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Sammanfattning

En mobil kameraövervakningslösning är idealiskt att ha när tillfällig övervakning måste ske, 
på t.ex. Båtklubbar, Hamnar, Byggarbetsplatser, Inhägnade uppställningsplatser, Parkeringar, 
Event m.fl. Det som sker idag då dessa platser ska övervakas är att en fast mast ställs dit med 
hjälp av en lastbil med kran eller att kamerorna sätts upp på befintliga byggnader. I dagsläget 
finns ingen tillräckligt mobil helhetslösning för den här typen av övervakning i Sverige.
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Syfte

Att i samarbete med EBS larm ta fram nya idéer och utveckla en enhet för 
mobil kameraövervakning utomhus vid ojämn mark och växlande väderlek, 
kameran ska sitta på en höjd av ca 10 meter. Arbetet har fokuserats på att hitta 
användarvänliga lösningar på en rad olika funktioner. Lösningarna ska även 
vara ekonomiskt försvarsbara då målet är att kunna realisera resultatet innom 
en snar framtid.

Målgrupp

EBS larm har tänkt sig att med egen personal köra ut, installera och serva en-
heterna som hyrs av slutkunden, därför är målgruppen begränsad till ett antal 
installatörer, men jag måste ändå tänka på att andra i en framtida transport-
kjedja kommer att hantera produkten, därför vill jag att den ska vara så enkel 
som möjligt att hantrera produkten.
Produkten måste även vara estetiskt tilltalande med tydliga uttryck då även 
andra grupper kommer att se den.

Metod

Produktutveckling enligt design och projektmetodiskt arbetssätt som bör-
jades med en förundersökning och fördjupning på området. Först besökte jag 
EBS larms framtagna vagnskonstruktion och utvärderade den tillsammans 
med EBS larm, vi tog även fram riktlinjer och funktioner på den nya en-
heten. Arbetet gick vidare med att titta närmare på de olika komponenterna i 
vagnskonstruktionen (mast, stödben, mobilitet, styrning, etc). Jag letade även 
efter konkurrenter och produkter med likvärda funktioner. Det närmaste jag 
hittade på den svenska marknaden var en ljusrigg som jag besökte och gjorde 
en aktivitetsanalys på. I den kreativa fasen har jag spånat på olika lösningar. 
EBS larm har hållits uppdaterade under arbetets gång. Besök har gjorts hos de 
olika underleverantörer (Nihle, Bålstasläpet och Cue Dee) som är inblandade i 
den nuvarande mastvagnen, för att bilda mig en uppfattning om vad de tycker 
och kan hjälpa till med. Det byggdes en modell i skala 1:10 av det slutgiltiga 
förslaget.

Bakgrund

Larmföretaget EBS larm håller på att ta fram en mobil lösning för kameraöver-
vakning via en kameracentral. Två prototyper är framtagna som kameracen-
tralerna testar sin utrustning på. En mobil kameraövervakningslösning är 
idealiskt att ha när tillfällig övervakning måste ske, på t.ex. Båtklubbar, Ham-
nar, Byggarbetsplatser, Inhägnade uppställningsplatser, Parkeringar, Event m.fl. 
Det som sker idag då dessa platser ska övervakas är att en fast mast ställs dit 
eller att kamerorna sätts upp på befintliga byggnader, vilket leder till att varje 
installation blir unik med speciella installationslösningar i form av elförsörjn-
ing, bildöverföring mm. Om problem uppstår blir det mycket tidskrävande att 
lokalisera felet vid den unika masten. Det vore därför önskvärt att utveckla en 
standardiserad enhet för mobil kameraövervakning. I dagsläget finns ingen 
tillräckligt mobil helhetslösning för den här typen av övervakning i Sverige. 
När produkten säljs in till företag i större omfattning måste lösningar utvecklas 
och ses över i fråga om design, ergonomi, användarvänlighet, mobilitet mm, 
därför tillfrågades jag att med mitt examensarbete titta närmare på lösningar. 
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Statistik

För att få fram lite relevant statistik rörande faktorer i arbetet besöktes på nätet 
SMHI, Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1998:1 Belastningser-
gonomi, Statistiska centralbyrån och Alf Nilssons vädertjänst på Mittuniver-
sitetet Sundsvall. Ur de här källorna fick jag fram bra information bland annat 
att den högsta medelvinden som uppmätts i Sverige är 40m/s, Ölands södra 
grund 17 oktober 1967. Att den högsta byvinden var på 81m/s, Tarfala 20 de-
cember 1992. Under 2010 var den högsta vindhastigheten vid Mittuniversitetet 
i Sundsvall 15,5m/s den 14 okt och medelvinden var 3,0m/s, det blåsigaste 
dygnet var den 10 mars då medel var 7,2m/s. Medellängden på en Svensk man 
mellan 16-84 ligger på 179,5 cm och för kvinnor på 165,5. Lämplig arbetshöjd 
varierar med uppgifft men ligger på runt 120 för män och 95 för kvinnor.
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Den befintliga mastvagnen.

Den befintliga mastvagnen körs till uppställningsplatsen med ett dragfordon 
som även backar vagnen till sin slutgiltiga position eller så knuffas den dit 
med kroppskraft. Fyra stödben lyfts på plats och vevas ut så att vagnens hjul 
lyfts från marken. Masten är en fackverkskonstruktion av aluminium i två 
delar. Den nedre delen hålls på plats via en rotationspunkt på ett mastfunda-
ment fastsatt i vagnen som är en variant av en båttrailer. De båda mastdelarna 
monteras ihop med bultar i horisontalt läge då även den tekniska utrustningen 
(Kameror,vindmätare) och fyra rörstag monteras fast. Därefter vinchas masten 
till vertikalt läge och låses med en bult i mastfundamentet. Rörstagen skruvas 
på plats vid varsit stödben, det som återstår nu är att koppla in ström, ställa in 
kameror och skapa en förbindelse till kameracentralen.

Problem med den befintliga mastvagnen.

Det mest uppenbara problemet med den befintliga mastvagnen är att stag, 
mast och stödben är lösa de måste lyftas och skruvas fast, detta görs i utsatta 
och oergonomiska positioner. Eftersom delarna är lösa och spänns fast med 
spännremmar under transport finns en risk för att delar rammlar av.
När masten är monterad tar den upp en stor basyta. Hela konstruktionen inb-
juder nästan till klättring vilket inte vore bra. Det finns inga lyftöglor eller bra 
fästpunkter för lyft med en gaffeltruck. När masten ska resas och nermonteras 
blir det en hel del skruvande, vilket jag vill minimera. 
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Aktivitetsanalys.

En aktivitetsanalys av en vanligt förekommande ljusrigg gjordes på Cramo i 
Sundsvall. Det mest framstående som framkom var att monteringen av stöd-
ben och vevande i vinchen ägde rum nära marken och operatören hade en 
hukande ställning eller satt på knäna. Mastens fulla längd var ca 12 meter men 
när två tredjedelar av masten var i vertikalt läge fastnade den. Den vajer som 
drar upp teleskopsegmenten hade hoppat av vid ett rullhjul och fastnat. Det 
som nu hände var att låsskruven i botten lossades och hela masten tilltades 
sakta till horisontellt läge, nu kunde man komma åt felstället och åtgärda felet.

Towerlight V1

På internet hittade jag olika instruktionsfilmer om ljusriggar och relaterade 
produkter som jag granskade. Den Engelska ljusriggen Towerlight V1 hade 
många av de funktioner som jag var ute efter, men även här knuffade op-
peratören vagnen den sista biten. Vagnen hade både lyftöggla och trucklyft-
möjligheter, masten var av teleskoptyp och styrdes med en elmotor. Trots det 
verkade masten lite vinglig och svajja lite för mycket för mina ändamål även 
om företaget cctv4u använder masten för övervakningsändamål.

Vigitower

Vigitower är ytterligare en släpkärra med en teleskopmast på sex meter som 
används för kameraövervakning, även här knuffas kärran den sista biten och 
arbetsställningarna är nära marken. Stödbenen är utrustade med lyfftögglor 
men det finns ingen möjlighet för trucklyfft. Vigitower är ett Franskt företag.
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Konkurrenter 

Jag har genom mitt letande hittat sex potentiella konkurrenter som ängnar sig 
åt kameraövervakning från mobila plattformar i världen, det döljer sig säkert ett 
antal till. Generellt kan man säga att de flesta har en horisontellt liggande tel-
eskopmast, vagnen dras av ett dragfordon och saknar hjälpmotor.

Want to know more? 

Viseum IMCs have been granted 20 years patent protection

Contact us on        +44 (0)1322 405724 or visit www.viseum.co.uk

             Intelligent Moving Cameras IMCs

?               Monitoring range from 2m up to 200m simultaneously in any direction

manual override

?               Onboard recordings for primary use or backup storage

?               At least 25 times more court quality evidence 

?                

?               Operates completely automatically with 

Largest effective CCTV coverage 

?               7 cameras in a single unit

Any non-Viseum branded IMC system is either noticeably inferior or an illegal copy and in breach of International Law

European Patent 1579399, International Patent Pending: PCT/GB 03/04691, PCT/GB2006/001414 Canadian Patent Pending CA2505340

 Intelligent CCTV Specialists

 driven-by
®

IMC Intelligent Moving Camera CCTV

Completely Wireless CCTV Trailer

Fully automated nonstop all-round surveillance 

Providing an improved level of CCTV service at a fraction of the overheads     

JCB   SITE SECURITY

Powered by Camwatch

A Product of Hard Work
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Mastprinciper

Jag har tittat på en rad olika mastkonstruktioner, men kommit fram till att 
teleskopmasten är den mast som bäst uppfyller mina kriterier på att den ska 
vara smidig och ta lite plats mm.

Stödben

Det finns en rad olika fordon som använder sig av stödben av olika sorter. 
Jag har försökt bilda mig en uppfattning om vilka lösningar som verkar vara 
lämpligast för mitt ändamål.
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Uppskattad stödbensyta.

Den yta som enheten tar upp när den är utfälld borde vara så liten som 
möjligt men ändå inge ett förtroende, Jag har tittat på bla korgliftar för att få 
en realistisk uppfattning om hur stor stödytan borde vara. Beroende på hur 
tung enheten är varierar också stödytan. En yta på ca 2,5m x 2,5m är ett bra 
och realistiskt mått.

Styrning.

Hur styrningen av enheten ska ske beror på hur stora komponenterna 
blir  som i sin tur styr utformningen av kåpor mm. Realistiskt sett har jag 
kommit fram till två förslag på styrning, det ena är en styrstång som på en 
pallvagn där får man direkt feedback av rörelser mmm. Det andra är att gå 
bredvid med en styrdosa, förslagsvis då med sladd så att den inte slarvas 
bort.
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Funktionsanalys
Funktion

Klass Funktionsgräns (Förtydligande)

Medge kameraövervakning

Hf Via mast

Medge inställbarhet

N Kamerahöjd

Medge flyttbarhet (Mobilitet)

N Själva enheten

Medge flyttbarhet

N Av Truck och Lyftkran

Signalera (uppmärksamma allmänhet, inkräk-

tare)

Ö Med ljud, ljus

Uttrycka säkerhet

Ö Genom form, storlek, färg

Underlätta montering (Uppställning)
Ö Av en person

Tillåta utrymme

Ö För tex dieselaggregat

Tåla slag/stötar

N

Tippsäker

N Av personer

Medge Inbyggnad

N Av elektronik

Medge ergonomisk arbetshöjd

Ö För teckniker

Stabil vid vindstyrka

N Upp till 25m/s 

Tillåta minimal basyta (Stödbensyta)

N

Tillåta enkel åtkomst

Ö Vid byte av reservdel, underhåll

Hf = HuvudfunktionDen viktigaste funktionen. Den egentliga anledningen till att produkten, tjänsten systemet eller miljön 

är utvecklad. Som regel finns bara en huvudfunktion.

N = Nödvändig funktion / Delfunktion
Funktion som samverkar för att bilda en överordnad funktion. Helt nödvändig för huvudfunktionen. ( 

T.ex. möjligheten att styra en bil.)
Ö = Önskvärd funktion / Stödfunktion

Funktion som hjälper eller underlättar en produkts användning, tillverkning, attraktivitet osv. Stödfunk-

tionen är inte nödvändig för Huvudfunktionen men stärker helheten.

On = Onödig funktion

Funktioner.

Efter förstudien gjordes en lista på de funktioner som vi ville ha med. Jag så ett 
tydligt behov av att enheten själv skulle kunna förflytta sig med hjälp av en liten 
hjälpmotor. Att den skulle kunna lyftas av både gaffeltruck och lyftkran, skydda 
den elektronik inklusive kameror var viktigt. De moment som utförs av en op-
peratör skulle vara så ergonomiska som möjligt.

Formriktning.

Uttrycket jag vill ge enheten är en klassisk look med en tydlig robusthet som 
jag tycker mig finna i olika bilar och annan utrustning. Detaljer och övergångar 
är även de mycket viktiga.
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Idégenerering

Efter att ha tittat närmare på de delar som kan ingå i en mastvagnskonstruktion, 
har jag funderat på vilka delar som ska ingå och hur de borde vara utformade. 
Jag har även spånat tillsammans med andra och bollat idéer. Det började helt 
förutsättningslöst men gled mer och mer in på realistiska förslag.
En tanke med vagnen var att göra den så smidig som möjligt och att den skulle 
kunna vara lättfraktad i en transportkjedja, därför utgick jag från EUR-pallarnas 
mått (80x120cm) en blev för liten, däremot utgjorde ytan av två pallar ett bra 
mått (120x160cm) för den ihopfällda enheten.
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Idégenerering forsättning.

En stor del i den nya vagnskonstruktionen var att den skulle vara 
mobil så hur kan man förflytta sig? genom att
gå
rulla
sväva
slingra 
använda larvfötter
Jag tog bort de principlösningar som inte verkade realistiska av 
olika anledningar och fick kvar hjul och larvfötter (band). Hittade 
en bandkonstruktion som hetter Track O vilket vore passa utmärkt 
om inte priset vore på 150 000kr och så räcker det med ett par hjul 
om man vill ta sig fram på grus och de underlag som är tänkta.
Arbetet gick vidare med datamodelleringar i rätt skala.
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Resultat Slutsatts
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