


Midtnorsk Helikopterservice AS!
ü  Etablert i 2003"
ü  God kompetanse"
ü  Bredt erfaringsnivå "
ü  4 helikoptre 2 stk R44 Raven II og 2 stk AS 350 Helikoptere."
ü  Hovedbase på Verdal Helikopterplass, Slottelid."



Organisasjonskart!



Godkjenninger fra Luftfartstilsynet!
ü  AOC"
ü  Lisens"
ü  Driftstillatelse"

Andre godkjenninger:!
ü  Sellica"



Registreringssystem!
ü  Avviksregistreringssystem spesialutviklet for å løse  

kravspesifikasjonen til nettselskapene i Norge."
ü  Systemet er bygget rundt et håndholdt IR, GPS, SLR-digitalkamera og 

programvare for registrering og generering av dokumentasjon."
ü  Avvik og GPS-koordinater lagres automatisk og dokumenteres i en 

exelrapport med fotodokumentasjon."



Systemkomponenter!
ü  Digitalkamera: Nikon D800E >36 Mpx speilreflekskamera, for 

avviksdokumentasjon under visuell inspeksjon og toppkontroll."
ü  Termokamera: Agema Thermovision 570 og P660"
ü  GPS mottaker: Garmin 795 Atlantic"
ü  Panel PC med software: Gjennom grafisk grensesnitt  

kan systemoperatør registrere avvikssituasjon med:"
""
"− Avviksnummer"
"– Level 1 eller Level 2 avvik"
"− Dato/klokkeslett"
"− GPS posisjon"
""

"
− Avvikskategori"
− Kommentarfelt"
− Ref. til bilder av avvikssituasjon m/unikt filnavn"
– Back-up på ekstern server	  



Nikon D800E!
digitalkamera!



GPS Mottaker !
Garmin 795 Atlantic!



Termokamera p660!



Dokumentasjonspakke!
ü  Kart over flyruter med tidspunkt og posisjoner for avvik"
ü  Loggfil med flyruter"
ü  Systematisert avviksrapport i elektronisk (Excel) format"

− Avviksnummer"
– Level 1, Level 2 og Level 3 avvik"
− Dato/klokkeslett"
− GPS posisjon (etter ønsket format)"
− Avvikskategori (etter ønsket format)"
− Kommentarfelt"
− Ref. til bilder av avvikssituasjon m/unikt filnavn"

ü  Unikt nummererte bilder, IR (termografering) og bilder av avvikssituasjoner"



Etterprosessering!
ü  Dokumentasjon vil kvalitetssikres før overlevering til netteier."
ü  Alle kravspesifikasjoner leveres i henhold til REN 8070."
ü  Leverandør kan også gjennom etterbehandling få fram detaljer i bildene."
ü  Systemoperatør kan i kommentarfelt i avviksrapport legge inn informative 

kommentarer og råd som vil være nyttig ved utbedring av avviket."



Bemanning!
ü  Standard bemanning fra leverandør vil være  

helikopterpilot og systemoperatør."
ü  Faglig leder fra netteier kan få opplæring som systemoperatør."

Sikkerhet!
ü  Personell fra netteier vil før flyging starter gjennomgå sikkerhet  

rundt helikopter og nødprosedyrer. Kurset omhandler både systemopplæring  
og grunnleggende sikkerhet under arbeid i helikopter."



Skjermbilde fra POWER LINE INSPECTION SYSTEM : PLIS !



Exel-rapport fra POWER LINE INSPECTION SYSTEM : PLIS !



Forutsetninger!
ü  MNHS	  forutse-er	  at	  kunden	  oversender	  nødvendig	  kartdata	  fra	  egen	  

kartbase	  eller	  at	  MNHS	  får	  9lgang	  9l	  å	  beny-e	  kundens	  re;gheter	  
9l	  å	  laste	  ned	  grunnlagskart."




