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TOUGHBOOK ÄR OUMBÄRLIG UTE PÅ
FÄLTET

STATNETTS KONTROLLANTER ÖVERVAKAR KRAFTLEDNINGAR
KORS OCH TVÄRS ÖVER HELA LANDET.
Genom skog, över fjäll och vatten -varje dag, året om i alla väder. Tack vare Panasonics Toughbook CF-19 har de gått från opraktiska papperssystem till
digital administration, även under svåra förhållanden.

www.toughbook.eu
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Statnett - systemansvarigt för det norska kraftnätet.
Statnett har systemansvaret för det norska kraftnätet. Det
innebär ansvar för driften av 11 000 kilometer
högspänningsledningar och 150 kraftstationer över hela
landet. Driften övervakas av en nationell central och tre
regionscentraler, och kontrollanter som inspekterar
ledningarna finns över hela landet.
För att göra det förebyggande arbetet och beredskapsarbetet
snabbare och enklare var det nödvändigt att utrusta
kontrollanterna med verktyg som effektiviserar arbetet.
Eftersom kontrollanterna är ute i ganska tuffa förhållanden
kan inte vanliga PC:ar göra jobbet. Lösningen blev att utrusta
alla Statnetts kontrollanter med Panasonic Toughbook CF19, en PC som tål alla typer av väder och utmaningar, och har
lång batteritid och GPS.
Viktigt, men tungt manuellt arbete i alla väder
Kontrollanterna Morten Sivertsen och Thomas Sandberg är
ett av många team som kontrollerar och säkrar elnätet i
Norge. De följer ledningarna igenom hela Norge och
kontrollerar att det inte finns skador på ledningar, master
och glasskålar och att träd och buskar inte växer för nära
ledningarna.
-Tidigare var vi tvungna att följa ledningarna till fots och
skriva rapporter i stora pärmar med penna och papper. Varje
ark var anpassat för varje spann och vi ritade in träd och
skador på arket. Det var tungt och inte helt problemfritt när
det regnade, snöade eller var väldigt kallt, berättar
Sivertsen.

Han har lång erfarenhet inom yrket och kommer väl ihåg den
här tiden.
-Vi hade också papperskartor som vi använde för att hitta
fram till master och ledningar, men det krävdes stor
erfarenhet och kännedom om skogen och terrängen för att
hitta till specifika master som krävde underhåll. Det var
manuellt arbete och tog lång tid.

Mångsidigt arbetsverktyg med GPS
I sitt arbete använder kontrollanterna ARC Pad, ett program
som inte är beroende av internetåtkomst när de är ute på
fältet. Programmet har även en detaljerad karta över elnätet
i hela landet som aktiveras med GPS-funktionen i Toughbookdatorn. På så sätt vet kontrollanterna hela tiden var de
befinner sig i landskapet.
«När vi exempelvis upptäcker ett träd som står för nära
elledningen, kan vi enkelt markera det i vår rapport och
importera in de exakta GPS-koordinaterna i systemet. Så fort
vi kommit tillbaka till bilen dockar vi Toughbook-datorn för
uppkoppling till internet och batteriladdning. Rapporten
synkroniseras omedelbart med huvudservern hos Statnett.
En arbetsorder skickas till ett beredskapsteam som rycker ut
för att trimma eller ta ned trädet. Med hjälp av GPSkoordinaterna i rapporten kan beredskapsteamet enkelt,
snabbt och problemfritt hitta till den exakta platsen. Det här
är otroligt praktiskt och tidsbesparande för alla parter»,
berättar Thomas Sandberg.
Toughbook CF-19 har flera användbara funktioner i ett. I
bilarna används den som en PC som dockas och kopplas till
internet och server. Ute på fältet kan den lätt fällas ihop till
en surfplatta med en penna som hålls stabilt och säkert på
plats med en rem. Tillbaka på kontoret dockas den och
ansluts till både tangentbord och skärm och fungerar fint
som kontors-PC.
«Allt vi behöver på fältet idag är Toughbook-datorn där vi har
alla arbetsverktyg vi behöver. Vi slipper dra med oss tunga
pärmar och kartor och vi slipper bekymra oss om vädret. Det
spelar ingen roll om det är sol eller regn - både skärm och
batteri fungerar optimalt vid alla väderförhållanden- , säger
en nöjd Thomas Sandberg. «Dessutom går vi ofta i ojämn
terräng och den här maskinen tål både fall och tryck - ,
något som krävs för att den ska kunna följa med oss
överallt -.

Tidsbesparande och förebyggande
Vid fel på elnätet är det avgörande för Statnett att
stilleståndstiden för elkunderna blir så kort som möjligt.
Detta i sin tur beror på hur snabbt och effektivt personalen
hittar och förebygger fel i elnätet. Tidigare präglades detta
arbete av en hel del manuellt arbete och mycket
dubbelarbete för att registrera rapporter efter inspektioner.
Idag sker detta arbete automatiskt och synkroniseras så
snart Toughbooken anslutits till internet i bilen, något som
sparar alla parter mycket tid.
För nyanställda gick tidigare mycket tid åt att hitta fram till
elledningar och master i ojämn terräng. Idag är det mycket
enklare för dem att komma in i jobbet och snabbare hitta
fram till fel tack vare GPS-funktionen. Alla genomför sitt
jobb på kortare tid och effektivare än tidigare. Det är mycket
värdefullt för de som jobbar på fältet och minskar
stilleståndstiden vid fel för elkunderna.
Toughbook CF-19 tål både stötar och fall och är därför ett
bra verktyg för kontrollanterna, som när de inte går till fots
även använder fyrhjulingar eller snöskotrar i sitt arbete.
Enheten ansluts då till fyrhjulingen eller snöskotern och
utgör en viktigt komponent i arbetet för att hitta fram till
master och ledningar i tät terräng. Även i många
minusgrader och snöväder är skärmen både upplyst och
läslig, och tål både vatten och snö.
«Vi har aldrig upplevt problem med Toughbook CF-19 på
grund av vädret. Ska vi ha med oss PC i fältet så finns det
inga andra maskiner som lämpar sig. Det är ett bra verktyg
på fältet och har blivit helt oumbärligt för oss och vårt
arbete», avslutar Statnetts Morten Sivertsen

