. När enheterna har kopplats samman kan de 

utbyta data med hjälp av ett protokoll som bara de känner till som 

innesluter alla paket som skickas, vilket gör att utomstående inte har 

någon möjlighet att avläsa det som skickas eller tas emot [39]. Man 

brukar likna detta till en tunnel som upprättas mellan datorerna, därav 

namnet VPN-tunnel. 

Dock kan det som tidigare nämnts inte vara väldigt praktiskt att 

implementera brandväggar och avancerad kryptering överallt. Ett 

annat sätt att skydda sig kan vara att fysiskt separera de lokaler och de 

nätverk som man använder sig av. Detta ökar säkerheten främst 

genom att man då kan se till att datan som skickas kan delas upp i 

olika delar och skickas via olika vägar, då de endast kommer att kunna 

tydas när alla paket nått sin slutgiltiga destination [40]. Det skulle 

även minska risken för att ett infekterat USB-minne tas med och 

infekterar flera olika delar av systemet. 
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4.3 Säkerhet på Netcon 500 

Det är GW502-modulen som har huvudansvaret för RTUns säkerhet 

och det är i den som Virtual Private Network (VPN), brandvägg och 

kryptering finns [41].  

Den VPN som GW502-modulen använder är programmet OpenVPN 

som har funnits sedan 2002 och är open-source [42]. Det använder 

säkerhetsprotokollet TLS för kryptering och autentisering, vilket anses 

vara ett av de säkraste och mest beprövade protokollen [43]. Den kan 

användas i system där även network address translation, proxyservers 

och brandväggar finns [44].  Vissa filer till konfigureringen av RTUns 

VPN finns förinlagda och behöver inte ändras. Vissa andra 

inställningar behöver dock konfigureras efter de unika behoven, så 

som IP- eller MAC-adresser [41].  

GW502-modulen har stöd för Netfilter, en Linuxbaserad brandvägg 

som konfigureras via iptables [41]. Iptables är främst riktat till 

systemadministratörer och där sätts tabeller av regler för hur 

brandväggen ska filtrera trafiken. I reglerna ingår även möjligheten till 

network address translation [45]. 

Standardkrypteringen som används i GW502-modulen sker med hjälp 

av Secure Shell (SSH). Grundinställningen är att den använder SSH2 

och TCP-port 22 [41]. SSH används av enheter för att autentisera 

varandra och tack vare det kunna skicka information säkert över ett 

osäkert nätverk [46]. 
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5. Praktiskt arbete 

En av uppgifterna av de anställda på företag som utför service på 

ställverk och stationer är att prova all utrustning med jämna 

mellanrum för att säkerställa sig om att allt fungerar som det ska. 

Detta kan vara ett ganska stort arbete om det är en stor station med 

många enheter. 

Från provare inom Vattenfall Services fanns ett önskemål om en 

testlåda som går att ta med ut i deras arbete. I stället för att behöva ta 

med sig många olika enheter ska denna testlåda kunna simulera olika 

signaler från IEDs. Detta ska sedan kunna kopplas upp mot en RTU 

för att testa att skicka och ta emot signaler, både enkel- och 

dubbelmanövrar. Även indikeringar ska kunna gå att läsa av. I figur 

5.1 - 5.3 kan testlådan, blockschema över lådans koppling med RTUn 

och lådans kretsschema ses. 

 

Figur 5.1 Färdigställd testlåda 

På Fjärr till och Fjärr från kopplas två utgångar från RTUn in för att 

göra en dubbelmanöver och tända dioderna. Som alternativ till denna 

dubbelmanöver används tryckknapparna som har samma funktion. 

Två ingångar på RTUn kopplas in på Till och Från som kommer 

aktiveras samtidigt som dioderna tänds vilket indikerar att signalen 

gått fram. S1-S4 används för att registrera enkelmanöver från 

strömbrytare och kopplas in på en till fyra av RTUns ingångar. Den 

kan då läsa av läget på dessa strömbrytare. 
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Figur 5.2 Blockschema över testlådans koppling med RTU och dator 

 

 
Figur 5.3 Kretsschema för testlådan 
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För att inte några ändringar ska göras medan man provar funktionerna 

med testlådan kopplar man ut de kablar som går till ställverket och 

istället in i lådan, alltså låter man lådan simulera ett ställverk. På andra 

sidan görs samma omkoppling fast mot SCADAN, så att driftcentralen 

inte ska få larm om att något har blivit fel. Istället kopplar man in den 

förbindelsen till datorn som då får simulera SCADA-systemet och 

driftcentralen. Denna uppställning visas i figur 5.2. Exempel på 

program som kan användas för SCADAn är Qtester, som också 

användes under laborationstillfällena, som är specifikt framtaget för 

just detta ändamål [47].  
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6. Resultat och diskussion 

I detta kapitel tas de resultat upp som vi funnit under litteraturstudien 

samt under laborationerna som gjorts. Fördelar och nackdelar 

diskuteras. En jämförelse mellan olika RTUer görs, några välkända 

brister i systemen tas upp och diskussionen om vilket protokoll som 

borde användas förklaras. 

6.1 Skillnader hos liknande RTU-produkter 

Att jämföra olika RTUer är en komplicerad uppgift eftersom flera 

företag inte gärna lämnar ut exakta uppgifter om sina enheter, och 

framför allt från Netcontrol är det svårt att få några exakta 

specifikationer på hårdvaran de använder. Två RTUer som motsvarar 

Netcon 500 och används mycket är ABB RTU560 och Siemens AK3 

[2].  

Något som de har gemensamt är att de rekommenderar sina kunder att 

använda brandväggar och VPN för att säkra enheternas 

kommunikation, men deras upplägg är lite olika. De använder olika 

VPN och har olika alternativ för hur omfattande brandväggarna är. 

AK3 har en separat enhet som den kan kompletteras med för att öka 

säkerheten ytterligare [48]. Att de använder program som är open 

source för både VPN [41] och annan kryptering [48] kan medföra en 

ökad säkerhetsrisk. Alla tre har viss redundans för de fysiska 

komponenterna.  

Medan Netcon 500 kräver ett externt program för att kunna 

konfigurera inställningarna eller en seriell koppling för att kunna 

ändra i operativsystemet, använder ABBs produkter sig av ett 

gränssnitt i webbläsaren. I detta gränssnitt kan konfigurering göras, 

manövrar skickas samt avläsning av data göras. De förändringar som 

gjorts i mjukvaran kan också läsas in och appliceras direkt genom 

webbapplikationen. En liknande webbapplikation har även Siemens 

till sina produkter [49]. 

Det finns också RTUer som har lokal manövrering direkt inbyggd i 

enheten och kräver därför inte att en dator ska vara uppkopplad mot 

den [50]. Detta kan underlätta vid arbete eller vid tillfällen då en 

dator/ett program har hängt sig och inte kan utföra manövrar. 

6.2 Brister i säkerheten 

Brandväggar är effektiva på att upptäcka tidigare kända attacker, men 

ifall attackerna är mer riktade och specifika, alltså utvecklade att 

använda en ny sorts metod, är de inte lika bra på det. Det är vanligt att 

använda en standardbrandvägg utan specialanpassning som finns 

tillgänglig på marknaden. En nackdel med det kan vara att sådana 

system ofta genererar väldigt många larm på grund av trafik som den 

anser vara avvikande trots att det i det specifika systemet är normalt. 
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Det kan vara tidskrävande att hantera alla dessa och urskilja vilka larm 

som faktiskt är av intresse [33].  

Ett stort problem är att många av de protokoll som används inom 

elsektorn idag utvecklades innan datasäkerhet var prioriterat [26] 

vilket leder till att krypteringen i dessa inte är lika stark som den borde 

vara. MODBUS och DNP3 är exempel på mindre säkra protokoll som 

används bland annat i SCADA-system, men de jobbar på att göras 

säkrare [26]. SCADA-system är ett vanligt mål för cyberattacker 

eftersom de har en nyckelroll i kontrollsystemen. Ett exempel på detta 

är Stuxnet som tidigare tagits upp.  

Ett annat exempel på problem som finns är de multicastmeddelanden 

som finns i IEC 61850. De meddelandena riskerar att förfalskas och 

imiteras för andra ändamål eftersom protokollet inte har tillräcklig 

säkerhet. Detta säkerhetshål har använts i cyberattacker, och vid en 

välorganiserad attack hade det kunnat användas för att trigga en 

sekvens av händelser som skulle påverka ställverk vilket hade kunnat 

få stora konsekvenser [26].  

Det finns många olika scenarier för hur en attack skulle kunna 

fungera, men det är viktigt att ta den mänskliga faktorn och 

teknikernas agerande med i beräkningen. En del i en attack hade 

kunnat gå ut på att skicka felaktig information till tekniker som då 

hjälper till att sätta systemet ur balans trots att de tror sig agera korrekt 

[26]. De välplanerade attackerna använder sig även av social 

engineering. Man manipulerar människor, oftast genom att låtsas att 

man är någon man inte är, för att antingen få tillgång till system och 

information som vanligtvis inte är åtkomstbara, eller för att få någon 

annan att omedvetet infektera ett nätverk med skadliga program [51]. 

Något som ökar säkerheten för kommunikationen är ju mer kontroll 

företaget själva har över nätet som används för detta. Vissa av 

elkraftbolagen använder egna nät för att kommunicera som de äger 

och bara de själva ska ha tillgång till. Andra företag hyr istället in sig 

på någon annans nät, vilket är mer osäkert. Ifall många har tillgång till 

nätet ökar risken att någon skulle få tillgång till känslig information 

och kunna ändra denna [2].  

Ett annat hot mot en stabil strömförsörjning är naturkatastrofer. I olika 

delar av världen kan det påverka på olika sätt. I Sverige är ett välkänt 

exempel stormen Gudrun som slog ut strömmen i stora delar av södra 

Sverige i flera veckor och skapade stora skador som var väldigt 

kostsamt att reparera [52]. 

6.3 Framtiden inom fjärrkommunikation 

En diskussionspunkt som ofta kommer upp vid både efterforskning 

och samtal med folk i industrin är vilket kommunikationsprotokoll 

som ska användas. IEC-101 verkar vara det som används mest i 

dagsläget, medan IEC-104 har börjat implementeras av vissa nätägare. 

Fördelarna med 104-protokollet är att det går att skicka mer data 
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snabbare, men det finns kritik mot det också. För att kunna använda 

sig av IP måste även mycket “extra” data skickas, så som adressbitar 

och annan information som krävs för kommunikation över internet. 

IEC-101 är i den aspekt enklare då den skickar mycket mindre data, 

men där en större del faktiskt är användbara mätvärden. Sedan är den 

datasäkerhet som nämnts inte särskilt sofistikerad i 104, och många 

risker finns när kommunikation sker över internet, vilket gör att 

många företag undviker att använda det om det inte absolut krävs. 

Utöver de två protokollen som nu används har 61850 kommit att 

stödjas av många produkter, exempelvis Netcon 500 RTUn [15], men 

det är ännu oklart om det kommer få användning i större utsträckning. 

Vad det främst gör är att göra det möjligt för nästan alla olika enheter 

som kör olika protokoll att kunna jobba tillsammans och utbyta 

information sinsemellan men eftersom industrin i helhet är ganska 

konservativ sker stora förändringar väldigt långsamt, och det finns 

fortfarande en hel del oklarheter gällande säkerheten kring nya 

tekniker. En av de saker som hade kunnat spara tid vid analysarbetet 

av signaler är hur datapunkter sparas och presenteras i det nya 

protokollet. 61850 använder sig av en inbyggd adressering och 

klassificering där datan presenteras med information om både vad det 

är och var det kommer ifrån. 

Rapporten avser främst RTUer i elnätet, men även om den används 

flitigt i det området finns det också användningsområden utanför 

elkraftindustrin. De flesta industrier använder sig av en RTU där det 

finns ett behov av automation eller inhämtning av olika mätvärden. 

Detta innebär att även dessa RTUer är utsatta för samma risker som de 

attackerna som tagits upp i kapitel 4. Om utvecklingen fortsätter gå i 

den riktning som den verkar göra nu, med mer och mer automatisering 

och kommunikation över internet, kan RTUn komma att användas i 

ännu större utsträckning, vilket sätter stor press på hur de utvecklas 

och används.   
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7. Slutsatser 

I detta arbete undersöks Netcon 500, en av de RTUer som finns på 

marknaden och som används i det svenska elnätet. RTUns 

huvudfunktion är att kommunicera viktig information vilket gör 

datasäkerhet till ett nyckelområde.  

Protokollen som används för funktionalitet mellan olika enheter i 

systemen har tagits fram med väldigt specifika riktlinjer just inom 

elkraften. Däremot har det funnits många olika krav från olika aktörer 

vilket har lett till att flera olika protokoll används i nätet samtidigt. 

Det finns fortfarande ingen enhetlig kommunikationsstandard så 

utveckling sker fortfarande, där man hoppas att den nya IEC-61850 

ska kunna vara en första fas i arbetet mot detta mål. 

Vid undersökningen av RTUn Netcon 500 kom vi fram till att den har 

de grundläggande egenskaperna som krävs för att fungera bra i ett 

ställverk. Den största nackdelen är en brist på användarvänlighet och 

inte tillräckliga möjligheter till konfigurering och diagnostik på 

distans. Det kan göra att det tar längre tid att åtgärda problem som 

uppstår. Den största fördelen med Netcon 500 är prisläget.  

När det kommer till säkerheten i de RTUer som finns på marknaden 

har de skydd inbyggt så att de klarar av de flesta attacker, speciellt om 

hoten är kända sedan tidigare. Dock kommer det alltid finnas 

sårbarheter i datorprogram som gör det möjligt att exekvera skadlig 

kod, så länge som angriparen har tillräckligt med tid, kunskap och 

resurser. Det kommer troligtvis aldrig vara helt säkert att 

kommunicera över internet. 

De flesta nätoperatörer är heller inte särskilt oroade över en riktad 

cyberattack, då de sker så mycket mer sällan än andra problem som 

uppstår. Det som man istället lägger fokus på är fysiska angrepp eller 

olyckor, så som bränder eller förstörelse i någon form. Det är dock 

svårt att värdera vilket som borde prioriteras högst då omfattande 

cyberattacker inte sker ofta men när det väl sker kan det ha 

långtgående effekter.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1 - Manual 
 

Manual för Netcon 500 

Netcon 500 är en produkt som ska kunna utföra en rad olika uppgifter, 

däribland ska den kunna fungera som:  

• RTU 

• Kommunikationskoncentrator 

• Protokollkonverterare 

• Operatorpanel 

• Stationsautomatiserare 

• PLC 

Funktionerna uppnås med hjälp av att Netcon 500 kan bestyckas med olika 

moduler utifrån systemets specifika behov. Modulerna har olika 

uppsättningar av ingångar och utgångar samt olika möjlighet att hantera 

kommunikation och kryptering. Modulerna monteras ihop i rack. Racken 

finns i storlekar med plats för 3, 7 eller 14 moduler. I racken kopplas 

modulerna samman med hjälp av antingen en seriebuss eller via ethernet 

och IP-protokoll.  

Det finns 6 stycken olika typer av moduler att välja mellan där GW502 är 

huvudprocessorn som hanterar kommunikationen och är vanligtvis den 

modul som förser racket med ström. GW502 hanterar datasäkerheten och 

det är där som VPN, brandvägg och kryptering finns. Den konverterar 

också informationen mellan protokoll. Modulen ska förses med en 

spänning mellan 24-48 VDC.  

Modulen SIO508 är en ethernet-till-seriell port server som har 8 seriella 

portar. Den kan även strömförsörja racket.  

AI16 är en modul som endast har 16 stycken analoga ingångar.  

DI64-modulen har endast 64 stycken digitala ingångar.  

Modulen DO32 har 32 stycken digitala utgångar.  
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IO64 har en kombination av olika ingångar och utgångar och passar därför 

bra till de mindre racken. Modulen har 8 stycken analoga ingångar, 40 

stycken digitala ingångar och 16 stycken digitala utgångar.  

Netcon 500 kan kommunicera via de flesta protokoll. Några exempel är: 

• IEC 60870-5-101 

• IEC 60870-5-103 

• IEC 60870-5-104 

• IEC 61850-8-1 client 

• Modbus serial/TCP 

• DNP 3.0 

 

Simulering av SCADA 

Ifall det finns behov av att simulera en SCADA-signal för att få RTUn att 

skicka pulser för manöver kan datorprogrammet Qtester användas för 

detta. Det görs genom att först ändra nätverkskortets ethernetport till de 

inställningar som används. Det som ska ställas in är:  
• Datorns IP 

• Subnetmask 

• Default Gateway 

 
Sedan kopplas datorn mot en av GW502-modulens ETH-CPU-portar.  
 
För att ansluta Qtester till RTUn sätts följande parametrar i programmet: 

• Remote IP 

• Remote Link Address 

• Local Link Address 

 
Exempel som använts under laboration: 
Datorns IP: 192.168.0.1 
Subnetmask: 255.255.255.224 
Default Gateway: 192.168.0.8 
 
Remote IP: 192.168.0.8 
Remote Link Address: 12345 
Local Link Address: 2  
 
För att skicka kommandon från Qtester ska ASDU ha samma nummer som 

Remote Link Address. Command Value anges binärt, alltså för 

dubbelmanöver antingen 01 eller 10. Command Address är från 21001 och 
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uppåt beroende på vilken utgång som ska användas.  

 
 

Konfigurering med NCU2 

Öppna upp NCU2. Under fliken “File” kand man välja att skapa ett nytt 

projekt eller ladda in ett som man redan har sparat på datorn. Denna guide 

hjälper dig bygga upp ett nytt projekt för Netcon 500. Högerklicka i 

vänstra spalten på “NETCON” och lägg till device -> Netcon 500.  
 

 
 

Då får du upp ett antal portar. Dessa kan du antingen radera eller ignorera 

för tillfället. Markera Device1 så får du upp ett fönster till höger. Under 

“Device” kan man välja vilken profil som ska användas, ge 

konfigurationen ett namn, och man kan även välja om 

synkroniseringsklockan ska använda sommartid eller inte, vanligtvis på, 

samt om filen ska formateras efter en viss storlek, vilket inte brukar 

behövas. Är DST ibockad kan man även bestämma vilka datum som 

sommartiden börjar och slutar på. I nuläget är det förprogrammerat fram 

till 2024. Channel timezones kan lämnas tom om det inte ska konfigureras 

efter specifika tidszoner. Scaling kan även den lämnas tom om inga 

specifika begäran har gjorts. 
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Nu kan man lägga till en port under Netcon 500. Högerklicka på ditt 

device i vänsterspalten och lägg till en seriell port, alternativt markera en 

av de portar som redan finns där.  
 

 
 
Här kan man bestämma vad det ska vara för sorts enhet på just den porten. 

I vanligt utförande, med olika IO-moduler, lägger man till en Netcon 500 

I/O Bus i dropdown-fältet “protocol parameters”.  
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Här kan man ändra på Parsize, som du finner under rutan där du ställde in 

protokoll, för att bestämma hur mycket plats som ska reserveras till 

parametrarna för protokollet. I detta exempel med IEC104 ändrar vi det till 

7000. När det är gjort kommer nya flikar upp. Under “Channel Backup” låt 

allt stå som det är, se bild.  
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Samma med IEC-101/m där man kan ställa in massa olika inställningar om 

hur kommunikationen i 101-protokollet ska synkroniseras.  
 

 
 

Vill man ha en Watchdog, en timer som datorn återställer med ett visst 

intervall och skickar ett larm om den misslyckas göra det, kan man ställa 

in det i sista fliken. Exempelinställning kan ses i bild. 
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Högerklicka igen i vänsterspalten, denna gång på din port, och lägg till ett 

rack.  
 

 
 

Man kan ange vilket nummer racket ska ha, och börjar i vanlig ordning 

enligt datorsystem på 0. Efter det kan man lägga till en modul, kallat ett 

“board”, genom vänsterspalten. Här kan den aktuella uppställningen av 

RTUn läggas in med de olika modulerna. Sedan kan de olika modulerna 

konfigureras hur de ska kommunicera och hur den ska göra sina 

mätningar. De kan konfigureras i en CSV-fil som sedan kan laddas upp till 

NCU2, eller så kan den aktuella konfigurationen laddas ned som en CSV-

fil, med hjälp av extract-verktyget som Netcontrol tillhandahåller. 

Exempelinställningar visas i bilder.  

 



  
 

viii 
 

 
 

Under IO64 kan man hitta “measurement scaling”, vilket definierar var 

referenspunkten för 100% kommer att ligga. Dvs, om mätområdet är satt 

till +- 5 mA, och scaling är satt till 100, kommer RTUn att skicka 100 vid 

+5 mA, 50 vid 0 mA och 0 vid -5 mA. 
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Den inställningen som kanske är av störst intresse här är under Digital 

Inputs där man kan välja om det ska vara single indication eller double 

indication på alla ingångar. Liknande inställningar kan göras för 

utgångarna, om det ska vara single eller double command (enkelmanöver 

eller dubbelmanöver). Man kan även ställa in vilken hårdvaruadress varje 

punkt har, vilket man får kolla upp på själva kortet. Se till att klicka i rutan 
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med “Use” för att programmet ska förstå att det är dessa signaler som ska 

användas.  
Digital Inputs 
HW Address: Vilken punkt på det fysiska kortet ska denna punkt knytas 

till? 
Scan Delay: Hur länge måste värdet vara stabilt innan det registreras?  
Scan Unit: Mätvärde för scan delay. 
Event Generation: Ska ett event skapas för detta värde? 
Chatter Monitor: Ska oscillationerna ignoreras när de mäts? 
IOA-step: ska varje eller varannan adress för Information Object Adress 

användas? 
Anlog inputs 
Filter Factor: Ska ett digitalt filter användas och vilken faktor ska det ha? 
Deadband: Ska det finnas ett dödzon finnas någonstans? 0-1000 
Integration: Ska dödzonen hanteras av RTUns integrerade funktioner? 
Cyclic: Ska vi mätvärden skickas cykligt? 
Low/High Limit: Undre/Övre gränsen för larm, 0,1% av totala värdet. 
Measure Range: Mätomfång. 
Min/Max Value: Anger största och minsta värde för ditt engineering value. 
Engineering Value: Bestäm vad för suffix värdena ska ha. Max 4 

karaktärer 
 

Till sist måste en TCP/IP-port konfigureras för 104-protokollet. Denna ska 

läggas till automatiskt efter att Netcon 500 Device har lagts till, men man 

måste högerklicka på porten och lägga till vilket protokoll som ska 

användas vid kommunikation utåt mot SCADA-systemet. Om IEC-101 

ska användas istället behöver man inte TCP/IP-porten, då 101 är ett seriellt 

protokoll. Man får då lägga till en till seriell port under sitt device och 

konfigurera det för den aktuella kommunikationen. Om IEC-104 ska 

användas ställs det in enligt följande. 
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Under IEC-104/s (V2) ska bland annat den IP-adress som själva RTUn har 

i nätverket definieras. Bild visar på exempel på detta.  
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Channel/Commonaddress definierar korsreferenserna. Ställ in vilken kanal 

som allt ligger på samt CA. Klicka även i att använda version 2.  

 

 
 

Under Cross-Reference kan man korsreferera hårdvaruadress och 

mjukvaruadress. Se till att trycka i “use” på alla de punkter som faktiskt 
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ska användas för mätning. Man kan även fylla i om de ska vara inverterade 

signaler och annat.  

 

 
 

Och för att till slut ladda upp din konfiguration till Netcon 500, eller ladda 

ned den som redan finns på enheten, väljer man “Upload / Download” 

under fliken “Telnet”. Anslut dig till “ETH-CPU” porten med en 

ethernetsladd, skriv in den IP-adress samt port som går till Netcon 500, 

lösenord “nematic”, och markera den konfiguration du vill ladda upp och 

klicka på “PC -> NFE”. Vid laborationstillfällena har port 8023 använts. 

Efter en omstart av RTUn kommer den att ladda in de nya inställningarna. 

 

Operativsystem 

För att ansluta sig till RTUns linux-baserade operativsystem behövs seriell 

kommunikation från datorn med en terminalemulator. Där finns möjlighet 

att konfigurera allt som finns i NCU och även mer avancerade 

inställningar.  

 

Dokument för vidare fördjupning: 

Netcon 500 - The Cyber Secure RTU Gateway 

GW502 - Software Manual 

Netcon IO64 - Configuration Manual 

NFE/NPC - User manual Netcon 500 master 
 


