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Dynamisk 
hjorteskilting
Scanmatic har levert styring for dynamiske skilt til et feltforsøk som har til 
hensikt å redusere hjortepåkjørsler langs riksvegnettet i Sogn og Fjordane.

Påkjørsler av hjortevilt har blitt et 
voksende problem for samferdsel, 
dyrevelferd og viltforvaltning. 
Påkjørslene skaper store 
lidelser for dyra, representerer 
store kostnader for staten, 
kommune, forsikringsselskap og 
privatpersoner og er et økende 
trafikksikkerhetsproblem.

Vi vet stadig mer om hva 
som øker risikoen for 
hjorteviltpåkjørsler og denne 
kunnskapen kan benyttes til å 
utforme mer presise tiltak enn 
tidligere. Siktrydding og generelt 
åpen vegetasjon i vegkanten og 
sonen rundt veitraseene er med 
på å redusere hjortepåkjørsler og 
spare samfunnet for kostnader. 
Viltgjerde med krysningspunkt 
og fartsreduksjon er et annet 
effektivt tiltak. Men tiltakene er 
ikke aktuelle eller effektive på 
alle steder hvor hjort blir påkjørt. 
Viltgjerde er for eksempel dyrt 
og kan ha en del utfordringer i 
forhold til topografien.

Nye fareskilt
Tradisjonell fareskilting for hjort 
har vist seg å ha liten eller ingen 
effekt. Det er derfor behov for et 
tilpasset virkemiddel for å få dem 
effektive og dynamisk skilting 
er et slikt tiltak.  Scanmatic har 
sammen med Hans Grønvold i 
States Vegvesen vært med å ta 
frem en effektiv løsning for dette. 
Prinsippet bak dynamisk skilting 
er at fareskiltene skal kun være 
aktive når faren for påkjørsler 
er stor og da skal skiltene være 
utstyrt med lys, som gjør at 
sjåføren legger merke til skiltene. 
Styringen av skiltene er basert på 
GPRS kommunikasjon og solcelle/
batteri drift.

Prinsippet er at skiltene skal være 
aktive når det er fare for vilt 
nær vei. Basert på erfaringer og 
kunnskap om hjortedyr har man 
utviklet modeller for skiltstyringen.  
Denne er basert på utregning av 
sannsynlighet for påkjørsel, der 
en kan ta hensyn til når (tidspunkt 
på døgnet og årstid) og under 
hvilke forhold (vær, snømengde, 
siktforhold) det er størst sjanse for 
påkjørsler. 

Dynamisk skiltkonsept
Statens vegvesen Region øst 
er fra før eier av et tilsvarende 
konsept for varsling av elg i 
veibanen. «Dette er testet ut 
med gode resultater», sier Per 
Magne Klomstad. Det har vist 
seg at skiltingen reduserer 
farten til trafikken og har i første 
testsesong ført til null elgpåkjørsler 
på teststrekninga. Ideen bak 
dette prosjektet er å teste ut 

om dynamisk skilting basert på 
modellering av sannsynlighet kan 
redusere antall hjortepåkjørsler 
på strekninger der andre tiltak er 
mindre aktuelle. Den nye modellen 
for hjort går ut på å kombinere 
bruk av data fra Hjorteviltregisteret 
med klimadata  for å modellere 
sannsynligheten for påkjørsler 
basert på disse to datakildene. 

Det er ønskelig å sette opp 
dynamisk fareskilt i to retninger 
ved fem lokasjoner i Sogn og 
Fjordane. For hver lokasjon 
modelleres først sannsynligheten 
for påkjørsler basert på 
registreringer og klimadata. 
Deretter vil man programmere 
skilt og måle utviklingen av 
antall påkjørsler over tid på 
tiltaksstrekningen kontra 
kontrollområde. Effekten vil bli 
målt i form av sparte hjorteliv og 
sparte kroner. 

TEMA: SAMFERDSEL
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TEMA: OFFSHORE & MARINE

Mooring Line 
Monitoring  
i Mexicogulfen
Scanmatics utstyr for overvåking av forankringsliner er nylig installert på 
en ny FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) som i disse dager 
sammenstilles i Mexicogulfen. 

Utfordringen
FPSOen har hele 16 forankrings- 
liner som sørger for at den holdes 
på riktig plass i det mer enn 2 000 
m dype vannet. MacGregor Pusnes 
har levert kjettingstoppere som er 
koblingspunktet mellom forank-
ringslinene og FPSOen. Kjetting-
stopperne er plassert nederst på 
skroget under vann, og sørger for 
at kreftene overføres på en trygg 
måte.

For å måle strekkrefter, vinkel og 
posisjon, samt ha mulighet til å 
åpne og lukke kjettingstopperen, 
trengs en rekke forskjellige sen-
sorer, kabler, hydraulikkslanger og 
tilkoblinger.

En offshore-leveranse kjenne-
tegnes typisk av veldig krevende 
spesifikasjoner og tøffe krav til 
kvalitet på design, produksjon, 

testing og dokumentasjon. Dette 
prosjektet var intet unntak. For 
eksempel er kravet til levetid på 
alt utstyr minimum 25 år, utstyr 
skal være utskiftbart ved hjelp av 
dykkere og bunten med kabler og 
hydraulikkslanger skal krysse et 
bevegelig område og kunne motstå 
enorme krefter.

Løsningen
Scanmatic jobbet veldig tett med  
MacGregor Pusnes med å designe 
løsningene som møter utfordrin-
gene som var gitt, og dro nytte av 
godt samarbeid for å løse pusle- 
spillet. Scanmatics leveranse 
bestod av blant annet:

• Redundante inklinometre for  
 måling av kjettingstopperens 
 vinkel i forhold til gravitasjons 
 retningen
• Redundante nærhetsbrytere for 

 overvåking av posisjonen til 
 kjettingstopperens arm
• Oljefylte subsea-kabler og 
 konnektorer
• Hydraulikkslanger til hydraulikk-
 sylindre 
• Festeløsninger for å holde   
 bunten med kabler og hydrau-
 likkslanger fast til hver side av 
 det bevegelige området
• Bøyestiver for å sikre en trygg 
 og jevn bevegelse av bunten 
 med kabler og hydraulikkslanger  
 i det bevegelige området
• Test-koffert for testing, 
 verifikasjon og datalogging av  
 sensorpakken på hver kjetting
 stopper  

Leveransen var en suksess og 
understreker Scanmatics evne til å 
håndtere virkelig krevende prosjek-
ter og levere til den kvaliteten som 
forventes i dette markedet. 

Figure 1 Scanmatics redundante inklinometer med dykker-byttbar 
konnektor

Figure 2 Scanmatics redundante nærhetsbrytere (2 stk i enheten)  
med dykker-byttbar konnektor
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TEMA: ENERGI

SM5059  
brukt som RTU
I kraftbransjen brukes vanligvis et kontrollsystem (SCADA) som styrer et antall fysiske 
enheter som igjen er sammenkoblet ved hjelp av et kommunikasjonsnettverk. Enhetene 
er vanligvis en PLS (Programmerbar Logisk Styring) eller RTU (Remote Terminal Unit). 
SCADA-anlegget styrer forskjellige prosesser ved hjelp av disse enhetene. I tillegg 
brukes det ofte også et datainnsamlingssystem hvor man i stedet bruker dataloggere. 
De brukes gjerne på steder med begrenset infrastruktur eller der hvor man har krav om 
lokal lagring. 

PLS, RTU og SCADA
En PLS er en fleksibel modulær 
enhet som programmeres for å 
utføre en bestemt oppgave. Den 
er vanligvis montert innendørs og 
bruker ganske mye effekt. En RTU 
er en enhet som konfigureres eller 
programmeres og som vanligvis 
ikke er like fleksibel som en PLS. 
Den er vanligvis tilkoblet SCADA via 
et kommunikasjonsnettverk. Det 

brukes standardiserte grensesnitt 
mellom enhetene og SCADA. 
Det brukes også standardiserte 
grensesnitt for å koble til sensorer. 
Dermed er det mulig å blande 
utstyr fra forskjellige leverandører. 
Enhetene er aktive hele tiden. 
Målingene gjøres i sann tid og 
vanligvis lagres ikke målingene 
over tid i enhetene.  

Datalogger og 
datainnsamlingssystem
En datalogger er en enhet 
som konfigureres og som er 
ferdig utstyrt med forskjellige 
applikasjoner. Dataloggeren 
er vanligvis tilkoblet et 
datainnsamlingssystem 
ved hjelp av en proprietær 
kommunikasjonsprotokoll. Den 
har støtte for forskjellige sensorer 

ved hjelp av standardiserte eller 
proprietære protokoller. Utstyret 
er laget for bruk på steder med 
begrenset infrastruktur og kan godt 
monteres utendørs. Effektforbruket 
er lavt. Data lagres som nåverdier 
og i tillegg kalkuleres og lagres 
det historiske verdier. Dataene 
er tidsmerket og de overføres til 
datainnsamlingssystemet på faste 
tidspunkt eller spontant ved behov. 
Enheten er i dvale mesteparten av 
tiden, men den våkner opp hver 
gang det skal gjøres en måling.
Hva er forskjellen på en generisk 
PLS, RTU og en datalogger? Noen 
av forskjellene er listet opp i 
tabell 1. Det er mange produkter 
i dag som kalles PLS, RTU eller 
datalogger og de har implementert 
forskjellige funksjonalitet. Noen 
ganger vil denne funksjonaliteten 

Tabell 1 Sammenligning av PLS, RTU og datalogger

PLS RTU Datalogger Feltstasjon / IED

Overvåkningssystem SCADA SCADA Datainnsamlingssystem Datainnsamlingsystem 
eller SCADA

Kommunikasjons-
protokoller

Standard: Modbus-TCP/
RTU/ASCII

IEC-101/104

Standard: Modbus-TCP/
RTU/ASCII

IEC-101/104

Proprietære Proprietære og standard:
Modbus

IEC101/104

Datalagring Sanntid Sanntid Nåverdier og historiske 
verdier med tidsmerking

Nåverdier og historiske 
verdier med tidsmerking

Dataoverføring Sanntid Sanntid Regelmessig eller spontan Regelmessig eller spontan

Oppsett av utstyr Programmering Programmering og  
konfigurering

Konfigurering Programmering og  
konfigurering

IO Antall IO bestemmes av 
hvor mange moduler som 

brukes

Varierer, noen RTU-er er 
utvidbare og andre er ikke

Ikke utvidbar Utvidbar

Sensorstøtte Modbus, 4-20 mA Modbus, 4-20 mA SDI-12, Modbus, 4-20 mA, 
proprietære protokoller

SDI-12, Modbus, 4-20 mA, 
proprietære protokoller

Miljø Innendørs Innendørs og utendørs Utendørs Innendørs og utendørs

Modularitet Ja Noe Nei Noe

Effektforbruk Høyt Middels Lavt Lavt

Fleksibilitet Høy Noe Lite Høy

Bilde: SM5059 datalogger, feltstasjon og RTU
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HYDROLAB kommer i disse dager med ny HL7 multiparameter probe for overvåking 
av vannkvalitet. Proben er enkel å flytte, fleksibel i bruk, robust, brukervennlig og 
det er lagt til rette for minimalt vedlikehold.

gå på tvers av det som er 
beskrevet for de tre produktene i 
tabellen.

SM5059, en feltstasjon, en 
datalogger og en RTU
Vår nyeste feltstasjon / IED 
(Intelligent End Device), SM5059 
ble lansert i slutten av 2013 og 
leveransene begynte i 2014. Det 
har siden den gang blitt levert og 
satt i drift mer enn 500 enheter 
hos forskjellige brukere og i 
forskjellige applikasjoner. SM5059 
støtter funksjonalitet som man 
vanligvis ikke forventer seg av 
en datalogger. Det er grunnen til 
at vi kaller den en feltstasjon i 
stedet for en datalogger. Den er 
dermed aktuell som RTU i mange 

applikasjoner. Noen av årsakene til 
dette er:
• Enheten kan brukes 
 sammen med eller uten 
 datainnsamlingsystem og den 
 kan kobles direkte til SCADA 
• Støtte for standardiserte 
 protokoller som Modbus og IEC-
 101/104 mot SCADA 
• Fleksibel og redundant 
 kommunikasjon over forskjellige 
 kommunikasjonsteknologier 
 f.eks. mobil-, radio-, satellitt-, 
 kobber- og fibernettverk
• Utvidbar ved hjelp av egne eller 
 tredjeparts IO-moduler
• Inneholder ferdige applikasjoner 
 som f.eks.  settpunktkjøring, 
 regulator og visning av 
 måleverdier i eksternt display

• Programmerbar for 
 spesialapplikasjoner
• Enkelt brukergrensesnitt for 
 konfigurering og data-  
 presentasjon ved hjelp av 
 lokal skjerm og tastatur eller fra 
 StasjonKonfig PC-applikasjon 

SM5059, og dens forgjenger 
SM5049, er allerede i bruk som 
RTU hos flere brukere og i mange 
applikasjoner. Scanmatic har et 
kontinuerlig utviklingsprogram 
for å legge til ny funksjonalitet 
i produktet. Hva som legges 
inn av funksjonalitet styres av 
brukerbehov. Ta gjerne kontakt for 
en uforpliktende diskusjon rundt 
denne og andre applikasjoner med 
oss. 

Ny sensor for måling av vann-
kvalitet! – OTT Hydrolab HL7

Proben er lett å sette ut og kan 
benyttes på ulike måter i innsjø, 
demninger, elver, grunnvann, 
kystovervåking/havn, fiske- 
oppdrett, i avløp og anleggs-
virksomhet/miljøovervåking, for å 
nevne noen bruksområder. Utover 
at proben er enkel å bruke i felt,  
er batterilevetid ved normal bruk 
ca. 90 dager. Batteriene er enkle  
å bytte. Det er også lagt opp til  
ekstern oppkobling av strøm. 
Proben er utstyrt med USB for 
rask dataoverføring til håndholdte 
enheter eller PC. 

HL7 er designet for langsiktig 
kontinuerlig bruk og integrasjon 
mot dataloggere og datainnsam-
lingssystemer. Kevlar forsterket 
distribusjonskabel for oppdrag i 
krevende miljøer, med SDI-12 og 
RS485 Modbus for pålitelig 
dataoverføring. For maksimal 
oppetid er det lagt opp til en enkel 
kalibrerings- og vedlikeholdsrutine. 
HL7 har en temperatursensor, syv 
eksterne sensorporter og en valgfri 
intern dybdesensor.

Sensoralternativer:
-  Temperatur
-  Ledningsevne
-  pH-/ ORP
-  Hach LDO (Oppløst Oksygen)
-  Turbiditet med rengjørings-  
 børste
-  Dybde
-  Klorofyll A
-  Blå grønn alge
-  Rhodamine
-  Ammonium
-  Nitrat 
-  Klorid
-  Oppløst gass

Ta kontakt for mer informasjon og 
pristilbud: company@scanmatic.no

 FAKTA: HYDROLAB HL7

9 stk Sensorportene er tilgjengelig
Størrelse: 8,9 cm uten støtfangere
Lengde: 66,4 cm
Vekter 4,5 kg med fire Dcell-
batterier, kalibreringskopper uten 
væske
Strømforbruk: 6 ... 24 
VDC (12 VDC nominelt) på 
kommunikasjonsmodulen, 12 
VDC: 2,0 W snitt/24 W peak
Batterilevetid * 90 dager
Driftstemperatur -5 til 50 ° C, 
ikke-fryse
Dybde: maks 200 m
Dataminne: 4 GB
Kommunikasjon: USB, SDI12, 
RS232 Modbus, RS485 Modbus og 
RS232 TTY
Samplingsfrekvens 1 Hz minimum 
(= en gang per sekund)

Ny multiparameter probe for overvåkning 
av vannkvalitet HL7.
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TEMA: BESØK HOS SCANMATIC

Imponert over nye lokaler!
Statssekretær Elnar Remi Holmen (Frp) 
og statssekretær Ingvil Smines Tybring-
Gjedde (Frp) på besøk hos Scanmatic.

Når vi reiser gjør vi alltid en innsats for å besøke lokale 
virksomheter. I gjennomsnitt besøker vi 150 selskaper 
over hele landet hvert år, sier Elnar Holmen, Stats- 
sekretær ved Olje- og energidepartementet.

Sammen med statsrådssekretær Ingvil Tybring- 
Gjedde fra samme departement, begge representerer 
Fremskrittspartiet, ble Holmen introdusert til GCE 
NODE-deltakerne Scanmatic og Telenor Maritime.

Hos Scanmatic tok konsernsjef Kim Steinsland godt imot 
gjestene og fortalte villig om leveranser av system-
løsninger og produkter innenfor instrumentering, 
datainnsamling, fjernovervåking og kontrollsystemer.

Statssekretærene Ingvil Tybring-Gjedde og Elnar Holmen møtte 
konsernsjefen Kim Steinsland (høyre)  Scanmatic sine ny lokaler 
på Krøgenes utenfor Arendal.

Scanmatic har flyttet!
Etter mange flotte og fremgangsrike år i Kilsund, har Scanmatic flyttet hele sin 
virksomhet til nye lokaler på Krøgenes utenfor Arendal. Fra mai 2017 er Scanmatic  
og Scanmatic Elektro sin nye adresse Bedriftsveien 17.

Scanmatic har siden etableringen 
i 1971 fokusert på å levere 
instrumentering, overvåking- og 
kontrollsystemer til profesjonelle 
og industrielle kunder! 
De siste 10 årene har vært positive 
for Scanmatic. Flere ansatte, 
flere og mer komplekse systemer 
i produksjon og større volumer i 
leveranse har medført behov for 
mere plass. 
Beliggenheten langs sjøen i Kilsund 
var fantastisk og vil bli savnet 
av mange. Men bedre lys, større 
plass, bedre arbeidsmiljø tilpasset 
dagens standard og en mer lean 
produksjonslinje er bare noe av det 
positive med de nye lokalene.
Selve flyttejobben var meget 
effektiv og vellykket. Fredag 12. 
mai kl. 0900 stoppet vi servere og 
tok med alt vi skulle ha med videre 
fra Kilsund til Krøgenes, og mandag 
15. mai kl. 0800 var vi i normal 
drift igjen! Litt slitne, stolte og 
meget fornøyde er vi nå i full drift i 
nye lokaler. 
Telefon nummer 370 59 500, 
epost company@scanmatic.no og 
kontaktpersoner er de samme som 
tidligere!
Noter ny adresse: Scanmatic AS, 
Bedriftsveien 17, 4841 Arendal. 
Velkommen til våre nye lokaler!
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TEMA: TILBAKEBLIKK

– 40 års tilbakeblikk 
- En pionér i bransjen feirer 40 år hos Scanmatic AS

Thorvald ble uteksaminert ved NTH 
desember 1974, på Elektro – Tele- 
linjen. Etter levert diplom jobbet han 
først som vit. ass fram til sommer-
en 1975 da han fikk jobb på ELAB 
(avdeling av Sintef) som junior-
forsker.
Mikroprosessoren var ganske ny i 
den tiden og vi hadde hatt en teo- 
retisk innføring om Intels 4 bits CPU 
4004 på ca 4 timer på skolen. Det 
var på den tiden mange produsenter 
som annonserte at de ville komme 
med en 8 bits CPU, men rådet den 
gang var «Ikke ta den i bruk før du 
kan holde den i hånden».
Thorvald ble etter hvert med i et 
prosjekt for Tandberg Data og 
Kongsberg Våpenfabrikk der de 
skulle lage testutstyr for å teste 
nyproduserte kretskort. Tandberg 
Data hadde da laget et hovedkort til 
sine nyutviklede dataskjermer basert 
på Intels nye CPU 8080. Dette kortet 
ble brukt i utviklingen og Thorvald 
fikk en del erfaring med mikropro- 
sessorteknikk generelt og Intels 
8080. system spesielt.
Høsten 1976 så Thorvald en annonse 
fra et lite firma i Kilsund som søkte 
etter siv.ing med mikroprosessor- 
bakgrunn. Han søkte, fikk jobben og 
begynte 1. mars 1977.
Jobben gikk da ut på å utvikle 
nødvendige kretskort (mikroproses-
sorbasert) med CPU, Memory samt 

digitale- og analoge inn- og utgangs-
kort.
Det ble kjøpt inn nødvendig ut-
viklingsutstyr fra Intel, MDS- system, 
doble 8 tommers Floppy disker (2 x 
64kbyte) og PROM brenner. På det 
tidspunktet hadde Intel annonsert en 
ny CPU, basert på 8080 CPU’en, men 
der de hadde samlet 5 tidligere kret-
ser i en krets med kun 5V forsyning. 
I tillegg kom det en 2 kbyte EPROM 
med 16 I/O og en kombinert RAM 
(256byte) og I/O. Man kunne altså 
lage en komplett mikroprosessor 
med EPROM, statisk RAM og I/O  
med kun 3 kretser og kun 5V forsyn-
ingsspenning.
Det ble laget et CPU-kort og et 
memory-kort med «hele» 8 kbyte 
EPROM og 8 kbyte statisk RAM og vi 
så ingen begrensning i de nærmeste 
årene!
Det ble utviklet både et fjernstyr- 
ingsanlegg for Oslo Lysverker og 
måleoverføringssystem for Statnett 
og NVE basert på dette systemet i 
årene som fulgte.
I starten var den nye kombinerte 
Eprom og I/O kretsen Intel 8755  
kostbar (kr. 1000 pr. stk med 1977 
valuta) og vanskelig å få tak i. Vi 
leverte derfor det første fjernstyr-
ingsutstyret til Oslo Lysverker med 
de 2 eneste kretsene som fantes 
i Europa før vi fikk tak i flere en 
måned senere. Høynivåspråk kom 

først mange år senere (PLM80), så 
de første årene ble alle system  
programmert i Assembly språk 
ASM80. Listfilen på det største 
Assembly programmet han lagde 
var ca. 100 A4 sider. Før vi fikk tak i 
linjeskrivere hadde vi kun en termisk 
Texas printer med 110 bauds  
hastighet.. Det ble kun en listing pr. 
dag og den tok ca. 4 timer. Arbeidet 
ble utført etter arbeidstid og «klip-
pet» opp neste dag. Etter dette ble 
det høynivå programmering og nyere  
generasjoner av Intels utviklings- 
systemer og CPU familer.
Nå – 40 år senere, ser verden litt 
annerledes ut. Enhetene har blitt 
mindre, billigere, raskere og med 
langt større kapasitet. Short Burst 
Data (SBD), Internett of Things (IoT) 
og Big Data er buzzwords vi hører 
om, og kunstig intelligens er stadig 
omtalt i media. 
Vi i Scanmatic skal fortsette med 
å gjøre vårt ytterste for å utvikle 
smarte, robuste, inovative, skred-
dersydde kontrollsystemer sammen 
med våre kunder.  

Thorvald A. Paulsen

Scanmatic preger HoveTri nok en gang!
Scanmatic har vært sponser til Hove Tri i mange år, og 
ansatte har i like mange år stilt til start i lang og kort 
løype. I tillegg har Scanmatic de 2 siste årene levert 
utstyr for innsamling og presentasjon av temperaturer 
i vann og på land i løypa. «Hove Tri er et arrangement 
som Scanmatic stolt har vært med å sponse i flere 
år.», forteller salgssjef Johannes Skar! «Som landets 
største leverandør av instrumenteringsløsninger for 
overvåking og logging av vær ser vi det naturlig at vi 
også leverer tjeneste for overvåking og presentasjon 
av vann- og lufttemperatur ifm Hove Tri.»
Målestasjonen er plassert ved bryggen i nærheten av 
startområdet, og måler lufttemperatur, og vanntem-
peratur på ca. 1 meters dybde ved Hove Camping på 
Tromøy, like utenfor Arendal. Ved siden av å støtte 
opp om et flott arrangement benyttes dette også til å 
motivere våre ansatte til å delta. Ca. 40% av arbeidstokken, 
det vil si 21 personer, stod klare når startskuddet gikk 
søndag 14. juni 2017. 

Thorvald A. Paulsen
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Scanmatic vant 
Innovasjonsprisen 2017!
Digin og Sparebanken Sørs Innovasjonspris deles hvert 
år ut til en bedrift, med base i Agder fylkene, som har vist 
seg å være innovative når det kommer til digitale løs-
ninger. Løsningene kan være helt nye, eller det kan være 
eksisterende løsninger som har blitt tatt i bruk på en ny 
måte.

Juryens begrunnelse
Prisutdelingen var det Geir Berg-
skaug, Administrerende Direktør i 
Sparebanken Sør, som ledet. Og han 
innledet utdelingen å fortell litt om 
prisvinneren. Vinneren av Innovas-
jonsprisen 2017 etablerte seg allere-
de i 1971, og har siden da hatt fokus 
på utvikling og leveranse av kval-
itetsprodukter og systemer innen in-
dustriell instrumentering, overvåking 
og kontrollsystemer til profesjonelle, 
industrielle kunder innen samferdsel, 
forsvar, offshore og fornybar energi.

Vinneren har med sin erfaring med 
utvikling og leveranser av avanserte 
teknologiske løsninger fått en meget 
sterk posisjon i sitt marked. De har 
satset friskt med å ta frem nye løs-
ninger ved å sette sammen eksi- 
sterende løsninger kombinert med 
egen kunnskap og utvikling. Dette 
har ført til at de har fått kontrakter 
med noen av verdens mest krevende 
kunder. Teknologien selskapet har 
utviklet for kunden kan tas i bruk i 
nye fremtidige prosjekter innen flere 
forretningsområder. Selskapet har 
vært i markedet i mange år og ju-
ryen er imponert over deres innovas-
jonsevne. Det er derfor en glede for 

juryen å kunne tildele årets  
Innovasjonspris til Scanmatic og 
deres utvikling av høypresisjons  
multi-posisjoneringssystem (MPS).

Scanmatic AS er ydmyke og takk-
nemlige for Innovasjonsprisen. Vi 
setter stor pris på at prosjektene og 
løsningene vi utvikler sammen med 
våre kunder blir lagt merke til! Vi 
etterstreber avanserte og robuste 
kvalitetsløsninger for våre kunder  
innen Samferdsel, Offshore,  
Forsvaret, Energibransjen og  
Oppdretsnæringen.

Juryen for Innovasjonsprisen  
2017 besto av:
Claire Jortveit fra NHO
David Simonsen fra Innovasjon Norge
Erik Tønnesen fra Skagerak Maturo AS
Elisabeth Austad Asser fra  
Sparebanken Sør
Otto Isaksen fra Digin
Terje Klungland fra CoWorx
Bjørn Erik Aastveit fra Connect Norge
Inge Juul-Petersen fra Etablerer- 
senteret IKS.

For utfyllende informasjon om Multi 
Posisjoneringssystemet (MPS) – se: 
www.scanmatic.no.  

Ønsker du mer informasjon om  
sakene i dette nyhetsbrevet,  

send oss gjerne en e-post:  
company@scanmatic.no

Scanmatic AS
Bedriftsveien 17

4841 Arendal
company@scanmatic.no

www.scanmatic.no

Ny medarbeidere
Vår nye lærling heter 
Sondre Olafsen. 
Han er straks 18 
år og Kommer fra 
Kalvesund/Kilsund. 
Sondre har gått 2 år 
elektro yrkesfaglig 
på Sam Eyde VGS 
i Arendal og skal 

være lærling hos Scanmatic innen 
industrimontør faget de neste to årene. 
Vi ønsker Sondre lykke til med fagbrevet!

Viggo Tellefsen 

Wivestader, ansatt 
som prosjektingeniør 
og skal jobbe 
med utvikling av 
kontrollsystemer. 
Han er 27 år, 
opprinnelig fra  
Kristiansand. Er 
nyutdannet fra 

NTNU innen Kybernetikk (robotikk og 
fartøystyring), har tidligere en bachelor 
innen Elektronikk og Automatisering fra 
HiOA. Bacheloroppgaven ble skrevet for 
Kongsberg Protech Systems og han har 
hatt et internship hos Silicon Labs. 


