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Sammanfattning 
Detta projekt har genomförts på uppdrag av Naturskyddsföreningen som en del av Projekt 
Vitrygg. Projekt Vitrygg syftar till bevarandet av den akut utrotningshotade fågelarten 
Vitryggig Hackspett. Uppdraget från Naturskyddsföreningen bestod i att leverera en komplett 
utrustning för att kunna filma och livestreama den vitryggiga hackspetten, i första hand under 
dess häckning. Häckningen sker som regel högt upp i ett träd i ett område utan tillgång till det 
fasta elnätet. Tillsammans med en projektledare och en biolog på Naturskyddsföreningen togs 
en kravspecifikation fram och utifrån denna formulerades följande frågeställningar: 
 

• Vilken är utrustningens mest effektiva energiförsörjningsmetod ur ett ekonomiskt, 
praktiskt och miljömässigt perspektiv? Hur beräknas effekten som går att utvinna ur 
ett kraftverk utifrån förutsättningarna på den aktuella platsen? Och hur kan kraftverket 
optimeras? 

 
• Vilka åtgärder behöver vidtas för att inte störa den vitryggiga hackspetten eller andra 

arter utan att detta påverkar kamerans funktion negativt? 
 
För att undersöka systemets behov genomfördes en litteraturstudie, intervjustudie samt en 
analys av väderstatistik från området. Baserat på litteraturen och intervjuerna utvecklades ett 
koncept där kameran skulle kunna fästas stabilt på mycket kort tid. Som energikälla valdes 
solkraft tillsammans med batterier som backup. Genom ytterligare beräkningar 
detaljeutvecklades konceptet och förbereddes för tillverkning. En prototyp framtogs genom att 
färdiga komponenter till systemet beställdes medan kamerafästet tillverkades i KTH’s 
verkstad  

 
Den valda kameran filmar i HD-kvalitet och hade ett effektkrav på 21 W. De två valda 
solpanelerna hade en märkeffekt på 260 W vardera och de två batterierna hade en full effekt 
om 163 Ah vardera. Baserat på väderstatistiken från området ska detta medföra en 
urladdnings risk om 0 % under häckningen. Kamerans fäste utformades för att på under fem 
minuter kunna monteras i ett träd med på förhand okänd diameter och form. Detta utan att 
störa fåglarna eller djur och natur i omgivningen.  
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Abstract 
This project was made as an assignment from the Swedish Society for Nature Conservation 
(SSNC) as a part of their work with Projekt Vitrygg. The aim for Projekt Vitrygg is the 
conservation of the critically endangered species White Backed Woodpecker. The assignment 
was to deliver a full, support free, equipment to be able to film and live stream the 
woodpecker, mainly during its breeding season. This would probably take place in a high tree 
with no connection to the power grid. Together with a project manager and a biologist at 
SSNC a requirement specification was designed and the following research questions were 
formulated: 
 

• Which is the most effective way to power supply the equipment from a pratctical, 
economical and environmental point of view? How is the power efficiency calculated? 
And how can this be optimized? 

 
• In what way must the equipment be designed not to disturb the woodpecker without 

any reduction in its performance?  
 
To examine the needs of the system a literature and an interview study were made. Also 
whether data from the area was analyzed. Based on the literature and the interviews an idea 
was conceptualized where the camera would be able to be installed safely and stable. Solar 
panels with batteries as backup were chosen as the power source. Further calculations were 
made and the concept was designed in detail where after the production of the prototype was 
prepared. Ready made components were ordered and the camera tripod was made in the 
workshop of the Royal Institute of Technology.  

 
The chosen camera films in high definition and has a power demand of 21 W. The two chosen 
solar panels has a rated power of 260 W each and the two batteries an efficiency holding of 
163 Ah each. Based on the weather statistics the risk for loss of load during the breeding 
season is 0 %.  The tripod was designed so that it could be successfully installed in less than 5 
minutes without disturbing the woodpecker.    
 

 



 
 

 
Förord 
Detta examensarbete om  15 högskolepoäng har utförts på uppdrag av Naturskyddsföreningen 
i Stockholm. Examensarbetet genomfördes som ett samarbete mellan kurserna Integrerad 
produktutveckling och Teknisk design på Kungliga tekniska högskolan. 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden och syftet med projektet. En uppdragsbeskrivning och två 
fördjupningsområden definieras. Kapitlet avslutas med en kravspecifikation för projektet. 
 
1.1 Bakgrund och syfte 
Det grundläggande syftet med detta projekt är att bidra till bevarandet av den akut 
utrotningshotade fågelarten vitryggig hackspett (ArtDatabanken, 2015). Arbetet utförs åt 
Naturskyddsföreningen som idag driver ett projekt för att återupprätta populationen och 
återskapa dess naturliga levnadsmiljöer. Det långsiktiga arbetet kretsar framförallt kring 
bevarande och återskapande av de biotoper som hackspetten, och en mängd andra arter, är 
beroende av för att överleva (Olsson.R & Stighäll.K, 2013). Det direkta arbetet med fåglarna 
består bland annat av stödutfodring, bevakning av häckningsplatser, kartläggning av 
populationen och uppfödning (K. Stighäll, intervju, 15 februari, 2016). Vad 
Naturskyddsföreningen efterfrågar är en möjlighet att kunna livestreama filmmaterial från bo- 
och utfodringsplatser i hög upplösning, dygnet runt. Filmerna ska sedan kunna sändas live via 
föreningens hemsida. Detta dels för att sprida kunskap och skapa intresse hos allmänheten för 
natur och djurliv och dels för att forskare och naturvårdare ska kunna följa utvecklingen och 
identifiera hot mot arten. Ett framgångsrikt projekt kan sedan bana väg för fler liknande 
projekt med andra arter i framtiden. 
 
1.2 Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget består i att leverera en komplett utrustning för att Naturskyddsföreningen skall 
kunna filma och livestreama den vitryggiga hackspetten, i första hand under dess häckning. 
 
1.3 Ansvarsfördelning 
Projektet delades upp i ansvarsområden utifrån respektive gruppmedlems utbildningsspår: 
 
Max Lövenheim, Integrerad produktutveckling: Ansvarar för kamerans energiförsörjning. 
Petter Erlandsson, Teknisk design: Ansvarar för kamerans fästanordning. 
 
Tillsammans ansvarar gruppmedlemmarna för att leverera en helhetslösning på en 
lättmonterad, underhållningsfri, livestreamande övervakningskamera till 
Naturskyddsföreningens projekt för att rädda den vitryggiga hackspetten.   
 
1.4 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen är framtagen tillsammans med en biolog och en projektledare på 
Naturskyddsföreningen: 
 
a. Anordningen ska leverera film i HD-kvalitet, minst 2 miljoner pixlar, dygnet 
 runt 
b. Anordningen ska livestreama film och sända den på Naturskyddsföreningens 
 hemsida 
c. Anordningen ska ej behöva underhållas mer än fyra gånger om året 
d. Anordningen ska kunna strömförsörjas utan tillgång till ett fast elnät 
e. Anordningen ska tåla de väderförhållanden som råder på platsen  
f. Anordningen får ej påverka den Vitryggiga hackspetten på ett negativt sätt 
g. Anordningen får ej påverka övrig natur eller djurliv på ett negativt sätt 
h. Anordningen får ej avslöja känsliga naturområdens position 
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i. Anordningen får ej bryta mot kameraövervakningslagen 
j. Anordningen får ej överskrida en budget på 30 000 (SEK) 
k. Kameran ska kunna fästas på ett träd med en diameter på 20 - 45 cm 
l. Kameran ska kunna fästas av en trädklättrare på under fem minuter 
m. Kameran ska kunna placeras på ett sådant sätt att det från filmen går att avgöra 
 vilken typ av föda en förälder matar sina ungar med. 
n. Kameran ska kunna filma på ett sådant sätt att ingen utrustning syns på filmen  
o. Kameran och fästanordning får inte överstiga 5 kg 
 
1.5 Frågeställningar 
För att vetenskapligt kunna underbygga genomförandet av projektet togs ett antal 
frågeställningar fram som senare låg till grund för litteratur- och intervjustudierna.  
 
Häckningen kommer sannolikt ske på en plats utan tillgång till det fasta elnätet (U.Lötberg, 
intervju, 18 mars 2016). Detta medför att en stor del av detta projekt handlar om 
elförsörjningen till kameran. Då det på förhand inte går att veta exakt var hackspetten häckar 
går det inte heller att veta vilka vädermässiga förutsättningar, så som sol- och vindförhållande, 
som råder på platsen. Det är därför av stor vikt att kunna beräkna vilken effekt som går att 
utvinna från ett kraftverk utifrån aktuella förutsättningar, för att på så sätt kunna göra en 
bedömning av vilket som är det mest lämpliga sättet att strömförsörja kameran, samt hur och 
var ett sådant kraftverk bör placeras.  
 

• Vilken är den på platsen effektivaste energiförsörjningsmetoden ur ett 
ekonomiskt, praktiskt och miljömässigt perspektiv?  

 
• Hur beräknas effekten som går att utvinna ur ett kraftverk utifrån 

förutsättningarna på den aktuella platsen?  
 

• Hur kan kraftverket optimeras? 
 

Enligt K.Stighäll (Intervju 15 februari 2016) sker häckningen som regel 7-10 meter upp i en 
trädstam, ibland så högt som 20 meter. Den ovissa häckningsplatsen medför att utrustningens 
fästanordning behöver vara anpassad för flera möjliga fall. Kameran, som monteras upp av en 
trädklättrare, bör sitta i höjd med boet för att man på filmen ska kunna avgöra vilken typ av 
föda ungarna matas med. Fördelaktigt sätts kameran upp i ett närliggande träd men om 
omständigheterna tillåter är ett alternativ att sätta kameran i samma träd som boplatsen. Då 
häckningen är ett känsligt läge för hackspetten måste fästanordningen vara konstruerad så att 
den går mycket snabbt att montera på plats. Vidare menar Stighäll att den vitryggiga 
hackspetten förvisso är en relativt oskygg art, men om föräldrarna stressas och på grund av 
det blir borta för länge från boet riskerar deras ungar att frysa ihjäl. 
 

• På vilket sätt ska utrustningen utformas för att inte störa den vitryggiga 
hackspetten utan att förlora prestanda? 

 
1.6 Avgränsningar 
I denna rapport  kommer inte djupare teori kring livestreaming eller kameror att behandlas. Ej 
heller kommer teori bakom hur de olika energiförsörjningsalternativen fungerar på kemisk 
eller fysiskt nivå behandlas. 
 



3 
 

2 Metod 
Projektet drevs enligt Andreasen och Heins behovsanalys för integrerad produktutveckling (se 
Figur 1).  
 

 
 

Figur 1, Andreasen och Heins behovsanalys för integrerad produktutveckling (Andreasen & 
Hein, 1987) 

 
2.1 Identifiering av behov 
Inledningsvis gjordes en genomgående analys av vilka behov som behövde uppfyllas i 
projektet. Detta skedde genom möten med dels en projektledare och dels en ansvarig biolog 
på Naturskyddsföreningen och resulterade i en kravspecifikation. 
 
2.2 Undersökning av behov 
För att vidare skaffa information kring produktområdet togs frågeställningar fram vilka låg till 
grund för en litteratur- och intervjustudie samt en lokal väderdataanalys. 
 
Litteraturstudie 
Baserat på frågeställningarna gjordes en litteraturstudie. Det första området som ansågs 
relevant att undersöka var förutsättningen för strömförsörjning utan tillgång till det fasta 
elnätet. Med (googlescholar, 2016) och google som sökmotorer undersöktes vindkraft, 
solkraft och ren batteridrift. Sökord som användes var: solarpower, windpower, solar panels, 
micro solarpower, micro windpower och batteries. Den litteratur som har haft relevans i 
projektet återfinns i referenslistan. 
 
Vidare gjordes efterforskning kring den vitryggiga hackspetten. Fokus lades på dess 
levnadsmiljö, hoten mot arten samt allmänna artspecifika fakta. Information inhämtades dels i 
Naturskyddsföreningens egna rapporter samt genom google-sökningar med sökord som: 
Vitryggig hackspett, Vitryggig hackspett + hot, Svenska lövträd , Asp, Sälg, Gråal, Klibbal 
och Björk. 
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Intervjustudie 
Som komplement och utvidgning till litteraturstudien genomfördes sex stycken 
semistrukturerade intervjuer (Westlander, 2000). Intervjuerna utformades efter ett antal 
förutbestämda frågor som sedan låg till grund för vidare diskussioner. I Tabell 1 följer en 
sammanställning av intervjustudien. Intervjuerna återfinns i sin helhet i Bilaga 1 - 6. 

 
 

Tabell 1, utförda intervjuer 
 
Respondent Yrkesroll/expertis Intervjuområde Datum Kommentar 

Kristoffer 
Stighäll 

Projektledare på 
Naturskyddsförening, Phd 
i biologi 

Hackspettens 
levnadsförutsättningar 

15/2 -16 
18/3-16 

2 st intervjuer för att 
ställa 
kompletterande 
frågor 

Karl 
Bergström 

Berguvssamordnare på 
Dalarnas Ornitologiska 
Förening  

Berguvskameran i Falun. 2/3 -16  Telefonintervju 

Olof 
Magnusson 

Tekniker, Övervaknings- 
butiken 

Kameraövervakning, 
livestreaming.  

24/2 -16 Telefonintervju 

Ulrik Lötberg Ledamot i Sveriges 
ornitologiska förening 

Vitryggens häckning 
samt tidigare projekt för 
att filma fåglar 

18/3-16 Skedde ute i 
skogen på gående 
fot  

Ulf Bolumlid VD Windforce Dimensionering 
solpaneler 

17/3-16, 
18/4-16 

Telefonintervju, 2 st 
för kompletterande 
frågor  

Erik 
Kyrkander 

Sol- och vindkonsult, 
montör, Windforce 

Beräkningar av 
effektutvinning ur 
solpaneler 

18/4-16 Telefonintervju 

 
 
Väderdataanalys 
För att ta reda på vilka vädermässiga förhållanden som råder i det aktuella området, samlades 
väderdata in från SMHI´s databank (SMHI, 29/3-2016). Materialet analyserades sedan i 
Matlab (R2013a). På grund av den vitryggiga hackspettens känsliga status kommer exakta 
positioner för väderstationen inte anges i denna rapport.  
 
2.3 Utveckling av koncept 
Konceptutvecklingen kretsade framförallt kring projektets två huvudområden: 
strömförsörjning och kamerans fästanordning till trädet. 
 
Strömförsörjning 
Som strömförsörjning togs vindkraft, solkraft, dieselaggregat och ren batteridrift fram som 
förslag. Enligt K.Stighäll (intervju, 18 mars 2016) skulle ett mindre vindkraftverk kunna störa 
både den vitryggiga hackspetten samt vara en risk även för andra arter. Detta dels på grund av 
de visslande ljud ett vindkraftverk ger ifrån sig men framförallt för risken att en fågel helt 
enkelt krockar med ett roterande blad. Detta medförde att alternativet vindkraft som 
strömförsörjning avfärdades. Då naturskyddsföreningen uttryckt en vilja att kunna använda 
utrustningen under långa perioder utan underhåll ströks även ren batteridrift. Samma slutsats, 
i kombination med miljöhänsyn, drogs även kring strömförsörjning genom dieselaggregat. 

https://www.facebook.com/pages/Berguvssamordnare/1488663708059560
https://www.facebook.com/pages/Dalarnas-Ornitologiska-F%C3%B6rening/296677620526208
https://www.facebook.com/pages/Dalarnas-Ornitologiska-F%C3%B6rening/296677620526208
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U.Lötberg (intervju, 18 mars 2016) har deltagit i liknande projekt med att filma fåglar och då 
använt sig av solpaneler som laddat upp batteriet och drivit kameran, detta genomfördes med 
goda resultat. Förvisso drevs det projektet i skärgårdsmiljö vilket gynnar solpaneler som är 
känsliga för skuggning men enligt U.Bolumlid (intervju, 17 mars 2016) borde det även 
fungera i relativt gles skogsmiljö, dock med större marginaler när man dimensionerar hur 
mycket solpaneler som behövs. Sammantaget gjordes bedömningen att solpaneler var det 
bästa alternativet för strömförsörjning.  
 
Ett typiskt “stand-alone”-system består av en solpanel och en batteribank sammankopplade 
som visas i figur 2. Solpanelen driver lasten såväl som laddar batteriet när den träffas av 
solljus. Under natten eller vid dåligt väder, när solen inte kan strömförsörja anordningen, 
drivs lasten av batteriet. En controller reglerar spänningen från solpanelen för att inte skada 
batteriet eller lasten och en DC-AC-inverterare omvandlar likströmmen från solpanelen till 
50-60 Hz växelström vid AC-last. (Patel.M.R., 2006)  
 

 
       

Figur 2, schematisk skiss över ett solkraftverk 
 
Kamerafäste 
En grundläggande förutsättning för att kunna genomföra projektet med att sätta upp kameran i 
trädet där häckningen sker är att monteringen inte på något sätt får störa eller skada fåglarna 
som ska filmas. Ett av projektets huvuddelar har således varit att utveckla ett fäste för att 
montera fast kameran i trädet på kortast möjliga tid, oavsett vilka förutsättningar som råder på 
platsen. Med kravspecifikationen som utgångspunkt genomfördes därför en idégenerering 
kring fästanordningen. Metoden som användes var klassisk brainstorming (L.Peze & 
V.Brasch, 2008) och upplägget gick ut på att dela upp fästet i ett antal delproblem för att 
sedan diskutera fram potentiella lösningar till varje del.  
 
Delproblem:  

1. Hur ska fästets ramverk utformas för enklast möjliga montering och samtidigt 
garantera hållfastighet och stabilitet? 

2. Hur ska fästets utformning anpassas efter att trädets art, diameter, form och grenverk 
inte är känt på förhand? 

3. Hur ska kamerafästet fästas i trädet? 
4. Hur ska kamerafästet hållas på plats permanent? 
5. Hur ska kameran kunna roteras till önskat läge för att sedan sitta permanent?  
6. Hur ska fästet utformas för att kameran ska filma rakt och i rätt höjd? 
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Idéerna infördes i en morfologisk matris som sedan låg till grund för konceptvalet (Janhager 
Stier, 2015). De olika alternativen utvärderades varefter ett slutgiltigt konceptval kunde tas 
fram.  
 
1. Ramverket ska hålla kameran på ett önskat avstånd till trädet och boet. Därtill 
måste den, enligt punkt n) i kravspecifikationen, vara utformad på ett sådant sätt att 
fästanordningen inte kommer med på bild. Den längre stången, som kameran är fäst i, måste 
således ha en vinkel större än halva kamerans vertikala bildvinkel. Om ramverket utformas 
med en bärande konsol behöver följaktligen den vinkeln ökas ytterligare, för att inte konsolen 
ska komma med i bilden (se Figur 3). Förslag (d) kunde således avskrivas direkt då stången 
skulle synas på filmen. Även förslaget med rörliga delar(e) togs bort, detta på grund av 
klättrarens begränsade handlingsutrymme (J. Poelstra, intervju 24 mars 2016). Rörliga delar, 
det vill säga att konsolen är rörlig i förhållande till stången, skulle innebära en mer flexibel 
lösning men bli betydligt krångligare för klättraren att sätta upp. En sned stång, (a) och (b), 
valdes före en rak (c) då den tar upp mindre utrymme och således löper mindre risk att krocka 
med utstickande grenar och liknande. Då någon typ av spännanordning måste sitta i konsolen 
för att spännas runt trädet valdes den raka konsolen (b) före den sneda (a). Detta för att hela 
spännkraften i spännbandet riktas vinkelrätt mot trädet. Ett “uppochnervänt” fäste (f) som 
spänns fast ovanför boet har flera fördelar, kameran får ett extra regn- och skräpskydd i form 
av sin egen fästanordning och majoriteten av de övervakningskameror som finns på 
marknaden är i första hand anpassade till att sitta med fästet uppåt. Detta är emellertid ingen 
övervägning som behöver göras förrän vid uppsättningen då det inte finns någon motsättning i 
att fästet ska fungera åt båda håll. Förvisso innebär det att klättraren behöver klättra förbi 
boet, men detta behöver göras i vilket fall då klättraren eftersträvar att sätta fast sig i en 
kraftig gren ovanför boet för att hänga fritt under monteringen (J. Poelstra, intervju 24 mars 
2016). Att vända en eventuellt uppochnervänd film i datorn innan den livestreamas till publik 
är en relativt enkel manöver.  

 

 
 

Figur 3, Delproblem 1 ur den morfologiska matrisen.  
 
2.  Ramverket som utgör basen i anordningen ska stabilisera kameran i såväl höjd- 
som sidled. Konsollösningen i delproblem 1 löser detta problem i höjdled men vid yttre 
påfrestningar från sidan, exempelvis från en kraftig vind, blir påfrestningen även stor i sidled. 
En försvårande omständighet är att trädets diameter inte är känd på förhand (K. Stighäll, 
intervju 18 mars 2016) en rundad del som fästs längst in vid konsolen (a) vilandes mot trädet 
skulle ta upp en del av den kraften. Denna lösning avfärdades dock då den skulle bli ostabil 
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om trädet skulle ha en betydligt större eller betydligt mindre radie än den rundade delens 
krökningsradie. Om den rundade delen istället utformas som en vinkel (b) så garanterar den 
två, inbördes horisontella, kontaktytor med trädet, vilket stabiliserar anordningen i sidled. En 
vidareutveckling av denna vinkel-lösning blev att helt låta den utgöra konsolen ut från trädet, 
samtidigt som avståndet mellan uddarna minskas vilket gör att dom sitter mot trädet och inte 
runt som i fallet med förslag (a) och (b). Förslag (d) syftar till att öka kontaktytan med 
underlaget genom att ha fötter rörliga kring z-axeln (definierad parallell med trädet) och på så 
sätt kunna anpassas till trädet oavsett stammens diameter. Förslag (e), en flexibel plåt som till 
viss del anpassar sig efter underlaget när den spänns åt runt trädet, avfärdades som lösning då 
den trots sin flexibilitet skulle kräva ett relativ jämt underlag utan utstickande grenar, tickor 
(trädsvampar), knölar eller liknande. En kombination av (c) och (d) ansågs som den bästa 
lösningen för att stabilisera kameran med hänsyn till trädets på förhand okända diameter och 
form.  
 

 
 

Figur 4, Delproblem 2 ur den morfologiska matrisen.  
 
3. Vid utformningen av kamerafästet behövde stor hänsyn tas till det begränsade 
handlingsutrymme en trädklättrare har. Klättraren ska kunna utföra fastsättningen med en 
hand samtidigt som hen använder sin andra hand till att hålla anordningen i rätt position mot 
trädet. Utgångspunkten under idégenereringen var att kameran först ska fästas provisorisk 
runt trädet (Delproblem 3) för att sedan spännas åt permanent när klättraren har båda 
händerna lediga (Delproblem 4). En karbinhake (d) godtogs som lösning för att snabbt kunna 
fästa ett band eller rep runt trädet, dock löser inte en karbinhake hela problemet med 
fästningen utan behövde kompletteras med ytterligare lösningar. Alternativ (a) och (c) valdes 
bort då lösa rep eller band riskerar att fastna i grenar och trassla in sig vid uppsättningen eller 
synas i bild vid blåsigt väder. En funktion motsvarande en snowboardbindning (b) ansågs 
intressant för sin enkla funktion men avfärdades då den skulle vara svår att anpassa efter 
trädets på förhand okända diameter. För att underlätta fästningen vid händelse av att det 
aktuella trädet skulle ha en relativt stor omkrets så togs ett förslag fram med en arm som 
skulle lägga sig runt en del av trädet och på så sätt göra det lättare för montören att nå runt. 
Armen valdes att ha med i modellen men inte i den första prototypen. Den slutgiltiga 
lösningen på delproblem 3 blev sedermera en integrerad lösning med delproblem 4. 
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Figur 5, Delproblem 3 ur den morfologiska matrisen.  
 
 
4. För att undvika att kameran förflyttar sig eller vibrerar under 
inspelningsperioden togs ett antal förslag fram för att hålla kameran på plats. Att med hjälp av 
trä-skruv borra fast fästet i trädet (a) ansågs som den mest stabila och säkraste lösningen ur ett 
hållfastighetsperspektiv. Lösningen fick emellertid väljas bort, framförallt på grund av att den 
innebär att lösa delar och extra verktyg måste medtas, vilket innebär ökad risk för 
komplikationer under uppsättningen. Därtill bryter den delvis mot kravet i kravspecifikationen 
att anordningen inte får skada eller påverka djur eller natur på negativt sätt. Förvisso är 
skadan på ett träd marginell, men samtidigt är det eftersträvansvärt att anordningen vid 
projektets slut inte har lämnat några avtryck efter sig. Förslag (b) syftar till att gängade hål 
svarvas ut i fästanordningen. Skruvar försedda med en platta i främre änden skruvas åt för 
hand och spänner på så sätt åt anordningen kring trädet. En stabil men allt för tidsineffektiv 
lösning. Förslag (c) syftar till att spänna ett rep runt trädet för att sedan spänna åt den med en 
vinsch. Den slutgiltiga lösningen blev att använda sig av en vinsch integrerad med ett 
spännband. Vinschen är därtill utrustas med en inrullningsfunktion som kapslar in överflödigt 
spännband och kringgår på så sätt problemet som uppmärksammades i punkt (3a) med lösa 
band-delar. Denna vinsch löser därmed både delproblem 3 och delproblem 4 då den både 
fäster och spänner åt anordningen kring trädet.  
 
 

 
 

Figur 6, Delproblem 4 ur den morfologiska matrisen.  
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5. Även om störningen för fåglarna är begränsad vid klättring i trädet som fåglarna 
häckar i, så är det en fördel om kameran kan sättas upp i ett närliggande träd och filma mot 
häckningen (K.Stighäll, intervju, 15 februari 2016). Därtill måste funktionen fungera oavsett 
om kameran har fast optik eller ej, det vill säga huruvida det finns möjlighet att zooma eller 
rotera kameran från marken efter att kameran monterats på plats. Således måste fästet 
möjliggöra rotering i 360 grader. Två potentiella lösningar togs fram för att lösa detta, en 
kulled (a), samt en kugghjulslösning (b). Kugghjulslösningen är en tillverkningstekniskt 
komplicerad lösning. Samtidigt som en kulled, som därtill är standard för denna funktion i 
dom allra flesta kamerastativ, tillåter en relativt enkel konstruktion. Ytterligare en fördel med 
kulleden är att den inte är begränsad till att roteras kring Z-axeln utan har tre frihetsgrader. 
Således valdes kulleden. Montören kan då, efter att anordningen fästs i trädet, justera kameran 
för hand varefter en skruvfunktion i kulleden fäster den permanent i önskat läge.  
 

 
 

Figur 7, Delproblem 5 ur den morfologiska matrisen.  
 
6. Då möjligheterna att justera kamerans läge efter monteringen är ytterst 
begränsade, och i princip kräver en ny klättringsinsats, är det av stor vikt att kameran kan 
justeras till rätt läge under monteringen. Då klättraren inte har tillgång till en skärm med 
kamerans filmning i realtid under monteringen måste detta underlättas av fästanordningens 
utformning. Ett förslag till lösning var att integrera ett vattenpass (a) och ett måttband (b) i 
konstruktionen. Detta skulle underlätta för montören att hitta rätt höjd i förhållande till boet, 
samt en rak bildvinkel i förhållande till jordytan. I förslag (c) löses samma problem med en 
laserpekare med horisontell laserstråle. Laserpekaren placeras på samma yta som kameran för 
att på så sätt hitta en horisontell linje på trädet som ligger parallellt med filmens övre och 
nedre kanter, samt vilken höjd kameran filmar i i förhållande till boet. Laserpekaren sätts 
igång strax före uppsättning och stängs av när kameran justerats i rätt läge och samtliga 
reglage är åtspända. Denna lösning ansågs som den optimala då den utgår från kameran i 
större utsträckning än förslag (a) och (b). Som komplement till laserpekaren, och kulleden i 
delproblem 5, skulle en teleskopfunktion (d) integrerad i stången ytterligare bidra till 
möjligheter att kunna finjustera kamerans läge efter att anordningen är fastspänt runt trädet. 
Detta genom att justering i höjdled tillåts. En svaghet med denna lösning är att stången som 
håller upp kameran är lutande vilket innebär att justering i höjdled ofrånkomligen innebär en, 
eventuellt oönskad, justering i kamerans avstånd till trädet. Trots det valdes 
teleskopfunktionen att tas med i slutkonceptet då den erbjuder möjlighet till förbättring av 
kamerans position.  
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Figur 8, Delproblem 6 ur den morfologiska matrisen.  
 
I tillägg till konceptvalen från den morfologiska matrisen lades ytterligare ett spännband till 
för den stången som vilar mot trädet. Detta spännband är av enklare slag då klättraren börjar 
med att fästa det övre spännandet och således har två händer lediga för att spänna fast det 
nedre. Ytterligare ett tillägg är att en kortare vajer spänns genom konsolkonstruktionen med 
en ögla i vardera ände. I den ena öglan fästs sedan spännbandsvinschen och i den andra fästs 
karbinhaken från spännbandet vid själva monteringen.  
 
 

 
 

Figur 9, skiss över det slutgiltiga konceptvalet. 
 
2.4 Utveckling av detaljer 
För att veta vilket effektkrav som måste tillgodoses vid dimensioneringen av solpaneler samt 
för att kunna utveckla detaljerna till kamerafästet inleddes detaljutveckling med valet av 
kamerasystem. Vid sitt projekt med att filma berguv i Falu koppargruva anser K.Bergström 
(intervju, 2 mars 16) att övervakningskameror har fungerat bra. Baserat på väderstatistiken 
hämtad från SMHI’s databank (SMHI, 29 mars 2016), det geografiska läget samt konsultation 
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av O.Magnusson (Intervju, 24 februari 2016) valdes ett övervakningssystem som matchade 
kravspecifikationen. Fullständiga systemspecifikationer visas i Bilaga 8. 
 
Dimensionering av solpaneler och batteri 
Grunden till att dimensionera ett “stand-alone”-system är att inse att det verkligen är ett stand-
alone-system. Det innebär att systemet måste klara av att hålla energinivån under en specifik 
tidsperiod. Effektkravet under den tid som batteriet inte laddas måste vägas upp av den 
positiva balansen under den övriga tiden. (Patel.M.R., 2006)  
 
Viktiga aspekter att ta hänsyn till vid dimensionering av systemet är bland annat: 
solinstrålning på den aktuella platsen, orientering av solpanelerna, skuggning, 
albedo/markreflektion, hur länge systemet ska kunna drivas endast av batterierna samt hur 
stor riskfaktor man är benägen att tolerera för att systemet laddas ur helt. (Solelprogrammet, 
2016) 
 
Alla beräkningar för dimensioneringen av systemet gjordes i programmet PVsyst 
(Photovoltaic Software V6.43, 2016). PVsyst hämtar in vädermässig indata såsom 
solinstrålning och solstånd från den aktuella platsen. Sedan väljs användarens effektbehov 
samt under hur många timmar på dygnet effektbehovet måste fyllas. Övrig indata såsom 
monteringsvinkel, azimut (vinkeln solpanelen avviker från syd), eventuell skuggning samt 
albedofaktor (markreflektion) matas in manuellt. Från Solelprogrammet (2016)  hämtades 
albedofaktorn som standardvärden för markreflektion. PVsyst har dessutom ett 
optimeringsverktyg som hjälpmedel för att bestämma optimala vinklar vid fast montering, 
beroende på det geografiska läget och säsong, vilka användes till indatan. Slutligen väljs hur 
länge utrustningen ska kunna drivas enbart med batteri samt en accepterad riskfaktor för 
urladdning.  
 
Resultaten från PVsyst kunde sedan användas som grund för intervjun med E.Kyrkander 
(intervju, 18 april 16) för att ytterligare bedöma rimligheten i dem. Kyrkander använder själv 
en tumregel som visas i Ekvation 1.  
 

                                              load
p

s v b

WW
tη η η

=                                             (1) 

                                               
Där  Wp är solpanelens märkeffekt, Wlast  lastens effektkrav per dygn, t är soltimmar per dygn 
(medelvärde), ηs är procentuell korrigering för förväntad skuggnig, ηv är procentuell 
korrigering för dåligt väder och ηb procentuell korrigering för förluster i systemet.  

 
Dimensionering av kamerafäste 
Dimensioneringen av kamerafästet utgick i första hand från tre parametrar relaterade till 
kravspecifikationen, trädets diameter, avståndet mellan kamera och boet, samt kravet att 
fästutrustningen ej får synas i filmen. Kamerans vertikala bildvinkeln är 54 grader (Bilaga 8) 
vilket ger att den höjd som syns i filmen är i stor sett lika med det avståndets som sätts mellan 
kameran och trädet. En fullvuxen Vitryggig hackspett är strax under 30 cm hög 
(Naturskyddsföreningen, 2016). När hackspetten matar sina ungar landar den som regel en bit 
under boet för att sedan ta sig upp till boet och mata ungar i boet. (K.Stighäll intervju, 18 mars 
2016). Det är därför väsentligt att mer än bara den höjd en fågel tar upp kommer med i bild. 
Samtidigt måste kameran sitta tillräckligt nära för att en biolog ska kunna se vilken typ av 
insekt som ungarna matas med (kravspecifikationen, (m) ). Avståndet mellan kamera och träd 
bestämdes därför till 60 cm vilket ger att drygt 60 cm av trädet hamnar i bild, med andra ord 
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en höjd motsvarande drygt två fåglar.  
 
Ett avstånd på 60 cm mellan trädet och kameran, plus halva trädets diameter som också 
kommer med på bilden, ger att fästutrustningen måste sitta minst 35 cm nedanför bohålet för 
att inte komma med i bilden. (Kravspecifikationen (n) ). En säkerhetsmarginal på 15 cm togs 
ut för att garantera detta och konsolen hamnade således på ett avstånd 50 cm under kameran.  
 
Stångens längd, som i sin tur även avgör längden på konsolerna, sattes till en meter. En stång 
betydligt längre än en meter skulle öka risken att krocka med en gren vid montering, betydligt 
kortare skulle innebära att avståndet mellan stångens kontaktpunkt med trädet och konsolens 
kontaktpunkter skulle bli allt för kort vilket gör konstruktionen mindre stabil i höjdled.  
 
Trädets diameter beräknas ligga inom ett spann på 20-45 cm i diameter där hackspetten 
bygger sitt bo (K.Stighäll, intervju 18 mars 2016). Avståndet mellan spetsarna i den  
V-formade konsolen sattes därför till 18 cm, detta för att få ett så brett avstånd som möjligt 
men samtidigt garantera att alla fästets tre ben ligger i kontakt med trädet. Detta gav en vinkel 
på 43,6 grader mellan konsolens ben. 
 
2.5 Förberedning av produktion 
Utvecklingen av kamerafästet i detta projekt har primärt syftat till att lösa 
kamerauppsättningen till Naturskyddsföreningens projekt med att filma den vitryggiga 
hackspetten. Vidare kan kamerafästet användas till liknande projekt som syftar till att 
övervaka trädbundet djurliv. Ett annat möjligt användningsområde skulle kunna vara inom 
skogsbruket, i händelse av att en enskild del av ett träd behöver övervakas under en tid. 
Sammanfattningsvis kan det dock konstateras att de kommersiella utsikterna för kamerafästet 
är låga. Förutsättningar för tillverkning av fästet i stor upplaga är små men kamerafästet bör 
vara utformat för att lätt kunna tillverkas i fler exemplar. 
 
Materialval 
Enligt kravspecifikationen ska fästet utan underhåll kunna fungera året runt, samt klara en 
vindstyrka på upp till 20 m/s (Kravspecifikationen (c), (e)). Med hänsyn till den låga upplagan 
valdes tillverkningsmetoder med en hög ingångskostnad bort, exempelvis kompositmaterial 
och polymerer som ofta kräver höga startkostnader för att ta fram formar och liknande, vilket 
endast blir lönsamt vid stora upplagor. Trä valdes bort då dess relativt låga hållfastighet skulle 
kräva allt för stora dimensioner, vilket är eftersträvansvärt att undvika med tanke på 
klättrarens begränsade handlingsutrymme. Metall ansågs som den bästa lösningen för att hålla 
nere kostnader och storlek, och samtidigt garantera hög hållfastighet. Valet av metall gjordes 
framförallt med hänsyn till att underlätta tillverkning, samt att underlätta tillverkning av fler 
exemplar vid behov. I största möjliga mån användes därför standardiserade metallprofiler som 
material.  
 
De metaller som ansågs som relevanta alternativ ur ett ekonomiskt perspektiv var Aluminium 
och stål. Aluminium är förvisso en metall med låg densitet, men relativt svårt att svetsa i. 
Valet av material föll på konstruktionsstål. Konstruktionsstål är inte ett specifikt material utan 
en grupp av stålmaterial som utmärker sig genom sin seghet och svetsbarhet, vilket är till stor 
fördel vid bearbetning och konstruktion. Stål har förvisso en betydligt högre densitet än 
aluminium men tack vare sin höga hållfastighet kan den sammanlagda vikten hållas nere då 
relativt tunna profiler kan användas. Som profil till konsolen valdes tunnväggigt rör med 
kvadratiskt tvärsnitt och med dimensionen 15 x 15 mm och 1 mm tjocka väggar. Till stången 
valdes motsvarande dimensioner men med ett cirkulärt tvärsnitt, för att möjliggöra 
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teleskopfunktionen. Stål användes även till fästets fötter, dock valdes solida bitar. För att 
fötterna ska kunna anpassas efter trädets diameter vid uppsättning behövdes dessa kunna 
rotera (kring en axel parallell med trädet). Samtidigt får inte fötterna hänga löst och på så sätt 
försvåra uppsättningen för klättraren. Detta löstes genom så kallade fjäderskruvar. En 
fjäderskruv är en ihålig metallstav med ett längsgående spår och en diameter något större än 
hålet den är anpassad för. Skruven tillåter på så sätt rotation samtidigt som den ger en tröghet. 
På så sätt kan fötterna på förhand ställas in till någorlunda rätt läge för det aktuella trädet för 
att sedan anpassas till exakt position när anordningen spänns runt trädet. 
 
2.6 Tillverkning av prototyp 
En prototyp till kamerafästet togs fram för att kunna användas i ett pilotprojekt där 
Naturskyddsföreningen provar utrustningen i fält. Vissa förenklingar har gjorts från modellen, 
framförallt har en monopod, det vill säga ett enbent kamerastativ, använts som stång. Detta på 
grund av att det har integrerade teleskop- och kulledfunktioner, vilket ansågs som allt för 
avancerat och tidskrävande att tillverka på egen hand under detta projekt. Nedan följer en 
sammanställning av tillverkningsstegen i bygget av prototypen: 
 
Konsol: 

1. Kapning: Med en vattenkyld metallkap kapades två identiska bitar till konsolens V-
formation ut ur en 15 x 15 mm konstruktionsstålsprofil.  

2. Fräsning: För att ge konsolens ben rätt inbördes vinkel frästes respektive bits ände ut 
diagonalt. Bitarna fästes tillsammans i skruvstädet för att kunna fräsas i ett och samma 
moment, detta för att erhålla symmetri. Städet roterades till 21,8 grader och en 5 mm 
TiN-belagd pinnfräs användes för fräsningen.  

3. Borrning: Innan de bägge benen svetsades ihop borrades hål ut för fötter och vajer. 
Detta gjordes med samma verktyg och samma fräs som i punkt 2.  

4. Svetsning: De bägge bitarna svetsades med hjälp av TIG-svetsning ihop med de 
utfrästa vinklarna mot varandra. 

 
 

 
 

Figur 10, konsolens tillverkningssteg 
 
Stödben:  

1. Kapning: Med en vattenkyld metallkap kapades en bit av önskad längd ut ur 
metallprofilen för konsolens stödben ut ur en 15 x 15 mm konstruktionsstålsprofil. . 

2. Fräsning: Stycket sats fast i fräsmaskinens skruvstäd som justerades till 54 grader, det 
vill säga vinkeln mellan stödbenet och konsolen, varefter ena änden på biten frästes 
bort till denna vinkel. Andra änden frästes ut på samma sätt men med en vinkel på 36 
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grader. Detta för att stödbenet ska ligga plant mot trädet. En 5 mm TiN-belagd 
pinnfräs användes för dessa moment.  

3. Fräsning: Med samma verktyg, samma fräs och med samma vinkel i skruvstycket 
som i punkt 2 frästes sedan ett spår längst ner vid benets fot ut för att kunna fästa ett 
spännband genom.  

4. Borrning: 3 stycken 5 mm stora hål borrades ut med jämna mellanrum, detta utfördes 
i fräsmaskin med av en TiN-belagd pinnfräs.  

 

 
Figur 11, stångens tillverkningssteg 

 
Fötter: 

1. Kapning: Med en vattenkyld metallkap kapades ett stålstycke ut med en längd 
motsvarande två fötter.  

2. Fräsning: En valsfräs med TiN-belagda skär användes för att planfräsa stycket till en 
tjocklek motsvarande konsolbenens, samt en bredd motsvarande benens tjocklek samt 
2x10 mm marginal på båda sidor.  

3. Fräsning: Därefter byttes valsfräsen ut mot en 10 mm TiN-belagd pinnfräs. Med hjälp 
av spårfräsning frästes sedan ett spår ut med en bredd motsvarande konsolbenens 
tjocklek samt 1 mm marginal för att ge benen plats att röra sig i.  

4. Borrning: Två 5 mm breda hål borrades ut, ett på vardera sida om mitten. Detta 
utfördes med en 5 mm TiN-belagd pinnfräs.  

5. Kapning: Med en vattenkyld metallkap kapades stycket på mitten.  
6. Svetsning: En 50 x 50 mm stor och 2 mm tjock stålplatta svetsades med hjälp av en 

MMA svets i vardera fötters ända.  
 

 
Figur 12, fötternas tillverkningssteg 
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Montering: 
1. Bockning: Den spetsiga fronten på den V-formade konsolen sågades bort så när som 

på en sida som bockades över det uppkomna hålet. Gliporna svetsades sedan ihop med 
hjälp av en TIG-svets.    

2. Skruvning: Med hjälp av fjäderskruvar fästes fötterna i den V-formade konsolens 
ände.  

3. Svetsning: Stödbenet svetsades samman med konsolen med hjälp av TIG-svetsning.  
4. Skruvning: Ett enbent kamerastativ fästes med hjälp av skruv och mutter i stödbenens 

utborrade hål. 
 

 
 

Figur 13, montering av prototyp 
 
2.7 Metoddiskussion 
Valet av Andreasen och Heins behovsanalys som metod gjordes då den har tydliga steg som 
ansågs göra ett produktutvecklingsprojekt överskådligt. Sedan har genomförandet av projektet 
följt stegen i behovsanalysen och integrerats i rapportens metoddel för att läsaren på ett enkelt 
vis ska kunna följa rapporten.  
 
Med en tydligare och tidigare projektbeskrivning hade litteraturstudien kunnat göras djupare 
och ytterligare öka reliabiliteten av projektet. Validiteten i litteraturen som använts ansågs 
dock vara hög då den specifikt riktat sig till områden som har varit relevanta för projektet.  
 
Då intervjustudien inte riktade sig till ett specifikt område utan till flera för projektet relevanta 
områden hade reliabiliteten för studien kunnat ökas genom att intervjua flera oberoende 
respondenter inom samma område för att sedan jämföra svaren. Detta särskilt för områdena 
kameraövervakning och dimensionering av solpaneler då dessa respondenter tillhörde företag 
som har ett vinstintresse vilket kan påverka deras objektivitet. För varje enskild intervju kan 
de specifika omständigheterna ha påverkat reliabiliteten. Till exempel genomfördes en 
intervju ute i skogen med sämre anteckningsmöjligheter medan några intervjuer skedde över 
telefon vilket gör att nyanser i samtalet kan missas. Validiteten av intervjustudien kan dock 
anses vara god då samtliga respondenter har haft stor erfarenhet av liknande projekt tidigare 
samt mångårig erfarenhet i sina respektive branscher.  
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Vid väderdataanalysen har reliabiliteten av resultaten påverkats av att det inte funnits en 
väderstation exakt vid den plats som är aktuell för utrustningens utplacering. Den väderstation 
som valdes ligger på samma breddgrad som hackspettens utbredningsområde men 20 mil 
västerut. Detta ansågs dock kunna ge en tillräckligt bra uppskattning av vilket väder som råder 
på platsen för att ställa upp krav på utrustningen.  
 
Vid dimensioneringen av strömförsörjningssystemet är alla beräkningar utförda med en hög 
säkerhetsgrad då det på förhand är omöjligt att veta exakt hur det ser ut på platsen där 
utrustningen ska placeras. Detta kan ha bidragit till en överdimensionering av systemet och att 
detta blir onödigt dyrt. Beräkningarna är dock gjorda i ett välrenommerat beräkningsprogram 
för solenergisystem som tar hänsyn till ett stort antal parametrar vilket har gjort att 
reliabiliteten av resultaten blivit så bra som möjligt efter förutsättningarna. 
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3 Resultat 
I resultatkapitlet redovisas viktiga resultat från kameravalet, väderdataanalysen, 
intervjustudien, strömförsörjningsberäkningarna, kamerafästet samt hela systemets 
utformning. Viktiga specifikationer för kamerasystemet visas i Tabell 2. För fullständiga 
systemspecifikationer se Bilaga 8. 
 

Tabell 2, specifikationer för kamerasystemet 
Drifttemp:  
-25 °C ~ 50 °C 

Kraftkälla: 
12 V, 1 A 

Upplösning:  
1920x1080 

Vertikal bildvinkel: 
54° 

Effektbehov:  
21 W 

  
 
Relevanta resultat från väderdataanalysen för området åren 1995-2015 visas i Tabell 3.  
 

Tabell 3 Väderdata 
Max.temp (helår): 33.7 
°C 

Min.temp (helår): -30.5 
°C 

Min.temp (maj): -5.7 
॰C 

Max.vind (helår) : 23.9 
m/s 

Soltimmar/dygn 
(maj): 
5.6 h 

 
 
3.1 Strömförsörjning 
Resultaten från beräkningarna gjorda i PVsyst presenteras i Tabell 4. Observera att exakt 
område ej anges.  
 

 
Tabell 4, Resultat från effektberäkningar i PVsyst. 

Indata: Utdata: 

Plats: Borlänge Märkeffekt solpanel: 498 W 
Tilt: 35° Batteribank: 346 Ah 
Azimut: 0° Medelladdning i batteriet: 77 % 

Effektbehov: 21 W Risk för urladdning i maj (under häckningen): 0 % 
Drifttid/dygn: 24 h  

Drifttid med endast batteri: 7 dagar  

Riskfaktor för urladdning (hela året): 10 %  

batteri/systemspänning: 12 V  

Albedofaktor: 0.2  

Diffusionsfaktor: 1.00  

 
Resultaten i tabell XX går att jämföra med E.Kyrkanders (intervju, 18 mars 2016) tumregel 
för stand-alonesystem som gav en approximation för praktisk användning av solkraft, se 
ekvation 1.  
 

                                                   load
p

s v b

WW
tη η η

=                                          (1) 
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Där  Wp är solpanelens märkeffekt, Wlast  lastens effektkrav per dygn, t är soltimmar per dygn 
(medelvärde), ηs är korrigering för förväntad skuggnig, ηv är korrigering för dåligt väder och 
ηb korrigering för förluster i systemet.  
 
Medelsoltiden per dygn på den aktuella platsen i maj är 5.6 h. Lastens effektkrav per dygn var 
504 W. Kyrkander tog höjd för 50 % skuggning i gles skogsmiljö, 50 % risk för dåligt väder 
och 75 % verkningsgrad i systemet. Insatt i ekvation 1 gav detta en minsta märkeffekt om 480 
W.  
 
Baserat på resultaten från PVsyst samt Kyrkanders tumregel valdes ett system av två 
solpaneler med  en märkeffekt om 260 Watt och en batteribank med två batterier med 163 Ah 
vardera. Fullständiga specifikationer för det inskaffade systemet redovisas i Bilaga 9 
 
3.2 Kamerafäste  
I ett användartest sattes prototypen till kamerafästet upp i 4 olika träd. Träden hade en 
diameter på cirka 15, 20, 30 respektive 50 cm i diameter. Vid samtliga försök på träd med en 
diameter inom spannet i kravspecifikationen kunde fästet utan problem spännas kring 
stammen och ingen av trädtjocklekarna innebar en längre monteringstid än 1 minut. Vid test 
på ett träd med 15 cm i diameter fick fästets fötter ingen kontakt med trädet vilket ledde till att 
fästets tvärgående vajer istället låg mot trädet. Detta var förvisso inget problem för att 
spännbandet kunde fästas och spännas åt, dock ledde detta till att konsolens fötter trycktes isär 
vilket gav en stor påfrestning på konstruktionen och testet fick avbrytas.  
 
Fästets vikt, exklusive kamera, blev 1,6 kilo.    
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3.3 Helhetskoncept 
I Figur 14 visas en konceptuell bild över hela systemet, från solstråle till livestreamad film.  
 

1. Solstrålarna träffar solpanelerna som omvandlar dessa till elektrisk energi.  
2. Strömmen går sedan till en controller som reglerar spänningen för att portionera ut rätt 

effekt till lasten, det vill säga kameran.  
3. Överskottsenergin går sedan till att ladda upp två batterier. När solen inte lyser på 

panelerna ser controllern till att kameran får ström från batterierna.  
4. Strömmen går sedan via ett kontaktapparatskåp (5) upp till kameran som filmar 

hackspetten i HD-kvalitet.  
5. Kameran skickar sedan filmmaterialet via en nätverkskabel tillbaka till en router i 

kontaktapparatskåpet.  
6. Routern skickar sedan, via ytterligare en kabel, signalerna vidare till en antenn som 

sätts en bit upp i trädet och riktas mot närmsta telemast. Därefter kan filmmaterialet 
tas emot och livestreamas från Naturskyddsföreningens hemsida.  

 
 

 
 

Figur 14, konceptuell skiss över hela anordningen 
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4 Diskussion och Slutsatser 
I detta kapitel redovisas slutsatser och diskussioner kring de ursprungliga frågeställningarna, 
kravspecifikationen samt ett avsnitt med övriga slutsatser. 
 
4.1 Frågeställningar 
Vilken är den mest effektiva energiförsörjningsmetoden på platsen ur ett ekonomiskt, praktiskt 
och miljömässigt perspektiv?  
 

• Då både vindkraft och dieselaggregat ströks på grund av praktiska och miljömässiga 
skäl samt att ren batteridrift inte mötte punkt c) i kravspecifikationen visade sig 
solkraft vara det bästa alternativet som energiförsörjning. Ekonomiskt men också 
praktiskt och miljömässigt. 

 
Hur beräknas effekten som går att utvinna ur ett kraftverk utifrån förutsättningarna på den 
aktuella platsen?  
 

• Utgångspunkten vid energiberäkningar på solcellsanläggningar är att man med hjälp 
av lokaliseringen och solinstrålningsdata får ett startvärde till beräkningarna. 
Anläggningens lutning och azimut ger korrektioner för olika solvinklar. Området 
framför anläggningen kan både minska och öka solinstrålningen den önskade ytan 
genom skuggning och markreflektion (albedo). Den vid en viss tidpunkt på detta sätt 
erhållna solinstrålningen mot ytan används sedan i en solcellsmodell för omräkning till 
genererad DC-effekt. Vanligen måste man också applicera systemmodeller efter 
erhållen dc-effekt. Detta är för nätanslutna system en växelriktare och för stand-alone 
system ett batteri. Bägge med sina typiska förluster. (Solelprogrammet, 2016) 

 
Det möjliga effektuttaget ur ett solkraftverk i skogsmiljö är omöjligt att beräkna exakt 
i förväg. Skuggningen, albedon och vädret på den aktuella platsen är både viktiga och 
varierande parametrar (E.Kyrkenberg, intervju, 18 mars 2016) . I PVsyst Photovoltaic 
Softvare (V6.43)  kan seriösa approximationer göras genom att läsa in väderstatistik 
från området samt att uppskatta andra viktiga parametrar (Solelprogrammet, 2016). 

 
Hur kan kraftverket optimeras? 
 

• Solpanelernas monteringsvinkeln är avgörande vid fast montering. För den aktuella 
breddgraden och den viktigaste årstiden (våren) beräknades i PVsyst Photovoltaic 
Softvare (V6.43) den optimala tiltvinkeln till 35° med azimuten 0° det vill säga riktad 
rakt åt syd. Åtgärder vid själva monteringen är att i så stor mån som möjligt undvika 
skuggning samt att placera solpanelen där den kan uppta så mycket reflektion från 
omgivningen som möjligt. Till exempel ökar vatten framför panelen reflektionen. 
En annan viktigt aspekt att ta hänsyn till är att spänningen som solpanelerna levererar 
bör matchas av driftspänningen hos lasten. Då controllern måste omvandla till 
exempel 24 V till 12 V uppstår det effektförluster. (Ulf Bolumlid, Intervju, 18/4-16)   
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På vilket sätt ska utrustningen utformas för att inte störa den vitryggiga hackspetten utan att 
förlora prestanda? 
 

• Den viktigaste aspekten för att inte störa hackspetten under filmningsprojektet är tiden 
det tar att montera upp kameran i trädet (K.Stighäll, intervju 15 februari 2016). Den 
huvudsakliga åtgärden för att minimera denna tid har varit att utveckla ett kamerafäste 
som tillåter snabbast möjliga uppsättning av kameran oavsett vilka förutsättningar som 
råder på platsen. Kamerafästet bygger på en trepunktslösning. Trepunktslösningen ska 
dels garantera stabilitet genom att fästet alltid har kontakt med trädet på minst tre 
punkter och dels minimera tiden för klättraren att hitta en lämplig plats för fästet i 
trädet. Vidare är fästet utrustat med en spännbandslösning med integrerad vinsch som 
enkelt anpassas efter trädets diameter. En laserpekare i kombination med en kulled 
minimerar tiden det tar att passa in kameran till rätt position i förhållande till boet. 
Kulleden är därtill roterbar i 360 grader vilket ger möjlighet att sätta kameran i ett 
närliggande träd om det skulle finnas förutsättningar för det på platsen. Detta skulle 
ytterligare minimera störningsmomentet för hackspetten.  

4.2 Kravspecifikation 
En punkt i kravspecifikationen uppfylldes inte, nämligen punkt j); anordningen får inte 
överskrida en budget på 30 000 (SEK). Totalt kostade hela systemet 40 000 kronor. Detta 
hade eventuellt kunnat undvikas genom att ta in fler offerter och göra en mer omfattande 
jämförelse mellan fler leverantörer. Då uppdragsgivaren i ett sent skede fick klartecken för 
finansieringen av projektet och det länge såg ut som att projektet inte skulle kunna 
genomföras i år negligerades budgetpunkten i kravspecifikationen och varken köpslående 
eller någon jämförelse mellan leverantörer hanns med när klartecken tillsist gavs. Den ökade 
kostnaden godtogs dock av uppdragsgivaren då de var mycket angelägna om att genomföra ett 
testprojekt redan i år.  
 
En punkt i kravspecifikationen som delvis inte uppfylls är punkt e); Anordningen ska tåla de 
väderförhållanden som råder på platsen. Detta då kamerans drifttemperatur inte är lägre än -
25 °C och sett över årets alla månader visar väderdataanalysen på en lägsta temperatur om -
30.5 °C. Detta godtogs dock då det inte fanns utrymme i budgeten för en mer köldtålig 
kamera och att detta projekt i första hand ska övervaka hackspettens häckning vilket sker i 
maj då den lägsta uppmätta temperaturen i området var -5.7 °C. Vill Naturskyddsföreningen 
senare använda utrustningen för projekt som sträcker sig över hela året måste detta dock tas i 
beaktning. I övrigt har utrustningen ännu inte testats i ett helt år ännu vilket gör att en del 
punkter i kravspecifikationen förblir obesvarade i praktisk bemärkelse. 
 
4.3 Övriga slutsatser 
En viktig, men på många sätt otillfredsställande slutsats under arbetet har varit att konstatera 
hur pass begränsade och osäkra beräkningar om hur mycket energi ett visst solkraftverk kan 
leverera. I synnerhet i detta projekt då den exakta platsen för solpanelerna på förhand inte var 
känd, samt för att platsen sannolikt har komplicerande skuggningsförhållanden. 
 
Då det enligt Ulf Bolumlid (Intervju, 18 april 2016) uppstår effektförluster när controllern 
reglerar ner spänningen  borde en last som drivs på 24 V istället för 12 V efterfrågats. Detta 
meddelade dock Bolumlid först i en kompletterande intervju då han glömt nämna detta i den 
första intervjun. Kamerasystemet var då redan beställt. 
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Bilaga 1 - Intervju med Kristoffer Stighäll 
 
Datum: 15/2 -16 
 
Respondent: Kristoffer Stighäll, projektledare på Naturskyddsföreningen och Phd 
i biologi 
 
 
Intervjuare: Max Lövenheim och Petter Erlandsson 
 
Intervjuområde: Vitryggiga hackspettens artegenskaper, habitat, hot med mera.  
 
Bakgrund och syfte: Kristoffer Stighäll har under många år varit projektledare för 
Naturskyddsföreningens Projekt Vitrygg. Intervjun genomförs i syfte att införskaffa 
information kring hackspettens artegenskaper och boplatser för att bedöma vilka 
krav utrustningen måste klara av.  
 
 

I: Berätta om Projekt vitrygg! 
 
R: Projekt Vitrygg är Naturskyddsföreningens program för att rädda den akut 
utrotningshotade fågelarten Vitryggig hackspett. Vårat huvudsakliga arbete är att 
rädda och återskapa de livsmiljöer hackspettarna behöver för att leva. Utöver 
detta arbete inkluderar projektet en hel direkta insatser för fåglarna så som 
uppfödning, ringmärkning, utfordring, kartläggning med mera. Det finns sedan 
några år ett avelsprogram för Vitryggen också. Arten är en viktig symbol för 
arbetet, men det är långt ifrån den enda arten som är hotad på grund av att dessa 
levnadsmiljöer försvinner,minst 200 andra arter riskerar att försvinna om inget 
görs åt situationen.  
 
I: Varför är den vitryggiga hackspetten akut utrotningshotad?  
 
R: Det beror på att deras levnadsmiljöer i rask takt försvunnit under de senaste 
decennierna. Lövskogarna i sverige avverkas och ersätts i princip uteslutande 
med barrskog som är betydligt mer lukrativt för skogsbolagen.    
 
I: Vilken miljö lever den vitryggiga hackspetten i?  
 
R: Den lever i gammal lövskog med hög grad av gamla träd och död ved. 
Lövskogen bör vara minst 60 år gammal och i ett sammanhängande område på 
minst 100 hektar. Volymen av död ved i skogen bör vara minst 20%.  
 
I: Aldrig i barrskog? 
 
R: Nej, det är därför den är så akut hotad, insekterna som den äter lever 
uteslutande i lövträd och död ved från lövträd.  
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I: Vad är det du skulle vilja filma i det här projektet?  
 
R: Först och främst är det häckningen. Vi vill kunna titta på matningsfrekvens, hur 
ofta dom matar sina ungar och med vad. Sedan är vi intresserade av att se om 
predatorer försöker angripa boet. Mård och olika rovfåglar så som sparvhök är de 
troligaste hoten.  
 
Andra saker som kan vara intressant att filma är utfodring och uppfödning. 
Utfodringen sker genom utplacerade korgar med talg. Korgarna sitter i skogsmiljö 
där vi vet att det finns vitryggig hackspett. Korgarna är placerade cirka 2 meter 
ovanför marken. Uppfödningen går till på följande sätt: ett antal uppfödda ungar 
släpps i ett första steg ut i en bur där dom under en tid får acklimatisera sig. 
Därefter öppnas buren och ungarna kan flyga iväg men har fortfarande access till 
buren. Förhopppningen är sedan att ungarna håller sig i burens absoluta närhet 
den närmsta tiden efter utsläppet, detta ger dom bättre chanser att överleva, och 
då skulle vi kunna filma dom. 
 
Sedan vill vi kunna lägga ut filmmaterial på naturskyddsföreningens hemsida, på 
så sätt kan vi öka kunskapen och intresst för Vitryggens utsatta läge.   
 

 

Datum: 18/3-16 
 
I: Hur väljer hackspetten vart i trädet den ska bygga sitt bo? 
 
R: Boet ligger oftast strax under grenverket och ofta under någon avbruten gren 
eller ticka (trädsvamp), kanske för att skydda boet mot regn. De väljer aldrig 
samma boplats som året innan utan förflyttar sig för att skydda sig mot 
predatorer. Dock brukar boet ligga nära de som använts tidigare. Det är därför vi 
tror att de kommer häcka i en Asp i år igen för att det häckade i en Asp förra året 
och de grövsta träden som ligger däromkring är Aspar.  
 
I: Är skogen den bor i, i allmänhet tätväxande eller är den gles? 
 
R: Både och men själva boplatsen är ofta i lite glesare områden då den gillar 
grövre träd både att bo i men också för att det finns mer föda i grövre träd. Grövre 
träd växer ju av praktiska skäl inte lika nära varandra samt att deras grenverk är 
högre belägna. Sedan upplevs lövskog som glesare då exempelvis gran har ett 
betydligt tätare grenverk. 
 
I:  Vilken typ av lövträd häckar vitryggig hackspett i? 
 
R: Lokalt här tror jag att det kommer bli en Asp men de kan häcka i både Björk, 
Klibb-Al, Sälg, Ek, Alm med flera.  
 
I: Hur grova brukar träden vara vid själva boet? 
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R: De är ofta rätt så grova men diametern varierar ändå en hel del. Jag skulle 
uppskatta att diametern vid boet brukar vara kring 30 cm men kan säkert variera 
mellan 20-45 cm. 
 
I: Hur högt upp i trädet brukar boet vara beläget? 
 
R: Det varierar också väldigt mycket. Som regel 7-10 meter upp men det kan 
ibland vara så högt som 20 meter upp i trädet.  
 
I: Kan hackspetten störas av att det sätts upp en kamerautrustning precis utanför 
boet?  
 
R: Jag tror absolut inte att de kommer störas av kameran när den väl är på plats. 
Vitryggen är en ganska oskygg fågel och vid till exempel ringmärkningen så håller 
man ju till och med fåglarna med handen och de byter inte boplats för det. 
Däremot får själva monteringen av kameran inte ta för lång tid för de kommer inte 
vilja mata ungarna under tiden som klättraren är utanför boet. Den största risken i 
projektet är att uppsättningen krånglar och drar ut på tiden, då kan ungarna frysa 
ihjäl om de inte får sin mat.  
 
I: Hur lång tid tror du klättraren kan ha på sig? 
 
R: Inte mer än 10 minuter skulle jag säga. Det går säkert att hålla på längre men 
det får ju verkligen inte hända något. Egentligen vore det bästa om det kunde gå 
snabbare än 5 minuter. 
 
I: Finns det något worst case-scenario för valet av boplats? 

 
R: Ja, att de väljer att bo i ett träd som det inte går att klättra i. Till exempel är 
Klibb-Alen ofta innanrötade och håller alltså inte för att klättra i.   
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Bilaga 2 - Intervju med Ulrik Lötberg 
 
Datum: 18/3-16 
 
Respondent: Ulrik Lötberg, styrelseledamot på Sveriges ornitologiska förening  
 
 
Intervjuare: Max Lövenheim och Petter Erlandsson 
 
Intervjuområde: Vitryggens habitat och drift av projekt med att övervaka fåglar. 
 
Bakgrund och syfte: Lötberg har under många år varit delaktig i Projekt Vitrygg 
som konsult. Intervjun genomfördes under en guidad rundtur på den plats där 
hackspetten troligen kommer att häcka för att bättre kunna bedöma kraven och 
förutsättningarna för systemet.   
 
Frågor vitryggens habitat: 
 
I: Inom ungefär hur stort område kommer hackspetten häcka? 
 
R: Det lär handla om en areal om cirka två kvadratkilometer (Ulrik visar området 
på en karta).  
 
I: Hur kan du veta så säkert att de inte häckar på en helt annan plats? 
 
R: Det är bara här de överlever. Det är för mycket gran runtomkring i de andra 
områdena och de behöver den gamla lövskogen för att hitta sin typ av föda. Vi 
har dessutom stödutfodringsplatser här (Ulrik visar stödutfodringsplatserna) så de 
håller sig gärna inom det här området.  
 
I: Vad skulle du säga är den mest troliga häckningsplatsen för hackspetten? 
 
R: Troligen strax under grenverket i en Asp som ligger ganska nära vattnet. Så 
har de gjort många gånger förut.  
 
I: Tror du att de kommer störas av att det sätts upp en kamera precis utanför 
boet? 
 
R: Alltså, de är inte särskilt skygga men de kommer inte vilja flyga in och ut ur 
boet under tiden som någon klättrar precis utanför boet. Under häckningen är det 
extra känsligt då ungarna behöver matas med jämna mellanrum för att inte frysa 
ihjäl. När kameran väl är uppsatt borde det inte vara några problem. 
 
I: Vad kan man anta för kritisk tid för monteringen av kameran för att inte riskera 
att ungarna ska frysa ihjäl?  
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R: Svårt att säga men det borde inte vara några problem att hänga utanför boet i 
10 minuter. Mycket längre än så får det inte ta. Man kan väl säga ju snabbare 
desto bättre.   
 

Frågor liknande projekt: 
 
I: Har du varit involverad i liknande projekt som detta eller är det första gången 
du/ni ska övervaka specifika fåglar på det här sättet? 
 
R: Jag har faktiskt varit med i ett väldigt likartat projekt när vi filmade skräntärnor i 
Björns skärgård i Bottenhavet. Skillnaderna då var att kameran inte behövde 
fästas i ett träd eller nära deras bon utan kunde utan problem placeras ut under 
enklare förhållanden.  
 
I: Så de stördes inte alls av utrustningen? 
 
R: Inte ett dugg, det var bara att ställa fram den. De brydde sig inte alls. 
 
I: Hade ni tillgång till ström från något hus eller hur strömförsörjdes den kameran? 
 
R: Vi var ganska långt ifrån bebyggelse så kameran drevs av solpaneler.  
 
I: Fungerade det bra att strömförsörja utrustningen så eller laddades batteriet ur 
någon gång? 
 
R: Det fungerade väldigt bra men det här projektet pågick ju under vår och 
sommar på en öppen plats så det lämpade sig bra för solpanelerna.   
 
I: Hur monterades kameran och solpanelerna på en sådan öppen plats?  
 
R: Vi byggde bara ett enklare ramverk i trä. Vi förankrade inte dessa i marken 
utan vi använde vikten från batteriet för att stabilisera ställningarna med.  
 
I: Hur skyddades batteriet och controllern? 
 
R: Det finns skyddsväskor för just det här ändamålet så vi hade batteriet och 
controllern i en vädertålig skyddsväska så det har aldrig varit några problem med 
dem.  
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Bilaga 3 - Intervju med Karl Bergström 
 
Datum: 2/3 -16 
 
Respondent: Karl Bergström, berguvssamordnare på Dalarnas ornitologiska 
förbund 
 
 
Intervjuare: Max Lövenheim och Petter Erlandsson 
 
Intervjuområde: Filmning och live-streaming i naturen  
 
Bakgrund och syfte: Bakgrunden till denna intervju är att Karl Bergström i 
många år drivit ett framgångsrikt projekt i falu koppargruva där han filmat och 
livestreamat berguvar, framförallt under deras häckningar. Intervjun genomfördes 
i syfte att få ta del av Karls erfarenheter av projektet.  
 
Finansiering 
 
I:  Hur finansierades projektet? 
 
R: Helt genom en egen facebookinsamling faktiskt. Vi fick inga stöd från kommun 
men facebookinsamlingen gick mycket bättre än väntat och vi klarade av all 
finansiering tack vare den.  
 
Kameran 
 
I: Vilken typ av kamera använder du? 
 
R: På den tiden som vi startade det här projektet var filmkameror för övervakning 
inte lika vanliga för privat bruk som de är idag men jag fick tipset att använda en 
övervakningskamera som användes vid parkeringsplatser för att dessa inte skulle 
vara väderkänsliga. Kameran har rörlig optik vilket betyder att jag kan styra den 
hemifrån min dator och välja i vilken riktning den ska filma och hur mycket den 
ska zooma. Kameran har 35 x zoom så jag kan gå väldigt nära när det händer 
spännande saker, tex vid häckning, matning och så vidare. En viktig grej med 
rörlig optik är också att vi inte kan veta i förväg var fåglarna håller till eller var dom 
väljer att häcka.   
 
I: Hur är kameran uppsatt?   
 
R: Den är fastmonterad i en 9 meter hög strålkastarhållare några meter från boet. 
Vi fick strålkastarhållaren från en teater och den var väldigt enkel att fästa stabilt i 
marken.  
 
I: Stör den fåglarna någonting i och med att den sitter så nära boet?   
 



29 
 

R: Nej, faktiskt ingenting alls. De vet att den är där och sätter sig och pickar lite 
på den ibland men jag har till och med varit uppe och justerat den när honan 
ruvade på sina ägg men hon blev inte det minsta störd eller aggressiv av det. 
 
I: Hur gjorde ni med tillstånd för att sätta upp kameran?  
 
R: Det var ganska lätt för oss eftersom att gruvan ägs av ett privat företag och 
obehöriga inte äger tillträde till platsen så vi fick tillstånd hos länstyrelsen på bara 
en dag. Så det har egentligen bara berott på företagets ledning och de har hittills 
varit positiva till projektet då det skapar en del good will för dem. 
 
I: Hur streamar du filmen?  
 
R: Kameran är direkt ansluten till en router som skickar signalen till ett modem 
placerat i en närliggande byggnad filmen skickas sedan via 3G-nätet till min dator. 
Därifrån lägger jag sedan ut den på en webplatform.  
 
I: Hur strömförsörjer du kameran? 
 
R: Det ligger ett hus som tillhör gruvföretaget cirka 150 meter ifrån platsen så vi 
har dragit en kabel därifrån.  
 
I: Vilka problem har du stött på under projektets gång? 
 
R: Det enda av utrustningen som har gått sönder under de nio år projektet pågått 
är en antenn, förmodligen tog den stryk av väder och vind. Den gick sönder 
ganska snabbt och ersattes med en bättre som det inte varit några problem med. 
En strömkabel gick av när den kördes över av ett fordon också, men överlag har 
vi varit väldigt förskonade mot problem med utrustningen. 
 
Ett problem vi hade i början var att fåglarna satte sig lite för våldsamt på kameran 
och då började den 9 meter höga pelaren som kameran monterats på att svaja 
ordentligt vilket gjorde filmen skakig. Vi löste det genom att montera några piggar 
på kameran, sådana man skrämmer bort duvor med i städer. Fåglarna sätter sig i 
och för sig fortfarande på kameran ibland men betydligt mer varsamt.  
 
En försvårande omständighet har varit att företaget som äger gruvan flera gånger 
bytt ledning vilka har haft lite olika inställningar till detta projekt, relationen med 
dem är viktig. I början fick vi väldigt mycket stöd och möttes av stor entusiasm 
medans andra ledande personer har varit svårare att ha att göra med. 
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Bilaga 4 - Intervju med Ulf Bolumlid 
 
Datum: 17/3-16 
 
Respondent: Ulf Bolumlid, VD på Windforce  
 
 
Intervjuare: Max Lövenheim och Petter Erlandsson 
 
Intervjuområde: Småskalig strömförsörjning genom solkraft. 
 
Bakgrund och syfte: Intervjun genomfördes i syfte att klargöra vilka tekniska 
specifikationer som krävs för att garantera ett specifikt elbehov under en viss tid. 
Företaget Windforce arbetar med flera olika energiförsörjningsmetoder och 
besitter mångårig kunskap på området.  
 

I: Vilka komponenter behövs för att strömförsörja ett specifikt elbehov utan 
tillgång till fast elnät?  
 
R: Ett så kallat off grid-system, som alltså inte är bundet till det fasta elnätet, 
bygger på tre komponenter; en eller flera solpaneler, ett eller flera batterier samt 
en controller. Solpanelerna omvandlar solinstrålningen till elektrisk energi. Den 
skapade elektrisiteten     
 
I:Vilka berkäkningsmodeller och vilka variabler används för att beräkna vilken 
dimension på en solpanel för ett specifikt elbehov som är nödvändig?  
 
R: Vi använder oss av väldigt enkla uppskattningsmetoder och bygger främst 
våra rekommendationer på egna erfarenheter. Det är många kunder som hör av 
sig till oss och undrar varför deras solpaneler som dom köpt och dimensionerat 
på egen hand inte lever upp till deras förväntningar. Detta är delvis en 
konsekvens av att dom beräkningsmetoder som finns ofta rekommenderar ett allt 
för litet system då beräkningarna bygger på en allt för positiv kalkyl. Det skulle 
vara väldigt svårt att ta fram en beräkningsmetod som tar hänsyn till alla faktorer 
som påverkar hur mycket el man kan få ut från solpaneler i varje enskilt fall.  
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Bilaga 5 - Intervju med Erik Kyrkander 
 
Datum: 18/4-16 
 
Respondent: Erik Kyrkander, sol- och vindkonsult på Windforce  
 
Intervjuare: Max Lövenheim och Petter Erlandsson 
 
Intervjuområde: Effektberäkningar och dimensionering av stand-alonesystem.  
 
Bakgrund och syfte: Intervjun genomfördes i syfte att bedöma vilka märkeffekter 
som solpanelerna borde ha samt hur stor batteribank som behövs för att kunna 
tillgodose det givna effektkravet. Egna beräkningar hade redan gjorts men då 
budgeten inte tillät några empiriska tester av ett exempelsystem söktes praktisk 
erfarenhet i denna intervju.  
 
 
I: Vad har ni för erfarenhet av de olika beräkningsmodeller som finns för att 
dimensionera stand-alonesystem?  
 
R: I och med att både sol och vindkraftverken är väderberoende är nästan alla 
beräkningsmodeller väldigt förenklade vilket gör att resultaten tenderar att kunna 
skilja sig allt för mycket från verkligheten och ofta blir kraftigt 
underdimensionerade.  
 
I: Vilka modeller använder ni för era beräkningar när ni dimensionerar ett system? 
 
R: Kort sagt, vi använder oss inte av någon exakt beräkningsmodell. En väldigt 
svår variabel att värdera är ju hur ogärna systemet helt kommer laddas ur. 
Systemet är ju som sagt väderberoende vilket gör att det går att göra 
uppskattningar baserat på väderstatistik men att det till exempel aldrig går att veta 
exakt hur många dagar i streck det kommer regna just den här månaden. Vet 
man dessutom inte exakt hur det kommer se ut på platsen där systemet ska 
placeras blir det helt omöjligt att göra exakta beräkningar.   
 
I: Men måste det inte vara mer effektivt att ha avancerade simuleringsprogram för 
att inte överdimensionera systemet? 
 
R: Min erfarenhet är att kunder som har ett specifikt effektkrav att fylla ofta blir 
besvikna när systemet inte lever upp till förväntningarna. Det blir dessutom ofta 
dyrare när man måste komplettera systemet efterhand.  
 
Trots alla avancerade beräkningar går det inte att råda över väder. Det går bara 
att göra bra beräkningar för väldigt stora system över längre perioder, typ 10 år. 
Man har en ambition att göra avancerad modell men det går liksom inte för det 
kan bli en dålig sommar. Sen är det massvis av effekten som inte kan användas 
då batterierna är fulladdade så blir den ändå bara överflödig så man kan ha rätt 
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effekt totalt men inte under rätt tid. Jag använder en tumregel som ser ut som 
följer: 
 

load
p

s v b

WW
tη η η

=  

 
Där  Wp är solpanelens märkeffekt, Wlast  lastens effektkrav per dygn, t är soltimmar 
per dygn (medelvärde), ηs är korrigering för förväntad skuggnig, ηv är korrigering för 
dåligt väder och ηb korrigering för förluster i systemet.  
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Bilaga 6 - Intervju med Olof Mattsson 
 
Datum: 24/2 -16 
 
Respondent: Olof Mattson, tekniker på Övervakningsbutiken  
 
 
Intervjuare: Max Lövenheim och Petter Erlandsson 
 
Intervjuområde: Kameraövervakning och livestreaming.  
 
Bakgrund och syfte: Intervjun genomfördes i syfte att klargöra vilka tekniska 
specifikationer som krävs av ett övervakningssystem som ska kunna filma och 
livestreama  24 timmar om dygnet utan tillgång till elnät eller fast uppkoppling. 
Övervakningsbutiken valdes som objekt för intervjun då de dels besitter 
nödvändig teknisk kunskap och därtill varit involverade i projekt rörande 
övervakning i syfte att filma och livestreama vilda djur. Exempel på sådana 
projekt är ett tidigare projekt för naturskyddsföreningen då pilgrimsfalkar 
utplanterades på taket på skatteskrapan i Stockholm, samt ett norskt projekt där 
björnar filmades i sitt ide under vintertid.  
 

I: Vilka tekniska komponenter består ett övervakningssystem av?  
 
R: Först och främst behöver man förstås en kamera. Vid alla typer av 
övervakning rekommenderar vi så kallade IP-kameror, det vill säga en 
nätverksansluten kamera med en egen IP-address som sänder ut filmmaterialet i 
realtid. Om filmandet syftar till att livestreama för en publik, och inte bara för ren 
övervakning, så rekommenderar jag att kameran har en upplösning på mint 2 
miljoner pixlar. Därtill måste kunden ta hänsyn till om det ska vara fast eller rörlig 
optik, det vill säga vilka kontrollmöjligheter användaren vill kunna ha när kameran 
sitter uppe, exempelvis möjligheten att kunna zooma i bilden. Är kameran 
utrustad med infrarött ljus filmar den även med god kvalitet i mörker. Det infraröda 
ljuset i en standardkamera når ca 35 meter, så längre bort än så syns det alltså 
inte på filmen.  
 
Kameran är sedan kopplad till en router. Routern tål neråt 40 minusgrader men är 
inte vattentålig, därför sitter den i ett plåtskåp, ett så kallat kompaktapparatskåp. 
Routern behöver inte sitta i direkt anslutning med kameran men dessa måste 
vara förbundna med en nätverkskabel. Från routern (dvs från apparatskåpet) går 
sedan en kabel till en antenn som via 3G- och 4G-nätet kan skicka data.  
 
Även anläggningens strömkälla kopplas in till apparatskåpet där en kopplingsplint 
fördelar strömmen till kameran, routern och antennen.  
 
 



34 
 

Övervakningsbutiken tillhandahåller inte själva någon möjlighet till extern 
strömförsörjning, men vi bygger alla våra system på 12V DC så det är enkelt att 
ansluta batterier eller någon annan strömkälla till det.  
 
I: Hur mycket ström drar ett komplett system för övervakning?  
 
R: En enkel kamera med fast optik drar ca 9 watt, en industriell rauter drar 7. 
Effektkravet för ett helt system med komponenterna jag tdigare har nämnt landar 
på 21 watt, men detta varierar förstås beroende på vilka komponenter man väljer. 
 
I: Hur garanteras uppkoppling i en miljö utan tillgång till elnätet eller markbunden 
internetuppkoppling?  
 
R: Systemet driftsäkerhet påverkas av mobila bredbandstäckningen. Inget 
internet, ingen bild på kameran. Garantera uppkoppling kan vi aldrig göra men 
systemen vi bygger ihop har en väldigt bra mottagning, även i skogsmiljö. Så 
länge kameran inte ska sitta i direkt fjällmiljö eller liknande så bör det inte vara 
några problem att få bra täckning. Vid montering av systemet ringer användaren 
upp en internetleverantör och uppger koordinaterna för platsen man befinner sig 
på. Denne kommer då att ge en direktion åt vilket håll den närmsta 4G masten 
finns, varefter användaren enkelt riktar antennen åt det hållet och på så sätt 
optimerar möjligheterna till god täckning.  
 
I: Hur garanteras att inte vilda djur skadas eller störs vid övervakning i naturen? 
 
R: Överlag får ni ta sådana frågor med biologer eller någon annan typ av expertis 
på naturområdet. Vad jag kan säga är att systemen jag bygger inte låter eller 
lyser. Det är heller inga rörliga eller vassa delar så utifrån mitt perspektiv kan jag 
inte se någon direkt fara för djurlivet.  
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Bilaga 7 - Matlabkod 
 
%% Kandidatexamensarbete 2016 av Max Lövenheim och Petter Erlandsson  
% 
clear all 
close all 
clc 
%% Definierar givna parametrar 
cam_eff = 21 ;    %[w]; 
bat_eff = 12*160*3600; %[Wh] 
%% Tar fram extremvärden i temperatur för att undersöka vad anordningen ska 
klara av.  
%Tidsperioden är från 1995-08-01 till 2015-11-01 
  
load('temp.mat');               %Laddar hem en vektor med temperaturens 
timvärden. Vetktorn kommer få namnet VarName3 
  
mintemp = min(VarName3);        %Hittar lägsta tempen 
maxtemp = max(VarName3);        %Hittar högsta tempen 
  
%% Tar fram extremvärden i vindhastighet 
%Tidsperioden är från 1995-08-01 till 2015-11-01 
  
load('vind.mat'); 
  
  
maxvind = max(VarName4); %Hittar maximal vindhastighet 
  
%Tar fram solskenstid per timme från maj 2013-2015  
load('solsken.mat') 
load('solsken2014.mat') 
  
%Antalet soltimmar per dag 
sol_m = (mean(solsken)/3600)*24; 
  
%Söker minsta effektkrav från solpanel förutsatt 100% verkningsgrad 
  
min_eff = (cam_eff*24)/sol_m; 
  
  
dagar  =[]; % solskenstid per timme dag 1-31 i maj 2015 
dagar2 =[]; % solskenstid per timme dag 1-31 i maj 2015 
  
%Eventuellt behövs inte solskenstiden alls utan det räcker med 
%solinstrålning 
  
%Redovisar solskenstiden dagvis 
for i = 1:31 
    
    dag = solsken(1+(24*(i-1)):24*i); 
     
   dagar = [dagar dag]; 
end 
  
load('temp2015.mat')                            % laddar in tim-
temperaturerna för 1-31 maj 
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medeltemp = mean(temp2015); 
  
%Redovisar temperaturen dagvis 
for i = 1:31 
     
    dag2 = temp2015(1+(24*(i-1)):24*i); 
     
    dagar2 = [dagar2 dag2]; 
     
end 
  
%Solinstrålning på 45 graders vinklad yta 
load('stralning2015.mat') 
s = 1.12;                                       % en procentuell faktor då 
100 procent är mot en horisontell yta. 
  
%Redovisar solinstrålningen dagvis 
dagar3 =[];  
for i = 1:31 
     
    dag3 = stralning(1+(24*(i-1)):24*i); 
     
    dagar3 = [dagar3 dag3]; 
     
end 
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Bilaga 8 - Kameraspecifikation  
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Bilaga 9 - Specifikationer för 
energiförsörjningssystemet 
 

 
 
 
 
 
 
 


