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Abstract

Automatiserad insamling och distribution av
data från solelanläggningar

Staffan Annerwall
Albin Barchéus
Alexander Eriksson
Erik Stubbfält

The Uppsala County Council (Region Uppsala) would like to auto-
mate the collection and processing of data from solar panels in order
to present it to the Swedish Tax Agency (Skatteverket). They would
also like to display the data from their solar panels to the general pub-
lic in an effective and simple manner. We created a system that stores
production data and distributes it on a monthly basis. Furthermore we
also developed a web prototype for displaying the data. We formulated
requirements on the performance of the system and ensured these were
satisifed with reasonable results. The data is transferred over the internet
from the solar panels and stored in a database before being summarized
and sent to the Uppsala County Council. They will then ensure that the
data is reasonable before sending it to the tax agency. The result is a
system that can replace most of the manual collection of data from so-
lar panels. The system is both faster and more reliable than the manual
labor alternative being used up until this point in time.
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Handledare: Mats Daniels och Björn Victor
Examinator: Björn Victor



Sammanfattning

Region Uppsala vill automatisera insamling och sammanställning av data från solel-
anläggningar för redovisning till Skatteverket. De vill även visa upp produktionsinform-
ationen från sina anläggningar på ett effektivt och enkelt sätt för allmänheten. Vi har
skapat ett system som lagrar produktionsdata samt distribuerar den varje månad. Vi ut-
vecklade även en webbapplikation som kan visa upp datan på webben. Krav sattes av
oss själva på systemet och vi försäkrade oss om att dessa krav uppfylldes med rimliga
resultat. Datan överförs via internet från solelanläggningarna till en databas. Datan skic-
kas automatiskt vidare till en anställd hos regionen som försäkrar att datan är rimlig och
skickar in den till Skatteverket. Resultatet av projektet är ett system som kan ersätta det
mesta manuella arbete som berör datainsamlingen från solelanläggningar. Systemet är
både snabbare och mer pålitligt än det manuella alternativet som använts hittills.
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1 Inledning 1

2 Bakgrund 2
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1 Inledning

1 Inledning

Region Uppsala har installerat solpaneler på flera platser i länet och producerar nu
tillräckligt med el för att räknas som en energiproducent. Detta betyder att de måste
rapportera sin elproduktion till Skatteverket en gång i månaden [Skab]. Regionen hade
tidigare anställda som manuellt läste av mätarna på de olika solelanläggningarna för
att sedan rapportera detta till Skatteverket. De ville även visa upp sin elproduktion på
en webbsida. Den skulle vara tillgänglig för Uppsalas invånare, samt kunna visas upp i
väntrum på Akademiska sjukhuset.

I framtiden vill de även använda Energimyndighetens elcertifikatsystem [Ene17] för
ekonomiskt stöd och för att visa upp sin gröna elproduktion; detta blev dock en av-
gränsning i vårt projekt, se avsnitt 3.3.1.

Vårt projekt gick ut på att förenkla arbetet med insamling och distribution av produkt-
ionsdata från solelanläggningar. Detta genom att automatisera stora delar av processen
som tidigare har varit manuell.

Vi utnyttjade att Region Uppsalas solelanläggningar redan hade utrustning för elektro-
nisk datakommunikation och angrep problemet genom att bygga ett system som kon-
tinuerligt samlar in data från anläggningarna och sparar de delar som är relevanta för
Skatteverket och Energimyndigheten i en databas. Programvaran har även funktionali-
tet för att skicka e-post vilket ytterligare automatiserade processen; personalen kan få
informationen skickad till sin e-post istället för att själva “leta upp” den, vilket var ett
önskemål från regionen.

Vi skapade en enkel prototyp av webbsidan som på ett grafiskt sätt kunde visa upp
regionens elproduktion. Vi designade även ett uppvisningsläge där webbsidan kunde
visas upp på skärmar i väntrum.

I slutet av projektet kunde vi konstatera att de önskemål som Region Uppsala hade var
mestadels uppnådda med goda resultat. Datainsamlingen från solpaneler kunde nu au-
tomatiseras och lösningen presterade enligt de krav vi satte på systemet. Detta betydde
att regionen – om de införde vårt system – inte längre behövde skicka ut anställda för
att samla in data från solpanelerna manuellt. Framtida arbete skulle kunna vara att im-
plementera stöd för att rapportera data till Energimyndigheten.

Författarnas tack Vi vill tacka Jan Kudlicka, doktorand vid institutionen för in-
formationsteknologi vid Uppsala universitet, för hjälp och assistans gällande utformning
av både program och databas.
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2 Bakgrund

2 Bakgrund

Skatteverket är den statliga myndighet som ansvarar för bland annat skatteinsamling och
folkbokföring [Skac]. All energiproduktion från solpaneler med en installerad toppef-
fekt på minst 255 kilowatt (kW) är skattepliktig [Skaa], och eftersom den installerade
toppeffekten hos Region Uppsala är 1 500 kW måste de betala skatt på sin produk-
tion [Mar19a]. Regionen måste således rapportera sin energiproduktion till Skatteverket
en gång i månaden. Energiproduktion kan rapporteras i form av kalkylark från Excel
eller liknande.

Energimyndigheten erbjuder ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el i form av
elcertifikat [Ene17]. Certifikaten ges ut när en viss mängd energi producerats varefter de
säljs och köps på en öppen marknad. Vissa organisationer, bland annat elintensiva indu-
strier, är kvotpliktiga och måste varje år köpa en viss andel elcertifikat i förhållande till
sin användning. Därmed skapas efterfrågan på elcertifikat som producenter av förnybar
el kan tillgodose.

Region Uppsala är den organisation som ansvarar för frågor inom bland annat sjukvård,
kollektivtrafik och kultur inom Uppsala län [Reg17a]. Inom projektet var regionen den
slutliga kunden av systemet som vi utvecklade. Regionen utvecklas med ett stort fokus
på ekologisk hållbarhet och vill därför i större utsträckning använda sig av förnybar
energi [Reg17b]. Då de flesta av regionens byggnader befinner sig inom Uppsala stad
var de tvungna att hitta en lösning som inte tog mycket plats men som samtidigt var
effektiv. Solpaneler passade då perfekt i och med att många av deras byggnader redan
hade stora takytor som i princip var tomma. Det var därför enkelt att installera solpaneler
och på så vis uppnå deras mål om hållbarhet. Vår kontaktperson och handledare hos
regionen var Marcus Nystrand som är anställd som energisystemingenjör.

STUNS Energi (härefter endast Stuns) arbetar i skärningspunkten mellan universitet,
näringsliv och samhälle. De stödjer även innovation samt entreprenörskap för hållbara
energi- och miljölösningar [STU]. De är konsulter åt Region Uppsala, huvudsakligen
berörande regionens solelproduktion, och inom kontexten av projektet var Stuns den
intressent vi arbete åt men alltså inte den slutliga kunden för systemet. Vår huvudsakliga
kontaktperson och handledare hos Stuns var Fredrik Björklund som är anställd som
projektledare.

Även om solpaneler har existerat sedan 1950 är det först på senare tid som de har popul-
ariserats och börjat användas i större utsträckning [Ene09]. I och med att användandet
av solpaneler ökar, ökar också behovet av relevanta system som kan kontrollera och
övervaka solpanelerna. Detta är något som privatpersoner oftast inte behöver tänka på
då de sällan producerar tillräckligt med energi från sina solpaneler för att behöva betala
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3 Syfte, mål och motivation

skatt på den. Däremot har stora företag som använder sig av flera hundra eller kanske
flera tusen solpaneler ett större behov av en automatiserad övervakning och kontroll av
deras solpaneler. Detta på grund av att det skulle vara för mycket jobb att hantera allt
manuellt.

Det är för närvarande möjligt för Region Uppsala att samla in datan manuellt men de är
nära en ekonomisk och administrativ gräns då det inte längre är en rimlig metod för da-
tainsamling. Då de har solpaneler på många platser inom Uppsala län som är långt borta,
t.ex. i Östhammar och Enköping, är manuell datainsamling ineffektivt samt medför en
risk för problem. Risken för felaktiva avläsningar är betydligt större när datan samlas
in manuellt, vilket är en av anledningarna till att manuell avläsning normalt inte tillåts
av Skatteverket. Skatteverket ger Region Uppsala dispens tills regionen kan introducera
ett automatiskt system [Mar19b]. Att människor kan läsa av en siffra fel är då alltså en
faktor i varför den manuella avläsningen inte är att föredra. Om informationen skickas
över internet kommer en dator se den siffra som kommer in och kan därför inte göra
felaktiga avläsningar på samma sätt.

En stor del av projektet berör Internet of Things (IoT) vilket är ett samlingsbegrepp för
den ökande mängden av prylar och maskiner som kopplas upp till internet [MBR15].
Mer specifikt kan man säga att objekt som tillhör IoT är de som traditionellt sett ej
har haft sådan funktionalitet förut, men som nu kopplas upp i allt högre grad. Det kan
handla om allt ifrån hushållsapparater och kläder till fordon och byggnader. Just inom
vårt projekt är det solpaneler som kopplas upp mot internet vilket inte är något som har
gjort särskilt länge.

3 Syfte, mål och motivation

Syftet med projektet var att förenkla det arbete som solelproduktion medför, både i form
av datainsamling och administration, samt att visa upp information om elproduktionen
för allmänheten. Detta för att göra det lättare att fortsätta satsa på förnybar elproduktion.

Ett av projektets tre huvudsakliga mål var att automatisera stora delar av processen för
insamling och sammanställning av data åt Region Uppsala, och därmed även minska
risken för avläsningsfel. Mer konkret var uppgiften att utveckla ett system som hämtar
data från solelanläggningarna via ett protokoll för dataöverföring, att lagra datan i en
databas, och att sedan sammanställa den. Därefter skulle sammanställningen skickas
vidare till en person ansvarig för att skicka in denna till Skatteverket. I framtiden vill
regionen använda Energimyndighetens elcertifikatsystem [Ene17] för ekonomiskt stöd
och för att visa upp sin gröna elproduktion för omvärlden; att implementera stöd för
detta var projektets andra huvudsakliga mål. Det sista målet var att göra en webbapplik-
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3 Syfte, mål och motivation

ation. Applikationen var tänkt att visas upp på offentliga skärmar i exempelvis väntrum
på sjukhuset för att förmedla hur mycket solenergi regionen producerar.

Skatteverket tillåter normalt inte att personal manuellt läser av mätare för att rapport-
era sin elproduktion, men gav Region Uppsala dispens till dess att den automatiska
processen kommit igång. Regionen hade behövt anlita konsulter för att lösa problemet
om det inte hade blivit ett projektarbete för studenter. Projektet löser således ett viktigt
problem utan att kosta lika mycket skattepengar.

3.1 Hållbarhet

En anledning till att Region Uppsala installerade solpaneler var för att de förbrukar myc-
ket energi. Enbart Akademiska sjukhuset i Uppsala förbrukar årligen ca 100 gigawat-
timmar (GWh) [Mar19a] och de önskar att den förbrukade energin i större utsträckning
kommer från förnybara källor. Några av syftena med Region Uppsalas verksamhet är
att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling för länets invånare. Region
Uppsala utvecklas även med fokus på ekologisk hållbarhet [Reg17b]. Genom projek-
tet gör vi det lättare för Region Uppsala att fortsätta satsa på egenproducerad förnybar
energi, och på så sätt hjälper vi dem även att uppfylla deras tidigare nämnda syften.
Projektet anknyter även till några av Förenta nationernas (FN) globala hållbarhetsmål.
Dessa är 17 mål som FN tagit fram för att lösa fyra huvudsakliga problem till och med
2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att
främja fred och rättvisa, samt att lösa klimatkrisen [FN:c]. Vårt projekt anknyter främst
till det sista problemet då vi arbetar med förnybar energi.

Mer specifikt berör vårt projekt delmål 7, Hållbar energi för alla [FN:b], och 11, Håll-
bara städer och samhällen [FN:a]. Dessa mål består även av ett antal delmål som vi
kan koppla vårt projekt till. Delmål 7.2 avser att öka andelen förnybar energi i världen.
Detta är förstås relevant för oss då vi arbetar med en lösning som ska göra det enklare
för energiproducenter att sammanställa produktionsdata från solpaneler. Delmål 11.3
avser att verka för inkluderade och hållbar urbanisering. Vårt projekt anknyter här till
den hållbara delen då det inkluderar saker som förnybar energi. Delmål 11.6 avser att
minska städers miljöpåverkan. Detta är också något som solpaneler hjälper till att lösa,
vilket då kan kopplas till vårt projekt genom systemet vi utvecklar.

3.2 Etiska frågeställningar

När det gäller etiska frågeställningar är IT ett område där det finns mycket att tänka
på. Just att samla in data från solelanläggningar kanske inte låter som något som kan
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3 Syfte, mål och motivation

användas på icke-etiska sätt men det finns större aspekter vi behöver tänka på. För
att försäkra oss om att projektet utförs ur ett etiskt perspektiv var det viktigt att få en
mer generell bild av området och inte vara för specifika. Om vi tittar på projektet ur
en övergripande synvinkel är det datainsamling vi håller på med. Datainsamling som
område är något som ofta involverar etiska frågeställningar, t.ex. som är okej att göra
med användares personliga information. Däremot behandlar vårt system inte person-
lig information – endast produktionsdata från solpaneler – och det är därför inte något
som vi behöver ha i åtanke. Avsaknaden av personlig information gör också att datain-
samlingslagar som Dataskyddsförordningen [Dat] inte är något vi behöver bekymra oss
med.

En stor del av projektet har en stark koppling till IoT som bland annat omfattar husägare
som vill använda sig av “Smart Home”-teknologi. I dessa fall kan en stor del av husets
funktioner vara uppkopplade till samma server. Om någon skulle göra intrång på denna
server skulle mycket information vara tillgänglig vilket kan vara problematiskt. Man
kan tänka sig att en tjuv då skulle kunna ta reda på när garageporten öppnats och stängts
och på så vis veta om någon är hemma eller inte. Om huset har övervakningskameror
skulle någon kunna få åtkomst till dessa och övervaka personer i sina egna hem. I just
detta projekt har vi inte tillgång till kameror, dock har vi tillgång till den teknologi som
kan användas för att utföra den här sortens dataintrång. På grund av detta var det viktigt
för oss att överväga bredare etiska aspekter än bara datainsamling från solpaneler.

De fysiska produkter som Region Uppsala använder sig av är också något som ger upp-
hov till en del etiska frågeställningar. Både solpanelerna och servrarna som regionen
använder skulle kunna vara tillverkade i Kina, som inte lever upp till samma standard
när det gäller arbetarnas rättigheter [Utr17, Bil14]. Då systemet i slutändan ska köras
på dessa servrar och samla in data från dessa solpaneler, är detta något som försämrar
den etiska sidan av vårt projekt. Dock är detta utom vår kontroll då vi inte har något
inflytande gällande regionens val av solpaneler eller servrar.

Man skulle också kunna argumentera för att systemet på en större skala skulle innebära
att personer tappar sina jobb. Om ett väldigt stort företag med tusentals solpaneler har
anställt personal för att endast manuellt samla in data skulle programmet ersätta deras
jobb. Ett företag med tusentals solpaneler samlar förmodligen inte in datan manuellt då
det skulle ta för mycket tid, dock kan det ändå finnas anställda som utför någon del
av datainsamlingen manuellt. Detta är då ett jobb vars syfte vårt program potentiellt
eliminerar.
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3 Syfte, mål och motivation

3.3 Avgränsningar

Nedan behandlas de avgränsningar som gjordes, samt resonemang kring dem. Detta
inkluderar saker som elcertifikat samt avsaknad av data. Anledningarna till att dessa
delar inte slutfördes var bland annat att vi inte hade tid att implementera dem, samt att
faktorer utanför projektets kontroll försvårade designen.

3.3.1 Elcertifikat

Från början var ett av projektets mål att vårt system skulle skicka produktionsdata
till Energimyndigheten för elcertifikat. I projektets slutskede upptäckte vi dock att an-
läggningarna ännu inte var godkända för elcertifikatsystemet och processen att få dem
godkända skulle ta minst fyra veckor. Idén om att systemet skulle skicka data för elcer-
tifikat lades på is, men det skulle kunna vara ett framtida arbete. Se avsnitt 12.

3.3.2 Avsaknad av data

Ifall databasen inte innehåller den data som behövs för att beräkna hur mycket energi
som har producerats, kommer modulen för månadsvis sammanställning att avsluta med
en varning. Under projektets mittskede hade vi en vision om att åtgärda det genom att
fördela produktionen mellan två tidpunkter över timmarna mellan dem.

Exempelvis, om databasen innehåller data för tidpunkterna 07:00 och 10:00 men inte
för 08:00 eller 09:00, kan vi fördela produktionen 07–10 på timmarna däremellan.

Vi valde till slut att inte ta hänsyn till den situationen och det fanns flera anledningar till
det. Den huvudsakliga anledningen var att problemet låg utanför vår kontroll och att vi
inte skulle kunna åtgärda det övergripande problemet som orsakar att data inte skickas
som den ska. Att hantera problemet skulle dessutom kräva en större omstrukturering av
vårt program och vår databas.

3.3.3 Användarvänlighet

Då användarna av vårt system inte har tillgång till den faktiska hanteringen av data blir
användarvänligheten i vårt fall inte särskilt komplicerad. Det enda användaren av syste-
met får tillgång till är ett Excel-dokument med produktionsdata vilket betyder att alla
som kan använda en dator för att läsa dokument även kan använda vårt system. Förutsatt
att människor med nedsatt syn eller andra funktionsvariationer redan har hjälpmedel på
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4 Relaterat arbete

sina datorer för att underlätta hanteringen av Excel-dokument kommer dessa även att
fungera med detta dokument.

För närvarande är hela systemet på svenska och språket kan inte bytas vilket betyder att
de som inte kan läsa svenska kan ha det svårt att läsa av dokumentet som produceras.
Att kunna välja språk var tyvärr inget vi hade tid att implementera men då systemet är
designat för en specifik kund, nämligen Region Uppsala där anställda kan svenska, är
det inte ett problem i nuläget.

Webbapplikationen är en annan del av projektet som inte är lika användarvänlig som
själva systemet. Här har vi valt att begränsa oss till att inte hantera funktionsvariationer
eller andra språk än svenska då vi tyvärr inte hade nog med tid för att implementera
detta. Det finns verktyg som kan implementeras för att läsa upp text, samt verktyg för
att översätta hemsidor till andra språk men detta är inget vi har gjort. Vi räknar dock
med att de allra flesta som besöker hemsidan kommer förstå svenska, samt att de som
har t.ex. nedsatt syn har verktyg på deras datorer som kan läsa upp text åt dem.

3.3.4 Strömavbrott

Systemet kommer i slutändan att vara installerat på en server som drivs på samma elnät
som regionens sjukhus. Detta elnät ska av säkerhetsskäl inte gå ned även under extrema
förhållanden och situationer som t.ex. krig [Mar19b]. Detta betyder att systemet i princip
aldrig borde befinna sig i en situation där ett strömavbrott påverkar det. Därför har vi
valt att sätta detta som en avgränsning som vårt system inte klarar av. Vi bedömer att
risken för att systemet inte får någon ström är liten nog att vi inte bör spendera tid på att
lösa det problemet. Om det mot förmodan skulle ske får systemet återställas manuellt
när strömmen kommer tillbaka.

4 Relaterat arbete

Liknande arbete har gjorts tidigare, både akademiskt och kommersiellt. Det finns även
fysiska produkter som syftar till att underlätta rapporteringen av produktionsdata till
Energimyndigheten för elcertifikat. Området har alltså diverse lösningar, men ingen av
dem passade specifikt det som Region Uppsala var intresserade av. Region Uppsala ville
endast ha den information som var relevant för deras in-rapportering till Skatterverket
och Energimyndigheten, samt att denna data skulle sparas i en databas. I de arbeten som
gjorts tidigare är kombinationen av databasen och in-rapporteringen av data en sällsynt
aspekt. Även i de fall då den finns är det inget arbete som specifikt filtrerar ut den data
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Region Uppsala är intresserad av, nämligen antalet producerade kilowattimmar.

Många av dessa arbeten nämner ett protokoll för dataöverföring som kallas MQTT. För
att förstå vad de arbeten som nämns här nedan handlar om är det bra att veta vad MQTT
är och hur det fungerar. I protokollet publiceras meddelanden till en ämneskanal (eng.
topics) som andra klienter kan prenumerera på. Mellanhanden som används i MQTT
kallas för broker [OAS]. MQTT förklaras mer utförligt under avsnitt 5.2.

4.1 MQTT-baserade applikationer för datainsamling

Det finns för tillfället en del applikationer där användaren kan få en överblick av sina
klienter och brokers och på så sätt också se den data som överförs. Dessa applikationer
är riktade till husägare eller andra som har relativt små mängder data att samla in. Det
kan röra sig om ett fåtal solpaneler, temperaturen i poolen, eller andra teknologiska
enheter vars data kan vara intressant att mäta för privatpersoner. En sådan applikation
är t.ex. MQTT Dash som riktar sig till personer med “Smart Home”-enheter [MQTa].
Skillnaden mellan dessa applikationer och vårt system är att de riktar sig till just villa-
ägare vilket alltså är personer som arbetar med datainsamling på en betydligt mindre
skala än vi gör i detta projekt.

Det finns stora program som riktar sig mot företag som vill testa kapaciteten hos sina
klienter och brokers. MQTTBox är ett sådant program som gör det möjligt att köra ett
belastningstest för att se hur mycket en broker eller klient klarar av innan den kras-
har [MQTc]. Skillnaden gentemot detta program är att Region Uppsala och Stuns inte
vill testa att deras brokers fungerar då de redan vet det. Programmet ska endast samla in
informationen och filtrera ut det onödiga, inte köra belastningstest på brokern.

4.2 Akademiskt arbete om datainsamling

Det finns mycket relaterat arbete i form av akademiska artiklar. De flesta av dessa rap-
porter berör datainsamling på en större skala än detta projekt men är trots det intressant
att studera. Vi diskuterar först artiklar som använder MQTT och sedan artiklar som
använder andra protokoll.

4.2.1 Artiklar om datainsamling genom MQTT

Bendele et al. från University of Texas at San Antonio undersökte 2017 paketen som
skickas mellan klienter och brokers för att se hur det kan påverka kommunikations-
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förseningar [BA17]. Genom att mäta tiden det tog för paketen att skickas mellan brokern
och klienten kom de fram till ett mönster för att förutsäga när förseningar skulle kunna
ske. De kunde också visa att den initiala tur- och returtiden för ett paket som uppmättes
under handskakningen i uppkopplingen, kunde användas till att ge en pålitlig estimering
för uppkopplingens överföringsförsening (eng. propagation delay) [BA17]. Detta rela-
terar till projektet inte bara genom MQTT men också på grund av att vår uppkoppling
måste vara stabil. Om vi inte har en pålitlig uppkoppling för vår dataöverföring riskerar
vi att tappa data. Om vi missar data kan det även bli en miss när vi skickar datan vidare
till Skatteverket vilket skulle innebära problem för Region Uppsala.

Atmoko et al. undersökte 2017 insamlingen av data från temperatur och luftfuktig-
hetssensorer i realtid med hjälp av MQTT för att sedan spara datan i en MySQL-
databas [ARH17]. De kom fram till att MQTT som ett dataöverföringsprotokoll är
upp till sex gånger snabbare än Hypertext Transfer Protocol (HTTP) när det gäller da-
taöverföring i realtid och säger därför att MQTT kan vara ett alternativ för att samla in
data inom IoT-applikationer. Detta arbete relaterar bättre till projektet jämfört med den
första artikeln [BA17], huvudsakligen för att Atmoko et al. i sitt projekt utför liknande
saker som vi gör i vårt projekt. De samlar in data från sensorer via MQTT som de se-
dan sparar i en MySQL-databas vilket är liknande vad vi också gör. Skillnaden jämfört
med det utvecklade systemet är att Atmoko et al. inte utför någon form av filtrering av
informationen de får från sina klienter. Denna artikel visar även att beslutet att använda
MQTT för dataöverföring var ett bra beslut.

2017 undersökte Choi et al. datainsamling med hjälp av MQTT. Deras mål var att im-
plementera ett billigt och effektivt system för övervakning av solpaneler genom IoT och
MQTT med hjälp av en Raspberry Pi och en smart telefon [CJH+17]. De kom fram till
att de lyckats skapa önskad implementation, och de introducerar även en logg-funktion.
De säger att de i framtiden utökade systemet till att inkludera en databas. Detta relate-
rar till projektet, främst genom datainsamlingen, men också på andra sätt. Exempelvis
är det faktum att de inkluderar en logg-funktion väldigt intressant för oss då detta är
något vi också täcker in i detta projekt. De använder sig även av en smart telefon för att
övervaka sitt system vilket är något vi sett att många andra kommersialiserade produkter
gör. Det var därför intressant att få en inblick i hur ett sådant system kan fungera.

4.2.2 Artiklar om datainsamling utan MQTT

Moreno-Garcia et al. undersökte 2016 datainsamling som inte begränsar sig till MQTT.
Artikeln beskriver ett nytt system som går ut på att övervaka en solelanläggning för
att säkerställa att den fungerar på ett pålitligt och kontinuerligt sätt. Systemet de pre-
senterar innehåller även trådlösa sensorer, utspridda runt anläggningen, samt ett proto-
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koll för att synkronisera datan de samlar in (IEEE 1588 standard Precision Time Pro-
tocol (PTP)) [MGPGPL+16]. De kom fram till att systemet de implementerat fungerar
som det ska och kan på ett pålitligt sätt övervaka en solelanläggning. De är även noga
med att poängtera att systemet är ytterst flexibelt och kan anpassas till att fungera på
anläggningar av olika storlekar. Detta kopplas väl till projektet då arbetet som utförts är
en datainsamling från solpaneler med hjälp av sensorer. Det faktum att deras system var
flexibelt fick oss att reflektera över hur vi byggde systemet och om det fanns problem
med vår implementation. Flexibilitet var inget vi behövde lägga fokus på då vi bygger
ett väldigt specifikt och robust system som bara behöver fungera för Region Uppsala.
Det var dock ändå relevant ur ett underhållssyfte att inte göra systemet alltför speciali-
serat.

Machacek et al. undersökte 2007 datainsamling [MD07]. Artikeln beskriver ett system
för att mäta, samla in, analysera och visa upp data som samlas in från solpaneler. De
åstadkommer detta genom att använda ett flertal sensorer som mäter t.ex. temperaturen
på ytan av solpaneler och temperaturen av luften i närhet av solpanelen. Denna data
samlas sedan in och behandlas av ett Matlab-script, som i sin tur skickar datan vidare till
en MySQL-databas. Som slutsats anser de att systemet de implementerat fungerar bra
och de påpekar även att det skulle vara enkelt att anpassa systemet till andra förhållanden
genom att ändra koden i deras Matlab-script. Denna artikel kan på ett bra sätt kopplas
till projektet då vi arbetar med en liknande arbetsuppgift, nämligen datainsamling från
solpaneler och sparande av datan i en databas. Detta var även en av de enda artiklarna
vi hittade där de som utförde studien specifikt använde sig av MySQL. Tidigare artiklar
vi läste specificerade inte vilken typ av databas de skulle använda och det var därför
intressant att få veta att MySQL var ett lämpligt alternativ.

Alla dessa artiklar behandlar på ett eller annat sätt datainsamling av någon form. Vissa
gör det med hjälp av MQTT, andra samlar in data mer generellt. Den huvudsakliga delen
av dessa arbeten är densamma som för detta projektet. Dock finns det en skillnad som
gör detta projektet unikt vilket är behovet av att filtrera datan vi får in för att plocka
ut relevant information. En annan skillnad är att systemet även ska skicka datan vidare
från databasen och inte bara lagra den.

4.3 Datainsamling genom fysiska produkter

Det finns också företag som säljer s.k. elcertifikatmätare. Ett av dessa företag är Check-
watt [Che19]. Deras produkt har namnet Elcertifikatmätare för anslutning till LAN och
direktmatning. Den innehåller en elmätare samt en datalogger med internetuppkoppling
via ethernet. Denna produkt rapporterar automatiskt in produktionsdata till Energimyn-
digheten. Den kan dock ej sammanställa och skicka uppgifter till Skatteverket. Därför
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uppfyller den ej de krav på funktionalitet som Region Uppsala har. Vi har dessutom ej
hittat tekniska specifikationer för denna av produkt, vilket gör det omöjligt att veta vilka
tekniker och metoder som används för insamling och överföring av data.

5 Metod

Inom projektet användes många olika metoder för att producera det resultat vi vil-
le åstadkomma. I den här sektionen beskrivs de metoder vi använde, samt alternativ
till dessa. Vi diskuterar olika protokoll för dataöverföring, programdesign och sche-
maläggning av programkörningar.

5.1 Utvecklingsprocess

För systemutveckling använde vi en klassisk vattenfallsmodell [Daw15, sid 119-120]
bestående av ett antal steg (analys, kravspecifikation, design, konstruktion osv.) som
utfördes i tur och ordning. Denna metod är enkel att tillämpa då kraven är tydliga vid
projektstart och tiden för utförande är begränsad, vilket stämde väl överens med ramarna
för detta projekt. Vattenfallsmodellen kändes därför som ett lämpligt metodval.

Många andra metoder för systemutveckling innehåller mera interaktion med tilltänkta
användare i form av användartester, intervjuer och fokusgrupper. Dessa brukar anses
passande i lägen då kraven inte är tydligt formulerade, utan måste tas fram under resans
gång tillsammans med användaren. Det var dock ej fallet i vårt projekt, vilket gjorde att
dessa metoder inte upplevdes som relevanta för oss.

Under utvecklingsprocessen itererade vi fram och tillbaka mellan de olika stegen. Emel-
lanåt frångick vi dock modellen genom att gå tillbaka mer än ett steg åt gången. Det bör
även nämnas att vi aldrig nådde det sista steget som modellen innehåller, nämligen slut-
lig implementation.

5.2 Protokoll för dataöverföring

För datakommunikation med solelanläggningarna nyttjas protokollet Message Queuing
Telemetry Transport (MQTT), som är ämnat att användas i resursfattiga miljöer, t.ex. vid
långsam överföringshastighet eller låg processorkraft [MQTb]. Protokollet följer “pub-
lish-subscribe”-formatet, vilket innebär att varje meddelande publiceras till en ämneskanal
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(eng. topics) som andra klienter sedan kan prenumerera på. Mellanhanden som används
i MQTT kallas för broker [OAS].

När en MQTT-klient vill publicera information måste det alltså göras på en specifik
ämneskanal. Brokern skickar därefter vidare informationen till de klienter som prenu-
mererar på samma ämneskanal. Ämneskanalerna har en hierarkisk struktur med sned-
streck (“/”) som avskiljare [OAS]. Kanaler kan ha namn som “/solpaneler/bussdepå”
och “/solpaneler/tvätthall”.

Att detta protokoll används i projektet beror främst på att Region Uppsala redan har en
fungerande infrastruktur för detta sedan innan vårt arbete påbörjades. Protokollet var
därför mer eller mindre ett krav från vår uppdragsgivare, men MQTT har även visat sig
vara lämpligt i situationer som liknar vår, se avsnitt 4.

5.3 Alternativa protokoll för dataöverföring

Det finns ett antal alternativ till MQTT, bland annat AMQP och STOMP. Dessa kommer
att beskrivas här.

Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) är ett protokoll för dataöverföring som
främst är utvecklat för företag [OAS19]. En av dess huvudsakliga fördelar är att det kan
koppla ihop applikationer inom olika organisationer och plattformar. Detta kan t.ex. vara
ett företag som låter andra företag sköta deras beställningar av en produkt. Protokollet
kan koppla samman enheter som inte är tillgängliga samtidigt och fungerar även pålitligt
på distans [OAS19].

AMQP:s funktioner var inte något som Region Uppsala hade behov av då de inte kopplar
samman enheter mellan olika organisationer. Alla solpaneler bör även vara tillgängliga
samtidigt förutom vid eventuella fel, t.ex. strömavbrott eller liknande. AMQP skulle
förmodligen fungera precis lika bra för Region Uppsala som MQTT gör. Men då en
infrastruktur för MQTT redan fanns tillgänglig, samt att AMQP inte tillför något till
just detta system, var det onödigt att byta.

Simple Text Oriented Messaging Protocol (STOMP) är ett dataöverföringsprotkoll med
fokus på väldigt simpla överföringar av information. Protokollet skiljer sig från MQTT
och AMQP eftersom det endast stödjer en liten mängd operationer som t.ex. att läsa
ett meddelande och sedan koppla ifrån [STO15]. STOMP har inte heller något system
för kanaler liknande det som MQTT har. Protokollet är designat för att använda lite
processorkraft och att vara enkelt att implementera både på broker-sidan och klient-
sidan [STO15]; det är alltså användbart där tillgången till processorkraft är låg eller där
implementationen av brokers och klienter måste vara enkel.
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I vårt fall visste vi inte om Region Uppsala hade tillgång till mycket processorkraft
eller inte då vi inte visste vilka datorer alla brokers kördes på. Vi visste heller inte om
den virtuella server vårt program skulle köras på hade mycket eller lite processorkraft.
Återigen fann vi att det skulle vara onödigt att byta protokoll.

5.4 Programdesign

Vi valde tidigt att använda programmeringsspråket Python; det möjliggör snabb och
enkel prototyputveckling eftersom det är ett interpreterat högnivåspråk [Bop]. Alla i
gruppen var även bekväma med språket då vi använt det tidigare.

Pythonprogrammet använder flera delar utav Pythons standardbibliotek, bland annat för
att skicka e-post, sköta programloggning och manipulera filsystemet. Utöver standard-
biblioteket använde vi även externa programbibliotek. Dessa beskrivs kort nedan.

paho-mqtt (1.4.0) En modul för att köra en MQTT-klient med Python [PSF18].
Skapad av Roger Light och fler-licensierad under Eclipse Public License och Eclipse
Distribution License (version 1.0 av båda två).

XlsxWriter (1.1.5) Klasser och funktioner för att möjliggöra skapande av Excel-
dokument från ett Python-program [PSF19b]. Används för datautskick till Skatteverket,
se avsnitt 6.4. Skapad av John McNamara under FreeBSD-licensen.

mysql-connector-python (8.0.15) Tillhandahåller funktionalitet för interaktion
med MySQL-databaser [PSF19a]. Skapad av Oracle Corporation under licensen GNU
General Public License (version 2).

5.5 Schemalagda programkörningar

För att schemalägga regelbundna programkörningar använde vi Cron. Detta är ett verk-
tyg som finns tillgängligt i Unix-lika operativsystem med vilket man kan schemalägga
uppgifter på bestämda tider eller med bestämda tidsintervaller [Can19]. I konfigurat-
ionsfilen för Cron kan man specificera vilken minut, timme, kalenderdag, månad och
veckodag (i den ordningen) ett visst program ska köras.
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Schemaläggningar görs genom att ange dessa variabler som fem nummer efter varandra
följt av de kommandon som ska köras. Ett exempel är följande:
5 8 1 * * /home/user/Desktop/program hello world

Ovanstående läses så här: “När klockan är 5 minuter över 8 (alltså 08:05) under den
första kalenderdagen varje månad och veckodag ska programmet program köras med
argumenten hello och world”. Asterisker tolkas ungefär som “när som helst”; om spe-
cifikationen är * * 3 * * innebär det “varje minut, varje timme, den tredje kalender-
dagen, varje månad och veckodag”.

6 Systemstruktur

En överblick av systemets olika delar och dataflöden mellan dem ges i figur 1 på nästa si-
da. Olika delsystem som vi hade kontroll över beskrivs i kommande delavsnitt; MQTT-
klient, dataformat, databashanterare, databehandling och distribution samt webbappli-
kation.

6.1 MQTT-klient

En MQTT-broker kan användas för att samla in data från t.ex. solpaneler. På brokern
finns ämneskanaler som de olika solelanläggningarna skriver sin data till, givet att varje
anläggning kan kopplas till en klient som skickar datan. Varje anläggning skickar ny
data till sin ämneskanal var femte sekund. Vårt system bestod av en MQTT-klient som
kunde prenumerera på aktuella ämneskanaler samt filtrera ut relevant data och skicka
denna vidare. Klienten bestod av ett program vi själva skrev i Python som skulle köras
i en virtuell server.

6.2 Dataformat

Datan som vår klient tog emot var formaterad enligt standarden Sensor Measurement
List (SenML), som är ett meddelandeformat för utbyte av information mellan sensorer
och uppkopplade enheter [Ela18]. SenML bildar ett lager ovanpå ett redan existerande
format samt implementerar en standard för attributnamn. Datan kapslas in och blir på
så vis förståelig för olika enheter.

Den SenML-formaterade informationen vi fick var alltså i grunden ett annat format,
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Anläggning 1 ... Anläggning n

MQTT-broker

MQTT-klient

Databas
Timvis

sammanställning
Månadsvis

sammanställning

Region Uppsala Cesar

EnergimyndighetenSkatteverket

Webbapplikation

Figur 1 Dataflödet mellan olika delar i vårt system. De kvadratiska noderna represen-
terar de delar som vi har kontroll över och kan påverka, medan de elliptiska noderna
utgör externa enheter och instanser. Streckade pilar och noder visar delar som blev en
avgränsning, se avsnitt 3.3.1.
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nämligen JavaScript Object Notation (JSON). Detta är ett dataformat strukturerat i “key-
value pairs”, dvs. par bestående av ett attribut (även kallad namn eller nyckel) och ett
värde. Nedan följer ett exempel som visar hur produktionsdata skulle kunna se ut från
en av Region Uppsalas solelanläggningar. Attributen “n”, “t” och “v” står här för namn,
tid respektive värde för en viss sensor. Dessa attribut, samt en rad andra, definieras i
SenML-standarden.

1 [
2 {
3 "n": "VALUE1",
4 "t": 1556868584,
5 "v": 150
6 },
7 {
8 "n": "VALUE2",
9 "t": 1556868584,

10 "v": 200
11 }
12 ]

6.3 Databashanterare

För att lagra datan behövs en databas som kan hantera snabba insättningar, vilket SQL
utifrån vår erfarenhet lämpar sig för. Senare tester vi gjorde bekräftade detta, se avsnitt 9.
Vi hade dessutom tidigare använt SQL i en kurs vid universitetet och vi var bekväma
med att använda det. Några av de mest populära databashanterarna för SQL är SQLite,
MySQL och PostgreSQL [Cha], där de alla har olika styrkor och svagheter.

SQLite är en databashanterare som fungerar väl i en miljö med begränsat lagringsut-
rymme och uppkopplingshastighet. SQLite har dock inte möjlighet till samma nivå av
säkerhet som de andra alternativen och kan inte heller skala på samma nivå [SQL].

MySQL är en av de mest populära databashanterarna i världen med styrkor som säkerhet
och skalbarhet. MySQL kräver dock till skillnad från SQLite att man har en server där
man lagrar sin databas för att möjliggöra hanterandet [Yig18].

PostgreSQL är en databashanterare som är väldigt lik MySQL med många liknande för-
och nackdelar. Det som skiljer dem åt är bland annat att PostgreSQL är bättre för system
med multipla parallella processorer samt att denna är mer energikrävande [Pos].

Baserat på dessa aspekter valde vi att använda MySQL, främst på grund av att projekt-
gruppens medlemmar hade tidigare erfarenhet av att arbeta med det. Då projektets syfte
var att automatisera insamling av data från solpaneler, upplevdes ett energieffektivt val

16



6 Systemstruktur

av databashanterare som det bättre. Systemet implementerades även i en miljö där vi
inte använde parallella processorer vilket betydde att de funktioner PostgreSQL skulle
tillfört inte var användbara för oss. Den lägre nivån av säkerhet i SQLite jämfört med
MySQL gör även att MySQL var det bästa alternativet för detta projekt.

Vår databas delades upp i två olika tabeller för att undvika problem som kan ske vid
uppdatering och för att underlätta för användandet av systemet. I den ena sparades sta-
tisk information om varje solelanläggning och i den andra information om producerad
energi vid olika tidpunkter.

6.4 Databehandling och distribution

Ett av de slutgiltiga målen för projektet var att distribuera vår insamlade data till Skat-
teverket. Även här använde vi programvara skriven i Python för att lösa uppgiften.

För Skatteverkets del använde vi en programmodul som skulle köras i samband med
månadsskifte. Dess uppgift var att skapa ett Excel-dokument innehållande data om pro-
ducerad energi för varje solelanläggning på månadsbasis, då man betalar skatt en gång i
månaden. Programmet skickade dokumentet via e-post till ansvarig på Region Uppsala
som kontrollerade uppgifterna innan de skickades vidare till Skatteverket.

För Energimyndighetens räkning skulle motsvarande data sammanställas, dock timvis
istället för månadsvis, enligt Energimyndighetens regler. Denna information samman-
ställdes i ett dokument och skickades, senast fem dagar efter tidpunkten för insamling
av data, direkt till myndighetens insamlingssystem Cesar.

6.5 Webbapplikation

Ett av målen med projektet var att visa upp den data som systemet samlar in på ett
effektivt och enkelt sätt. Detta uppfylldes genom att designa en webbapplikation som
kan visas upp för Region Uppsalas anställda och Uppsalas invånare. En bild på appli-
kationen finns i figur 2 där man kan se de fyra huvudsakliga länkarna: Hem, Om oss,
Fullskärm, samt Kontakt.

Hem är startsidan dit man först kommer om man besöker hemsidan. Där ska det fin-
nas grafer och figurer som visar upp den elproduktion som sker vid en given tidpunkt.
Om oss är tänkt att vara en sida som förklarar vad projektet är och vad syftet med hem-
sidan är. Där förklaras också vilka vi är och hur projektet anknyter till Region Uppsala.
Fullskärm är den knapp man kan trycka på för att starta fullskärmsläget. Applikationen
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kan då inte bara visas upp som en hemsida utan kan också visas på skärmar i diverse
väntrum, t.ex. på Akademiska sjukhuset. Till sist har vi Kontakt vilket är en sida med
kontaktinformation till Marcus Nystrand hos Region Uppsala som kommer att vara an-
svarig för hemsidan då den blir offentlig. En användare av hemsidan kan då vända sig
till honom för eventuella frågor kring hemsidan eller projektet i sin helhet.

Figur 2 Prototyp av webbappen med exempeltext. Den uppvisade sidan är Hem, som
i det slutgiltliga formatet ska innefatta grafisk representation för dagens produktion av
solel.

7 Krav och utvärderingsmetoder

Här formuleras och beskrivs ett antal krav som systemet förväntades uppfylla, samt
vilka metoder som användes för att utvärdera dessa krav. Kraven berör vad systemet
skickar ut, systemets förmåga att hantera anslutningsfel, dess prestanda, dess behov av
underhåll, dess användbarhet samt den nytta projektet tillför vår intressent.
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Utskick Systemet förväntades producera utskick av data vid givna tidpunkter, vilket
beskrivs närmare under avsnitt 6.4. Detta eftersom Skatteverket förväntar sig korrekta
uppgifter vid varje månadsskifte. Här utvärderades alltså systemets modul för samman-
ställning av data till kalkylark och utskick med e-post, samt den schemalagda körningen
av denna modul. Kravet som ställdes på kalkylarket var att det måste innehålla rätt da-
ta helt utan fel. Vidare måste detta skickas per e-post vid angivna tidpunkter till rätt
mottagare.

Detta utvärderades genom att vi, med hjälp av Cron, schemalade exekvering av pro-
grammodulen en gång i minuten. Detta tidsintervall valdes för att testet skulle kun-
na göras på en begränsad tid. Ifall ett utskick kunde göras med en minuts intervall
ansåg vi att systemet även bör klara av ett intervall på en månad. Som mottagare av
e-postmeddelandet användes en av projektdeltagarnas privata e-postadresser. Det bifo-
gade kalkylarket kunde därefter jämföras med aktuellt innehåll i databasen. Om samtliga
uppgifter i kalkylarket motsvarade databasens innehåll, kunde vi slå fast att vårt krav på
systemets utskick uppfylldes.

Anslutning Region Uppsalas solelanläggningar skickar ut aktuell produktionsdata
dygnet runt, året om. Målet var att även vår MQTT-klient alltid skulle finnas tillgänglig,
samt att den skulle hantera eventuella anslutningsproblem utan att krascha. Kravet var
därför att klienten, vid tappad kontakt med brokern, skulle göra nya anslutningsförsök
ända tills detta lyckas. Dessa anslutningsförsök skulle göras med högst en minuts inter-
vall.

Kravet kunde testas genom att vår klient kopplades upp mot en broker på en annan
dator som vi kontrollerade. Anslutningsfel mellan dessa kunde sedan simuleras genom
att uppkopplingen mot det lokala nätverket stängdes av hos klienten respektive brokern.
Därefter återupptogs nätverksuppkopplingen. Vi stängde även av brokern helt och hållet,
för att senare starta upp den igen. Ifall klienten så småningom återfick sin anslutning och
fortsatte datainhämtningen utan problem uppfylldes detta krav.

Prestanda När systemet är i drift kommer data från ungefär 20 solelanläggningar
att tas emot av vår MQTT-klient. Varje anläggning skickar ett meddelande var femte
sekund, vilket betyder att vi i snitt förväntade oss totalt fyra meddelanden per sekund.
Dessa är dock inte jämnt distribuerade över varje sekund, vilket gör att tidsinterval-
let mellan två meddelanden ofta är kortare. Därför måste vårt system, vilket innefattar
både klienten och databasen, kunna hantera dessa kortare tidsintervall. Klienten skul-
le då hinna ta emot samtliga meddelanden, filtrera ut rätt värde samt skicka dessa till
databasen. Databashanteraren måste ta emot samtliga meddelanden och hinna skriva in
dessa i databasen. Kravet var att vårt system måste klara av att hantera 100 meddelanden
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i sekunden. Detta var 25 gånger snabbare än vad som förväntas i snitt, vilket bör vara
en god marginal.

Detta krav kunde testas genom att ännu en MQTT-klient, i form av ett Python-program,
skapades. Denna klient skickade sedan 100 meddelanden i sekunden till en broker på en
annan dator, till ett antal ämneskanaler som motsvarar antalet anläggningar. Detta testa-
des under 20 sekunder, vilket innebar att totalt 2000 meddelanden skickades. Klienten
som testades prenumererade på dessa kanaler och tog därmed emot datan. Uppfyllde
systemet detta krav ansåg vi att det bör klara av verklig drift utan att gå miste om data.

Underhåll En viktig aspekt av automatiserade system är hur mycket mänskligt un-
derhåll de kräver. Vi ville inte att vårt system skulle behöva skötas om särskilt ofta,
eftersom ett system som i hög grad är självgående skulle frigöra anställda att fokusera
på andra arbeten.

Vi utvärderade detta främst genom att mäta hur mycket data som lagras av systemet
i databasen och i form av loggfiler och Excel-dokument. Vi diskuterade med vår in-
tressent och kund om hur mycket lagringskapacitet systemet skulle ha tillgång till, och
vi utförde en överslagskalkyl för att uppskatta hur mycket lagringsutrymme systemet
skulle behöva några år in i framtiden.

Verksamhetsnytta Redan vid projektets början poängterade intressenten att den po-
tentiella nyttan av projektet skulle underlätta hans arbete väldigt mycket. Om ett system
fanns på plats som automatiskt kunde samla in och sammanställa data betyder detta att
vår intressent inte längre behöver göra det. Systemet skulle alltså spara honom en hel del
tid som han annars hade behövt spendera på att sammanställa data. Kravet på systemet
blir alltså att det helt ska eliminera behovet av att skicka ut anställda för att manuellt
samla in data, samt att sammanställa data automatiskt.

Vi utvärderade detta krav genom att noggrant diskutera utformningen av dokumentet
systemet producerar tillsammans med vår externa intressent hos Region Uppsala, samt
genom att göra testutskick av det färdiga dokumentet och få återkoppling på det. Om
detta dokument har rätt utformning och fyller de funktioner regionen är ute efter behöver
alltså data inte samlas in manuellt.

Användbarhet För att säkerställa att systemet vi designar producerar de resultat Re-
gion Uppsala vill ha satte vi krav på att de skulle vara nöjda med formatet av det doku-
ment vårt system producerar. Då det enda en vanlig användare av systemet kommer se
är ett Excel-dokument med produktionsdata ville vi att detta dokument skulle vara helt
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anpassat till regionens önskemål.

Vår externa intressent använde tidigare ett dokument där han manuellt förde in den
produktionsdata som samlades in. Detta format var något vi försökte återskapa för att
göra övergången från manuell till automatiskt insamling så enkel som möjligt. Kravet
var därför att dokumentet som vårt system producerade behövde ha samma utformning
som det man tidigare hade använt.

För att utvärdera detta krav användes samma metod som för föregående krav.

8 Implementation

Följande avsnitt beskriver hur vi gick till väga för att implementera vårt system. Struk-
turen av databasen förklaras, samt hur klienten för prenumeration av produktionsdata är
uppbyggd. Den schemalagda sammanställningen av data tas även upp, följt av systemets
felhantering.

8.1 Databasstruktur

Databasen består av två tabeller; en för anläggningarna och en för timvisa mätvärden.

Tabellen för anläggningarna heter “Location” har sammanlagt fem kolumner: kolumnen
“id” används för intern identifikation inom endast vårt system; “property designation”
innehåller fastighetsbeteckningar; “site name” är Region Uppsalas namn på anläggning-
en; “installed power” är den teoretiska maxeffekten som kan anläggningen kan tänkas
producera i varje ögonblick och “tax rate” är den skattesats som Skatteverket angett för
anläggningen. De två sistnämnda kolumnerna kan tänkas vara onödiga men behövs för
att rapportera produktionsdata till Skatteverket. Tabellen är tänkt att vara mestadels sta-
tisk eftersom de delar av anläggningarna som påverkar elproduktionen sällan förändras.

Den andra tabellen, “Measurement”, består av tre kolumner: “loc id” (förkortning av
location id) som refererar till “id” i den första tabellen; “timestamp” är en tidsstämpel
med datum samt klockslag och “value” som är den mängd kilowattimmar som hade
producerats av den givna anläggningen vid den specificerade tidsstämpeln. Antalet pro-
ducerade kilowattimmar var tänkt att vara ett ständigt ackumulerande värde, dvs. att
värdet aldrig minskar. Differensen av värdet mellan två olika tidsstämplar ger då den
mängd kilowattimmar som producerats mellan tidpunkterna.

Tidsstämplarna i Measurement-tabellen var endast heltimmar, alltså att minut- och se-
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kundvärdet alltid var 0. Anledningen till detta var att det var den högsta upplösningen
som krävdes i systemet, se avsnitt 6.4.

Till databasen finns en Python-modul som kapslar in all kommunikation med databa-
sen. Modulen bygger på det externa programbiblioteket mysql-connector-python för att
skicka och ta emot data, och tillhandahåller grundläggande funktionalitet för systemet
såsom att hämta mätdata och föra in nya anläggningar.

8.2 Klient för prenumeration av produktionsdata

Klienten som hanterar inkommande produktionsdata består av programvara skriven i
Python. Dess första uppgift vid uppstart är att ansluta sig till databasen (mer om detta
under avsnitt 8.1). Därefter används det externa biblioteket paho-mqtt för uppkoppling
mot brokern. Inloggningsuppgifter för dessa anslutningar hämtas ur en konfigurationsfil.

Klientprogramvaran innehåller ett antal funktioner som körs vid olika händelser. Först
anropas funktionen “mqtt on connect” där eventuella felkoder från brokern hanteras.
Därefter skapas en prenumeration på alla de ämneskanaler som innehåller produktions-
data. Dessa är strukturerade så att varje solelanläggning publicerar till varsin ämneskanal.

Den mest centrala av klientens funktioner är “mqtt on message”, som körs varje gång
ett nytt meddelande med produktionsdata anländer. Här extraheras först ett anläggnings-
id ur namnet på ämneskanalen. Därefter görs en parsning av den mottagna SenML-
strängen (se exempel i avsnitt 6.2) för att finna parametern som anger antalet producera-
de kilowattimmar för aktuell anläggning. Tillhörande tidsstämpel används sedan för att
kontrollera ifall värdet är det första rapporterade under en påbörjad timme. I detta fall
skickas värdet till en ny rad i databasen. Om tidigare mätvärden har rapporterats under
påbörjad timme så uppdateras istället befintlig rad för detta klockslag i databasen.

Klienten har funktionalitet för att logga händelser under körning. Dessa skrivs till en
loggfil, närmare bestämt ett textdokument, för aktuell dag. Exempel på händelser som
loggas är ifall inkommande data har fel format samt om inloggning till databasen miss-
lyckas. Loggar äldre än nittio dagar raderas av klienten.

8.3 Schemalagd sammanställning av data

Planen var att med hjälp av Linux-programmet Cron schemalägga programkörningar så
att ett dedikerat program en gång i månaden sammanställde elproduktionen från data-
basen i ett kalkylark. Programmet skulle då schemaläggas med formatet 5 0 1 * *
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som är Cron-språk för att köra programmet “fem minuter efter midnatt den första dagen
i månaden, oavsett månad och veckodag”. Programmet skulle i sin tur då sammanställa
data för varje månad som gått sedan det senast var januari. Detta testades på våra datorer,
men implementerades aldrig på Region Uppsalas server.

8.4 Design av webbapplikation

Fokuset vid konstruktionen av webbapplikationen var att allmänheten skulle förstå vad
vi har gjort och varför. Detta ledde till grafiska representationer och användande av
pedagogiska exempel för att illustrera vad den producerade energin kan användas till. Ett
sådant exempel är att om anläggningarna producerat 1 MWh under en dag, representerar
det energin som krävs för att förse 14.61 genomsnittliga hem med el för en dag [EON].

8.5 Felhantering

Exempel på fel som skulle kunna uppstå i systemet är att felaktig data skickas till
MQTT-klienten samt att eltillförseln till den virtuella servern som driver systemet bryts.
Om felaktig data mottas av systemet så loggas felet och uppdateringen av databasen
ignoreras. Detta på grund av att databasen endast kan hantera vissa värden för varje ko-
lumn, se avsnitt 8.1. Om eltillförseln till den virtuella servern bryts är det ett problem
som står utanför projektets kontroll. Detta gäller speciellt då servern drivs av samma
elnät som Akademiska sjukhuset i Uppsala, ett elnät som av säkerhetsskäl inte ska gå
ned även om det är krig [Mar19b].

9 Utvärderingsresultat

Här behandlas de tester som gjordes för att utvärdera kraven från avsnitt 7. Resultaten
av dessa utvärderingar beskrivs närmare, samt hur dessa svarar mot respektive krav.

Utskick Kravet på systemets utskick var att ett kalkylark, innehållande produktions-
data hämtad ur databasen, skulle skickas via e-post vid givna tidpunkter. Här tolererades
inga felaktigheter i kalkylarkets innehåll. Under testet gjordes totalt fem utskick. Samtli-
ga skickades och mottogs vid korrekta tidpunkter. Innehållet i dessa jämfördes därefter
manuellt med motsvarande data i databasen. Inga fel kunde hittas i kalkylarken som
systemet skickade ut, och därför slog vi fast att kravet uppfylldes.

23



9 Utvärderingsresultat

Anslutning MQTT-klienten skulle kontinuerligt göra nya anslutningsförsök tills det-
ta lyckas, med max en minuts intervall. Detta testades genom simulerade anslutningsfel
samt genom att brokern startades om. Genom att observera klientens beteende kunde
vi i samtliga fall se att klienten gjorde nya anslutningsförsök tills dess att en ny anslut-
ning kunde upprättas. Dessa gjordes med några få sekunders mellanrum, aldrig över
en minut. Inga krascher eller andra fel noterades och datainsamlingen återupptogs utan
problem. Därför konstaterade vi att systemet uppfyllde detta krav.

Prestanda Både MQTT-klienten och databasen behövde kunna hantera många med-
delanden i tät följd. Testfallet innehöll 2000 meddelanden som skickades med tio milli-
sekunders (ms) mellanrum. Totalt upprepades testet fem gånger. Varje gång hanterades
testfallet korrekt av både klienten och databasen; samtliga meddelanden mottogs av
klienten och all data skrevs korrekt till databasen. Systemet uppfyllde därmed det krav
som vi angav.

Vid testning försökte vi att minska tiden mellan varje meddelande för att se hur många
klienten maximalt kunde hantera. När tiden mellan meddelandena sjönk till mellan 5 ms
och 10 ms fick vi problem med att klienten som skickade datan förlorade sin uppkopp-
ling mot brokern. Vi är osäkra vad orsaken till problemet är, men kunde inte härleda det
till vår implementation av klienten som tar emot data.

Underhåll Det var ganska svårt att bygga ett test för att utvärdera underhållet av
systemet; under utvecklingens gång hade vi underhåll i åtanke, men det “riktiga testet”
är att de som använder systemet gör en egen bedömning om huruvida de tycker systemet
behöver för mycket underhåll eller inte. Det underhåll som eventuellt kan behöva göras
är endera att tömma databasen eller att starta om systemet om det krashar. Detta är dock
relativt små saker som inte borde behöva göras särskilt ofta, förhoppningsvis inte alls.

Vår överslagsberäkning visade att storleken på databasen inte kommer öka varken ofta
eller mycket. Detta eftersom databasen endast växer i storlek en gång i timmen, och
varje ökning är mycket liten (i storleksordningen av några få bytes). Enligt vår intressent
skulle systemet ha tillgång till flera gigabytes i lagringskapacitet och vi beräknade att det
skulle ta flera år innan databasen skulle ta upp ett par gigabytes utrymme. Det betyder
att det skulle ta väldigt lång tid för systemet att överskrida sin lagringskapacitet som
dessutom kan ökas vid behov.

Verksamhetsnytta Efter att ha utfört testutskick av dokument till vår intressent fick
vi bekräftat för oss att sammanställningen av data fungerade som den skulle, samt att
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formatet av dokumentet i sin helhet var bra. Detta betydde att om systemet implemente-
rades skulle kravet som ställdes vara uppfyllt och den manuella insamlingen skulle inte
längre vara nödvändig.

Den övergripande nyttan av systemet kopplas även till fler saker än bara formatet av
resultatet. Prestandan av systemet som diskuteras är även den viktig. Om systemet inte
är snabbare eller enklare att använda än den manuella metoden fyller det inget syfte.
Detta gäller även för alla andra krav vi satte på systemet och man kan därför säga att
verksamhetsnyttan av projektet till en viss del innehåller alla de krav vi ställer på syste-
met.

Användbarhet Efter att ha fört diskussioner med vår intressent, samt efter att ha
genomfört testutskick från vårt system, kunde vi konstatera att dokumentet som vi pro-
ducerar uppfyllde de krav som efterfrågades. Excel-dokumentet som vårt system produ-
ceras har samma utformning som det vår intressent använt sig av tidigare och innehåller
även samma information. Kravet var därför uppfyllt.

10 Resultat och diskussion

Syftet med projektet var att automatisera datainsamlingen från solelanläggningarna och
på så sätt förenkla Region Uppsalas arbete och avlasta den personal som tidigare gjort
manuella avläsningar och sammanställningar. Detta syfte har enligt oss uppfyllts med
goda resultat, även om vissa delar av projektet avgränsats vilket diskuteras nedan.

Vårt program kan på ett pålitligt och effektivt sätt prenumerera på data från en MQTT-
broker och filtrera den för att extrahera det som är relevant. Systemet har till följd av
detta även gjort att avläsningen blivit säkrare då risken att data avläses felaktigt minskar
kraftigt. Datan kan sedan sparas i en databas, och den data som Region Uppsala är
intresserade av kan formateras till ett Excel-dokument för att sedan skickas med e-post
till den ansvarige. Programmet uppfyller även de krav som vi ställde på det, nämligen att
det inte ska krascha om uppkopplingen till brokern av någon anledning skulle försvinna.
Ett annat krav vi hade på programmet var att det skulle kunna hantera flera meddelanden
i tät följd vilket det klarar utan problem.

En av de huvudsakliga delarna som vi inte lyckades implementera i systemet var använd-
andet av Energimyndighetens elcertifikat. Anledningen till att detta inte slutfördes var
att de anläggningar som Region Uppsala hade inte var godkända av Energimyndighe-
ten. Detta upptäcktes i ett relativt sent stadie i projektet och vi insåg även att det kunde
ta mellan fyra till åtta veckor för anläggningarna att bli godkända. Detta betydde att
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även om vi hade lagt till stöd för elcertifikat i systemet, hade vi inte kunnat testa att det
faktiskt fungerade. På grund av detta valde vi att inte implementera stöd för elcertifikat.

10.1 Tekniska utmaningar

Den största tekniska utmaningen vi hanterade under projektet var hur vi skulle arbeta
med MQTT. Ingen i gruppen hade tidigare erfarenhet av detta och det var också den mest
centrala delen i projektet som vi var tvungna att lösa för att komma vidare. Till att börja
med behövde vi lista ut hur vi skulle prenumerera på datan från solelanläggningarna.
Ett annat problem som vi skulle lösa var att strömmen av data som vi fick kontinuerligt
innehöll mycket data som vi inte var intresserade av, t.ex. temperatur och luftfuktighet.
Denna data var inget som Region Uppsala ville visa upp och det var heller inget som
Skatteverket behövde ta del av. Detta gjorde att vi tvingades göra en parsning för att ta
ut den data som var relevant.

10.2 Förseningar av delmoment

Under projektets gång var det flera delmoment som tog längre tid än väntat. Den första
och största förseningen skedde då det tog ett par veckor för att oss att få tillgång till
dataströmmen från MQTT-brokern. Den första klienten vi designade för att läsa av
MQTT-data var redo att börja testas mot den riktiga dataströmmen redan i projektets
andra vecka. Dock hade vi inte tillgång till dataströmmen tvingades vi skifta fokus och
arbeta med annat. Detta gav oss dock tid att ytterligare bygga upp programmet och se
till att det var stabilt. Då systemet vi designade bestod av många fler delar, samt att
rapportskrivandet tog tid, var förseningen av dataströmmen överlag inget stort problem.

Det andra problemet var att vi inte fick tillgång till den virtuella server där vårt slutgil-
tiga system skulle vara implementerat. Även om systemet i teorin redan borde fungerat
innan vi skulle implementera det på servern, kunde problem lätt ha uppstått med instal-
lation av programvara samt konfiguration av servern. Att då endast ha ett par veckor tills
projektet skulle vara färdigt gjorde att en potentiell implementation av systemet kunde
ha inneburit att vi inte skulle haft tillräckligt med tid att testa systemet. Testandet var
förstås en viktig del av implementationen då vi ville säkerställa oss om att allt fungerade.

Ett annat problem var att vår databas skapades relativt sent i projektet jämfört med
de andra delarna av systemet. Vi tog lång tid på oss att skapa vår egen testdatabas då
vi visste att vi skulle få tillgång till en annan databas som systemet i slutändan skulle
använda sig av. Detta betydde att det tog betydligt längre tid än det borde gjort för oss att
börja testa den kod vi skrivit för databasen. I slutändan var detta dock inte ett problem
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då vi ett flertal gånger var tvungna att designa om delar av databasen för att försäkra oss
om att den fungerade på ett pålitligt sätt.

Till sist upptäckte vi fel i dataströmmen från MQTT-brokern. Efter en noggrann analys
kunde vi konstatera att det huvudsakliga mätvärdet ur datan som vi tittade på inte var
korrekt. Värdet som borde ackumuleras över tid sjönk ibland oförklarligt med allt från
0.004 till 1 kWh vilket det inte bör göra. Det fanns även andra fel i datan som vi inte
förstod oss på. En av de anläggningar vi tittade på skickade inte ut det mätvärde vi
var intresserade av överhuvudtaget. En annan anläggning hade en klocka som gick fel.
Det fanns även en stor och en liten anläggning där den stora anläggningen producerade
betydligt mindre energi än den lilla. Efter en diskussion med vår externa handledare
där vi konstaterade att problemen existerade överlämnade vi sedan dem till Stuns för
felsökning. Vid projektets slut var dessa fel fortfarande inte åtgärdade.

10.3 Samarbete med en extern intressent

Vi anser att det har varit en givande erfarenhet att arbeta med Stuns och Region Uppsala.
Även om vårt projekt inte kan likställas med att jobba heltid åt ett företag, har det ändå
gett oss en inblick i hur det är att vara verksam i arbetslivet. Kommunikationen var den
svåraste delen att vänja sig vid då vi som studenter ofta förväntar oss snabba svar från
lärare om vi ställer en fråga. Då läraren ofta är ansvarig för vår pågående kurs är detta
inget konstigt då en av deras huvudsakliga uppgifter är att hålla i kursen och därav svara
på våra frågor. I arbetslivet är det förstås inte lika enkelt och våra handledare har många
arbetsuppgifter vilket helt enkelt inte tillåter dem att svara på e-post lika snabbt som
universitetsanställda.

Trots detta har kommunikationen fungerat bra och vi hade regelbundna möten, oftast
varje eller varannan vecka, där vi diskuterade projektets status och vilka problem som
fanns. Våra handledare, samt andra anställda hos Stuns, var alltid villiga att hjälpa oss
med de problem som fanns så att projektet kunde fortsätta göra framsteg. Vår externa
intressent påpekade redan innan vi påbörjade projektet att det skulle fylla en viktig
funktion och göra deras arbete betydligt lättare. Detta gjorde oss motiverade att utföra
projektet då vi kände att det uppfyllde ett viktigt syfte.

11 Slutsatser

Vi har designat ett system för automatiserad datainsamling från solelanläggningar som
förenklar företags arbete och avlastar den personal som tidigare gjort manuella avläs-
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ningar och sammanställningar. Vårt system bearbetar datan som samlas in och extrahe-
rar den information som är relevant för företaget, i detta fall Region Uppsala. Systemet
sammanställer sedan datan till ett format som är enkelt att läsa och skickar datan vidare
till den ansvarige för inskick till Skatteverket. Alla delar i projektet hade lösts tidiga-
re, dock hade de aldrig kombinerats för att uppnå den specifika lösning som regionen
behövde. Systemet löser ett viktigt problem i och med att Region Uppsala med en au-
tomatisk datainsamling sparar tid och pengar. Om projektet inte hade utförts hade dessa
pengar behövt spenderas på konsulter för att skapa den automatiserade datainsamlingen.

Enligt oss har vi uppnått ett resultat som tillfredställer syftet med projektet, nämligen
att förenkla det arbete som solelproduktion medför. Datainsamlingen från solpaneler är
nu automatiserad och presterar enligt de krav vi satt på systemet. Framtida arbete som
vi inte hade tid att färdigställa själva är bland annat att implementera stöd för att rap-
portera data till Energimyndigheten. Detta skulle möjliggöra försäljning av elcertifikat
för användare av vårt system. Systemet kan även automatiseras ytterligare för att skicka
data direkt till Skatteverket och på så sätt undvika mellanhanden på Region Uppsala.
En annan möjlighet för design av ett liknande system skulle kunna vara att implemen-
tera samma funktionalitet med ett annat protokoll för dataöverföring. Både AMQP och
STOMP kan i teorin utföra samma saker som vi gör med MQTT i detta projekt vilket
kan utforskas ytterligare.

12 Framtida arbete

Systemet skulle kunna utökas med en modul som automatiskt skickar produktionsdata
till Energimyndighetens system för elcertifikat. Detta kunde ej genomföras inom ramen
för projektet, vilket beskrivs under avsnitt 3.3.1. Eftersom vårt system i nuläget sam-
lar in tillräcklig data även för Energimyndighetens del, skulle denna utökning ej kräva
någon omstrukturering av de befintliga delarna.

En eventuell utökning av systemet skulle vara bättre felhantering. Som nämns i av-
snitt 3.3.2 har vi för närvarande inget sätt att hantera saknad data. En möjlig utbyggnad
av systemet är att hantera dessa situationer, eventuellt genom att beräkna medelvärden i
det fall att data saknas.

Cron, som vi använde för att schemalägga programkörningar, fungerar endast om da-
torn alltid är igång. Strömavbrott är sällsynta, men om det skulle inträffa kring ett
månadsskifte skulle programvaran inte upptäcka huruvida en sammanställning skicka-
des iväg eller inte. En möjlig utbyggnad av systemet kan vara att försöka hantera dessa
situationer för extra robusthet.
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Ytterligare en utökning av systemet skulle kunna vara ett helt automatiskt inskick av
data till Skatteverket. I nuläget skickas datan vi sammanställer till en mellanhand hos
Region Uppsala som sedan skickar datan vidare. Ett perfekt system sköter hela proces-
sen själv och behöver inte skicka datan till någon som kontrollerar den. Detta ställer
förstås betydligt högre krav på att datan faktiskt är korrekt vilket också är något som
systemet skulle kunna vara mer noggrann med.
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[Mar19b] Marcus Nystrand, Energisystemingenjör Region Uppsala, Privat sam-
tal, Uppsala, Apr. 2019, möte den 16 april 2019.
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2019-04-03. [Online]. Tillgänglig: https://pypi.org/project/XlsxWriter/

32

https://ieeexplore.ieee.org/document/4424164
http://www.mdpi.com/1424-8220/16/6/770
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.routix.mqttdash&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.routix.mqttdash&hl=en
https://mqtt.org/
http://workswithweb.com/html/mqttbox/getstarted.html
http://workswithweb.com/html/mqttbox/getstarted.html
https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/errata01/os/mqtt-v3.1.1-errata01-os-complete.html#_Toc442180823
https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/errata01/os/mqtt-v3.1.1-errata01-os-complete.html#_Toc442180823
https://www.amqp.org/about/what
https://www.amqp.org/about/what
https://www.postgresql.org/about/
https://pypi.org/project/paho-mqtt/
https://pypi.org/project/mysql-connector-python/
https://pypi.org/project/mysql-connector-python/
https://pypi.org/project/XlsxWriter/


Referenser

[Reg17a] Region Uppsala. (2017, Dec.) Om Region Uppsala. Hämtad 2019-
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