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Smarte løsninger for 

havbruksnæringen

Scanmatic har i løpet av de siste årene opplevd en økende etterspørsel etter våre 
løsninger og kompetanse fra kunder tilknyttet havbruksnæringen. Dette har utløst 
en målrettet satsing som har resultert i at Scanmatic i dag er rustet til å levere 
smarte og rimelige løsninger for nær sagt hvilket behov kunden har for overvåking 
av miljøparametere, fortøyning og anlegg, styring og kontroll, datainnsamling og 
kommunikasjon.

ERFARINGSOVERFØRING  
Mye av det Scanmatic gjør handler om 
sikkerhet for mennesker og verdier. 
Denne grunnfilosofien har vi med oss i 
våre løsninger for havbruksnæringen. 
Gjennom våre leveranser av 
forankringsovervåking til offshore-
næringen har vi bygget kompetanse 
på de ulike tekniske løsningene som 
bidrar til å gi kundene trygghet i forhold 
til anleggenes operasjonelle integritet, 
tidlig varsling ved uønskede hendelser, 
og dokumentasjon. Denne type 
forankrings – og infrastrukturovervåking 
er et område som Scanmatic ser blir 
stadig viktigere for havbruksnæringen, 
spesielt når merdene flyttes lengre og 
lengre ut i havet.  

Fra de store samferdselsprosjektene har 
Scanmatic spisskompetanse på å bygge 
omfattende systemer med en lang rekke 

ulike sensorteknologier, videoløsninger, 
styring- og reguleringsløsninger og 
kommunikasjonsmetoder. Dette 
gjør Scanmatic i stand til å kunne 
skalere leveransene fra f.eks. enkel 
instrumentering av noen få sensorer på 
en merd til komplette datainnsamling- 
og kontrollsystemer for fullskala 
oppdrettsanlegg.

Mer enn 45 års erfaring med leveranser 
av hydrologisk og meteorologisk 
måleutstyr til ekstremt værutsatte 
områder over hele Norges land og kyst 
har ført til en forståelse for den høye 
kvalitet og robusthet som trengs for at 
løsningene skal kunne fungere i det tøffe 
miljøet havbruksnæringen opererer i.  

FORSTERKNINGER
I januar 2016 ble ITAS innlemmet 
i Scanmatic-konsernet. Dette er et 
selskap lokalisert ved Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet (NMBU) 
på Ås, og har hatt et tett samarbeid 
med forskningsmiljøet der i mer enn 
40 år. Selskapet tilfører Scanmatic 
spesialkompetanse innen blant annet 
vannkvalitetsmålinger, og har knyttet til 
seg flere av de beste sensorprodusentene i 
verden innenfor dette området. 

Figur 1 Den 10 cm trådløse undervanns-
sensoren for måling av vinkel og dybde 
benyttes for overvåking av forankringsliner 
og annen infrastruktur under vann. Denne 
rimelige og revolusjonerende løsningen øker 
situasjonsforståelsen og bidrar til trygg drift av 
anlegget.

Figur 2 FishGLOBE er et selskap som har utviklet, bygget og tester sin patentsøkte løsning for lukket oppdrett. Scanmatic 
har som samarbeidspartner levert sensorer, instrumentering og kameraovervåking over og under vann.

Nyansatte
Daniel Nordheim er 
28 år og har Bachelor 
Ingeniør grad innen 
mekatronikk fra UIA. 
Daniel bor i Gjerstad og 
har tidligere fartstid fra 
MacGregor Norway, avd. 

Pusnes i 1,5 år og 3,5 år for Cameron 
Sense AS. Vi spør Daniel om hvilket 
inntrykk han sitter igjen med etter 
3 uker, «Jeg synes Scanmatic virker til 
å ha et veldig bra arbeidsmiljø med 
strukturerte og dyktige ansatte». 

Håkon Thobjørnsen er 
27 år og har tatt Bachelor i 
Informatikk og Automasjon 
ved Høgskolen i Telemark. 
Han har også fagbrev 
som elektriker gruppe L. 
Håkon bor i Arendal og 

har 4 års erfaring med kontrollsystemer i 
oljebransjen. Når vi spør om en uttalelse 
svarer han uoppfordret:  «Det er en stor 
glede å kunne jobbe i Scanmatic, med så høyt 
kompetansenivå. Jeg ser frem til å fortsette 
å utvikle meg faglig og å utveksle kunnskap 
med dyktige kolleger.»

Ole Jørgensen er 24 år 
og begynte sitt arbeid 
i Scanmatic 24 august. 
Ole har Bachelor grad i 
automasjon og Master 
i undervannsteknologi 
med spesialisering innen 

produksjonsteknologi. Han har nettopp 
flyttet fra Trondheim til Arendal. Master 
ble skrevet for SINTEF Raufoss.

Årets ONS 2016 konferanse hadde 65 718 besøkende og 1 241 selskaper fra 40 land! Noen av 
disse besøkte Scanmatics stand nr. 308 og vi sier ydmykt tusen takk til dere som kom innom!

Vi opplevde det som svært nyttig å være 
representert på ONS 2016 og anser 
messen som en viktig møteplass for 
å fremme ny virksomhet i en tid hvor 
mange aktører tenker nytt og er på jakt 
etter nye løsninger. Som en uavhengig 
systemintegratør passer dette oss godt 
og vi gledet oss over tidenes offshore 
messe!

Under messen fikk vi anledning til å 
kommentere prosjektet til Boyan Slat 

og “The Ocean Cleanup” på NRK. Et 
meget spennende og positivt prosjekt 
som hevder å kunne rydde verdens hav 
for plast i løpet av 10 år! Vi hadde også 
gleden av å få besøk at Redaktør i NITO 
Refleks, Christina Gulbrandsen, som tok 
seg tid til en times intervju som handlet 
om Scanmatic sin historie og allsidige 
prosjekter. 

Scanmatic ble medlem av teknologi- 
klynga GCE Node i 2016. Prosjektleder 
i Node klynga, Bjørn Saltermark, hadde 
invitert med seg gjester til ONS, og vi 
satte stor pris på at han og gruppen 
bestående av 15 ordførere, næringssjefer 
og politikere fra Agder tok seg god tid til 
å møte vår stand. Dette gav oss mulighet 
til å fortelle om bredden i vår virksomhet 
og ikke minst Mooring Line Monitoring, 
som var vårt hovedfokus under messen. 

MOORING LINE MONITORING
Vi hadde med oss to ulike løsninger for 
overvåking av moring- og ankerliner. 
En løsning som kommuniserer via 
kabel, beskyttet av en «bend stiffener» 
og en løsning basert på akustisk 
kommunikasjon under vann, uten 
kabel. Begge løsninger fikk svært mye 
oppmerksomhet under messen. 
Vi leverer skreddersøm og setter normalt 
sammen løsningene ut i fra kundens krav, 
spesifikasjon og behov. Pris på akustisk 
vinkelmåler eller trykkmåler sett i forhold 
til batteri-levetid og rekkevidde, gjør 
at markedet har reagert svært positivt 
på løsningen. Vi tenker at systemet kan 
fungere som permanent overvåking 
med batteribytte, midlertidige 
overvåking eller som redundans til annen 
overvåking.

Svært stor interesse for Mooring 
monitoring under ONS 2016

Denne forsterkningen gjør at Scanmatic 
med økt sikkerhet og faglig tyngde 
kan bistå kunden med å skaffe riktig 
informasjon om de ulike miljøparameterne 
som påvirker fiskens velferd.

KUNDESAMARBEID OG FLEKSIBILITET
Scanmatic er eksperter på måleteknikk, 
datainnsamling, kommunikasjon og 
automatisering, men er ydmyk i forhold 
til eget erfaringsgrunnlag innenfor 

havbruk. I stedet for å forsøke å selge 
en fiks ferdig løsning eller produkt, har 
vi derfor fokus på dialog med kunden 
for å avdekke det konkrete behovet og 
tilpasse løsningene etter dette. Denne 
fleksible fremgangsmåten er muliggjort 
av den brede kompetansen og erfaringen 
i vår organisasjon, og det faktum at vi 
er en helt uavhengig systemleverandør 
uten bindinger til noen produsent eller 
merkevare. 

Kundetilpasninger og skreddersøm 
er vårt daglige virke. De spennende 
problemstillingene og tekniske 
utfordringene dette av og til fører med 
seg, er noe av det våre ansatte sier 
motiverer dem mest hos Scanmatic. Med 
et løsningsorientert fokus gjennomføres 
oppgavene i henhold til Scanmatics 
prosjektmodell på en kostnadseffektiv 
måte.  



Nyhetsbrev nr. 2/2016

4 5

Kystverket leder prosjektet som skal granske mulighetene for sikker og effektiv drift 
av verdens første fullskala skipstunnel. Stad skipstunnel blir 1,7 km lang, og vil ha en 
seilingshøyde på 33 meter, -bredde på 26,5 meter og en -dybde på 12 meter. Om den 
blir satt i drift, vil skipstunnelen legge til rette for tryggere seiling for fartøy på størrelse 
med Hurtigruta Midnattssol. Stortinget har sett av 1 milliard kroner til prosjektet i andre 
halvdel av planperioden for NTP 2014 – 2023, med mulig oppstart etter 2018.

Scanmatic har, i godt samarbeid med 
Oppland Elektro AS og Brødr. Berntsen 
AS, på kort tid fått på plass en god 
konstruksjon og fundamentering til de 
18 meter høye Calendermastene på 
innslagene Kjøde og Eide i Moldefjorden. 
I toppen av mastene er det montert en 
60 mm. Ø stuss, hvor det er montert en 
ultrasonisk vindmåler på ca. 20 meter. 
Barometer og lufttemperaturmåler er 
plassert på mast og i skap ca. 2 meter 
over bakken. 

Vind, lufttemperatur og barometrisk 
trykk skal overvåkes i perioden fra juli 
til oktober 2016, og datagrunnlaget 
utgjør en del av forprosjektet til Stad 
tunnelen. Stasjonen er kraftmatet med 
solcellepanel og batteri, da det ikke er 
strøm i umiddelbar nærhet. 

Vi i Scanmatic synes det er stas å få være 
med forprosjektet til Stad tunnelen 
og takker for oppdraget og ikke minst 
tilliten!

Verdas første fullskala 
skipstunnel - Stad

MÅLINGER SOM SKAL UTFØRES ER:

Um 1 min middel av hastighet   
 langs x-komponent
Vm 1 min middel av hastighet   
 langs y-komponent
u øyeblikksverdi av hastighet 
 langs x-komponent
v øyeblikksverdi av hastighet 
 langs y-komponent
Ustd standardavvik i løpet av 1 min 
 av hastighet langs x-komponent
Vstd standardavvik i løpet av 1 min  
 av hastighet langs y-komponent
P  1 min middel av lufttrykk
p  øyeblikksverdi av lufttrykk 
Pstd standardavvik av lufttrykk i 
 løpet av 1 min
T temperatur trykk. 

Tunnelen har et svært 
stort tverrsnitt i forhold til 
veitunneler, og et ganske 
annet trafikkmønster, så 
dette er litt utfordrende 
analyser. 

Bård Venås ved Norconsult
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Kart: 1,7 kilometer lange Stad skipstunnel er 
planlagt å gå mellom Moldefjorden og Kjødepollen 
i Sogn og Fjordane

Slik kan Stad skipstunnel bli. Illustasjon: Kystverket/Appex

Værstasjon - Kjødepollen Illustasjoner: Kystverket/Appex
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Stadhavet, utenfor vestspissen av 
Norge, er det mest værutsatte og 
farligste havstykket vi har langs 
norskekysten. Kråkenes fyr, som ligger 
like sør for Stad, er den meteorologiske 
værstasjonen med flest stormdøgn, og 
kombinasjonen av vind, strøm og bølger 
gjør at strekninga er spesielt krevende 
å seile i. En skipstunnel vil gi bedre 
fremkommelighet, øke sikkerheten og 
gjøre sjøtransporten forbi Stadhalvøya 
mer effektiv.

Scanmatic er opptatt av sikkerhet og 
leverer ofte løsninger som skal fungere 
i de tøffeste klimatiske og topografiske 
forhold både over og under vann. Vi er 
svært glade for å få mulighet til å være 
med i forprosjektet av det som kalles 
verdens første fullskala skipstunnel - Stad 
Skipstunnel!

Vi har, på oppdrag fra Norconsult satt opp 
stasjoner for måling av vind, lufttrykk og 
temperatur ved de framtidige portalene. 

Hensikten er å kunne modellere naturlig 
ventilasjon av tunnelen, for å se om dette 
vil være tilstrekkelig eller eventuelt hvor 
stort behov for mekanisk ventilasjon vil 
være. 

«Tunnelen har et svært stort tverrsnitt 
i forhold til veitunneler, og et ganske 
annet trafikkmønster, så dette er litt 
utfordrende analyser», forteller Bård 
Venås ved Norconsult.
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Scanmatic, pådriver for 

automatisk 
hendelsedeteksjon

Trenden for større veg- og tunnelprosjekter i Norge har krav om automatisk hendelse- 
deteksjon. Den engelsk forkortelse som ofte er brukt er AID (Automatic incidence 
detection). Grunnet de store geografiske områdene som trafikksystemene dekker, følger 
også utstyrsmengden proporsjonalt. For å opprettholde et håndterbart system for 
operatørene på for eksempel Vegtrafikksentralen, så er de avhengig av å ha ferdig tygd 
data som blir automatisk presentert i SCADA-systemet.

Norge som skal levere AID må forholde 
seg til disse objektene i fremtiden. 
Objekt  91 og 92 er definert til å være 
teknologiuavhengig, det vil si at de 
skal kunne benyttes om AID systemet 
er basert på radar, kamera eller 
termisk-kamera. 

I Tromsøysundtunnelprosjektet er AID 
teknologien radarbasert. Leverandør 
av dette systemet er Navtech Radar. 
Scanmatic ligger an til å bli første 
systemintegratør til å integrere 
Navtech Radar med de nye objektene 
i Norge. Alle 13 radarer i tunnel 1 i 
Tromsøysund vil bli idriftsatt i oktober 
i år. TCP/IP basert Client software 
er implementert i PLS-løsningen 
til Scanmatic for å kunne utveksle 
deteksjon og driftmeldinger som blir 
rapportert av Navtech sin server RPU 
(Radar Processing Unit). Protokollen 
mellom Radarsystemet og PLS-
en er proprietær XML fra Navtech. 
XML-tagger inneholder meldinger 
som stoppet kjøretøy, saktegående 
kjøretøy, kjøretøy i gal retning eller 
myk trafikant mm som i fleste tilfeller 
vil være syklister eller fotgjengere. 

Informasjonen vil bli konvertert i PLS 
og presentert i OPC-UA-serveren for 
tunnelen.

I Tromsøysundtunnelen er det 133 
kameraer som bli tilknyttet VMS-
server (Video Management System). 
Alle AID –hendelser skal resultere i ett 
opptak av en video for den aktuelle 
hendelsen. VMS-systemet vil da 
sørge for at alle kameraer i tunnelen 
har kontinuerlig sliding window av 
videoopptak. Når hendelsen inntreffer 
skal videoen lagres med både i 
post og pre situasjonen. Filmen av 
hendelsen vil være tilgjengelig for 
Vegtrafikksentralen og andre offentlige 
instanser som feks Politiet. Videoer 
vil automatisk bli slettet fra VMS –
serveren etter en uke for å tilfredsstille 
krav fra Datatilsynet.

Det er en meget interessant integrasjon 
av 2 avanserte systemer  som både VMS 
og AID er. Sluttbruker vil oppleve denne 
fuksjonalitetet som et system i SCADA. 
Bechoff PLS med høy CPU-kraft vil sikre 
tilstrekkelig dataprosessering for å 
utføre jobben på best mulig måte.

Illustrasjon: AID systemdesign
360⁰ roterende radar bilde av tunnel.

Kompakt 360⁰ roterende radar Ferdig renovert T1, klar for veimerking.

AID systemdesign

Vegtrafikksentralen
Mosjøen

OPC-UA Server

PLS

NavTech RPU

TCP/IP XML

Radar 1 Radar 2 Radar 3 Radar n

TROMSØYSUNDTUNNELEN
Kontraktkravene til Statens vegvesen 
er meget klare på funksjonaliteten 
av AID-systemet. Da vi startet arbeid 
med Tromsøysundtunnnelen så 
avdekket vi mangler ved dagens 
grensesnitt mot Vegtrafikksentralen. 
Behovet for nye objekter i dette 
grensesnittet var nødvendig for at vi 
skulle kunne klare å levere prosjektet 
i henhold til de forventninger som lå 
til grunn i kontrakten. Scanmatic tok 
første initiativ til en utvidelse av nye 
data-objekter som senere ble utført 
av et utvalg i Vegdirektoratet med 
representanter fra Statens vegvesens 
regioner. Resultatet av dette arbeidet 
er utvidelse av prosessgrensesnittet til 
å inkludere helt ferske objekter med 
følgende navn: 91. Trafikkdetektor og 
92. Deteksjonsone.  De fleste lesere av 
dette nyhetsbrevet kommer ikke til å 
jobbe med disse objektene, men alle 
systemintegratører av vegprosjekter i 

FAKTA TROMSØYSUNDTUNNEL:

• Undersjøisk tunnel med dobbelt  
 løp 
• T1 er 3386m og T2 er 3500m
• 133 Kamera
• 27 AID radaer
• Spyle/Visk system for vask av 127 
 individuelle kamera, 15 sentraler 
 for spyling med totalt 1500 liter 
 med spylevæske.
• Pumpesump-regulering for 
 sjøvann som kontinuerlig lekker 
 fra havbunnen. Nødbassenget er 
 designet for maksimalt 6 dager 
 uten pumpedrift. Etter dette blir 
 sjøvann synlig i bunnen av 
 tunnelen.
• Åpnet første gang 1994



Ønsker du mer informasjon om 
sakene i dette nyehtsbrevet, send oss 
gjerne en e-post: info@scanmatic.no

Scanmatic AS

Kilsudnveien 126
N-4920 Staubø

company@scanmatic.no
www.scanmatic.no

Returadresse: Scanmatic AS Kilsundveien 126 N-4920 Staubø

Sy
n

kr
on

 M
ed

ia
 A

S

Ny Iridiumsfunksjonalitet i Hidacs
Iridium er et globalt satellittkommunika-
sjonssystem som består av 66 satellitter
som går i en lav jordbane mellom polene. 
Systemet har derfor god dekning i hele 
Norge og ikke bare i Sør-Norge slik ofte 
geostasjonære satellittkommunikasjons-
systemer har. Iridium er først og fremst laget 
for talekommunikasjon, men det støtter 
også lavkapasitets datakommunikasjon 
med en kapasitet på 2.4 kbps. Systemet 
støtter datakomprimering og det kan i noen 
tilfeller levere hastigheter på opp mot 10 
kbps.

Systemet støtter oppringte samband 
for tale og data, og i tillegg en enkel 
pakkebasert meldingstjeneste kalt “Short 
Burst Data” (SBD). Denne tjenesten ligner 
SMS-tjenesten i mobile nett. 

Kostnadene for et standard abonnement 
for oppringt samband fra Iridium med 
støtte for både data og tale ligger på en 
fast avgift på ca. NOK 350,- per måned 
og i tillegg ca. NOK 9,- per minutt. 
I tillegg kommer det en engangs 
etableringsavgift på NOK 300,-.  

Kostnadene for et SBD-abonnement 
er betydelig rimeligere. Prisen er 
på ca. NOK 250,- i måneden for et 
abonnement som inkluderer en 
datapakke på 17000 bytes i måneden. 
Det kommer i tillegg en engangs 
etableringsavgift på NOK 300,-. Det 
finnes flere ulike abonnementer med 
forskjellige datamengder. 17000 bytes 
gjør det mulig å overføre fem målinger 
som timesverdier og med overføring 
hver time. Prisen er indikativ og den er 
hentet fra hjemmesiden til IEC-Telecom 
som er en av flere aktuell leverandører 
for Iridiumabonnementer. Kostnaden 
ved bruk av Iridium per måned,  
uten etableringsavgift, er som vist 
nedenfor:

• Oppring samband, hver time med et  
 minutt transmisjon: NOK 6.830,-.
• Oppring samband, hver dag med to  
 minutt transmisjon: NOK 890,-.
• SBD, hver time, med opp til 17000  
 bytes i måneden: NOK 250,-.
• SBD, hver dag, med opp til 12000  
 bytes i måneden: NOK 210,-.

Det er mulig å spare mye penger ved å 
bruke SBD i stedet for oppringt samband 
for Iridium systemer.

Scanmatic har i mange år støttet 
Iridiumkommunikasjon. Det har først 
og fremst vært for oppringte samband 
basert på modem fra NAL, men i det 
siste har det også vært støtte for SBD 
fra Sutron IridiumLink. SBD termineres i 
jordstasjonen til Iridium i USA, før data 
oversendes via internett til kundens 
brannmur (Se figur). Dette kan være en 
utfordring, fra et sikkerhetsperspektiv, for 
enkelte brukere. 

Scanmatic er nå i ferd med å 
implementere SBD som også kan 
termineres i et modem som er direkte 
tilkoblet PC/server som kjører HIDACS 
hos brukeren. Trafikken vil gå fra 
sendermodem, via jordstasjonen, før data 
sendes opp igjen til mottakermodem. 
Denne funksjonaliteten blir tilgjengelig 
i løpet av høsten 2016. Ta gjerne kontakt 
for å diskutere løsninger basert på denne 
nye funksjonaliteten. 


