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Sonartrening til
den danske marine
Sammen med Teledyne Gavia, en ledende leverandør av Autonome Undervannsfarkoster (AUV), har Scanmatic levert en oppgradering til den danske marines
sonartreningsmål. Det autonome sonartreningsmålet ble levert i 2008 og er
fortsatt operasjonell etter 10 år med betydelig bruk.
Scanmatics STM er en selvstendig
payload modul som gjør at
enhver AUV (i dette tilfellet
Gavia AUV) kan gjøres om til et
sonartreningsmål. I dag benyttes
militære AUVer først og fremst
til å lete etter miner eller hente
inn ettretningsinformasjon. Med
Scanmatics STM kan de samme
AUVene også benyttes til trening
av avdelingene i marinen som
fokuserer på undervannskrigføring.
Høyteknologisk RPAS levert av Norse Asset Solutions

Til lands, til vanns
og i luften med

Scanmatics Sonar Transponder Module. Bilde: Teledyne Gavia

Scanmatics bidrag til leveransen er
Sonar Transponder Module (STM).
Dette er en modul som mottar og
analyserer lydsignaler fra sonarer,
og genererer et ekko eller sender
ut forhåndslagrede lydsignaler.

Scanmatic AS har inngått et samarbeid med selskapet Norse Asset Solutions
AS om å levere sensorsystemer som skal kobles til dronesystemer. De første
løsningene er under utvikling og skal benyttes av Kystvakta i forbindelse med
overvåking av ulovlig utslipp fra skip.
Norse Asset Solution AS har vunnet
en rammekontrakt på levering
av dronesystemer til Kystvakta.
Innkjøpet er et samarbeid
mellom Kystverket, Kystvakta,
Sjøfartsdirektoratet og Statens
Strålevern. Dronene skal opereres
av Kystvakta i arbeidet med søk
og redning samt avdekke ulovlig
utslipp langs kysten vår.
Scanmatic AS skal utvikle forskjellige
sensorsystemer som skal kobles til
dronene via en «payload module».
Sensorpakkene henter både
kraftforsyning og kommunikasjon
fra dronen via «Payload modulen».
Løsningen må trekke lite strøm,
være lett i vekt samtidig som det
må være robust. Brukervennlighet
og driftssikkerhet er sentrale
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fokusområder i tillegg til det
funksjonelle.
Det skal også leveres et datainnsamlingssystem som både skal
presentere måledata i sanntid som
operatøren skal benytte og ha
datalagring for postprosessering og
dokumentasjon.
«Det å benytte droner i
forbindelse med datafangst og
overvåking åpner opp for mange
nye muligheter. Jeg ser store
muligheter fremover både innenfor
våre tradisjonelle markeder men
også at det kan åpne seg nye
muligheter for oss ved bruk av
droner som bærere av forskjellige
sensorløsninger», sier Johannes
Skar i Scanmatic AS.

«Vi har stor tro på at dette kan
være starten på et langvarig og
spennende samarbeid. Her er det
2 fagmiljøer som møtes som er
sterke på hver sin måte og som
utfyller hverandre veldig godt.»
sier Joachim Hovland i Norse Asset
Solutions AS.

Vi har stor tro
på at dette kan
være starten på
et langvarig og
fruktbart samarbeid.

I «ekko-repeat» legger STM til en
signatur på den mottatte sonarpulsen, og sender tilbake denne
modifiserte lydpulsen. For en
sonaroperatør ser det ut som at det
er en ekte u-båt på sonarskjermen.

STMen består av en vannfylt del
med hydroakustiske transdusere,
en luftfylt elektronikkmodul
som kommuniserer med AUVens
hjerne og en hydrofon som taues
bak AUVen. STMen kan simulere
en lang rekke realistiske mål og
er et kosteffektivt verktøy for
sonartrening.

Lærling innen salgsfaget
Scanmatic har lenge vært en lærlingbedrift, men ikke innen salgsfaget. Tor Andersen
Ulltveit-Moe er fra Risør, 18 år gammel og kommer rett fra Risør videregående skole hvor
han studerte salg, service, og sikkerhet.
Tor har tidligere jobbet i butikk innen elektronikk. Gjennom videregående skole var han med på å
starte en ungdomsbedrift hvor Ungt Entreprenørskap nominerte hans bedrift, Moe&Dalen UB til ALLE
kategorier under fylkesmessen. Moe&Dalen vant beste salgspitch og beste yrkesfaglige bedrift, samt ble
tildelt tredje plass for beste stand. På bakgrunn av resultatene på fylkesmessen ble de invitert videre til
Norgesmesterskapet, hvor de også her ble nominert i alle kategorier de var påmeldt og stakk av med
seieren for beste stand.
Tor hadde en spennende historie og gode resultater i bagasjen da han spurte om han kunne gjennomføre lærlingtiden hos
Scanmatic. Da han kontaktet salgssjef Johannes Skar og fortalte sin historie, var det tommel opp fra salgssjefen. Og Tor
sitt ønske om å lære mer om “bedrift til bedrift” innen salgsfaget startet. Tor A. Ulltveit-Moe er nå ansatt som lærling hos
Scanmatic for en periode på to år, og skal i disse årene jobbe som salgsingeniør.
«Leder for en dag»
Resultatene i Norgesmesterskapet førte til at daglig leder, Tor ble spurt om å være med på «Leder for en dag» og Tor var
så heldig at han fikk mulighet til å være sammen med Konsernsjef Auke Lont i Statnett en hel dag. «Det var spennende
å se hvordan en hverdag for en toppsjef utartet seg, og jeg lærte mye om hvordan en bedrift styres og struktureres»,
fortalte Tor energisk når han kom tilbake. Vi gleder oss til to år sammen med Tor!

Joachim Hovland
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NB-IoT er aktivert
Telenor fornyer mobilnettet for å møte fremtidens behov for
robuste og pålitelige tjenester. Telenor planlegger en gradvis
nedstengning av 3G-nettet frem mot utgangen av 2020.
Bakgrunnen er at frekvensene som i dag brukes til 3G skal
gjenbrukes for å sikre tilstrekkelig kapasitet i 4G-nettet.
Telenor fortsetter å bygge ut
4G-nettet og fra 2018 vil man ha
4G-dekning lik eller bedre enn
dagens 2G-nettverk. I de områdene
3G nå skal stenges vil det bygges
4G-dekning. 4G-nettet er med
dets gode dekning og kapasitet
den beste teknologien både for
nåværende og framtidige maskin til
maskin (M2M) og Internet of Things
(IoT). Både 2G og 4G har høyere
befolknings- og arealdekning enn
3G. Ved utgangen av 2017 hadde
4G 99% befolkningsdekning og
76,6% arealdekning. 1. oktober i år
aktiverte Telenor NB-IoT og LTE-M i
sitt landsdekkende 4G nett i Norge.
«Det er ulike måter å koble ting til
internett. Det er bruksområdet og
bruksmønstret som avgjør hvilken
teknologi som er best egnet.
Hovedgrunnen til at IoT sensorer bør
bruke 4G-nettet når de skal kobles
opp til internett er at 4G-nettet er
sikkert og robust, og kan benyttes
av alle typer bruksområder.» Sier
Sofia Trope Forretningsutvikler
IoT i Telenor Norge. Mobilnettet
støtter både NB-IoT og LTE-M.
To utstyrskategorier støttes ved
lanseringen, CAT-NB1(NB-IoT) og
CAT M1(LTE-M), to ytterliggere
kommer å støttes etter hvert.
Kategoriene er optimalisert for
forskjellige applikasjoner. Detaljer
om de forskjellige teknologiene er
vist i tabellen nedenfor.
Fordeler med NB-IoT og LTE-M
Teknologiene tilbyr et radiobudsjett
som er 20 dB bedre enn 2G.
Det betyr at i mange tilfeller blir
dekningen bedre enn hva den er

i dag, noe som gjør det enkelt
å migrere fra 2G til den nye
teknologien. Dette er selvfølgelig
noe avhengig av terrenget mellom
basestasjonen og stasjonen.
Effektforbruket er optimalisert
for batteridrift og det er betydelig
lavere enn for dagens løsninger.
Det gjøre det mulig å bygge nye
batteridrevet målestasjoner for
meteorologi og hydrologi, noe som
igjen reduserte totalkostnaden
til nye stasjoner. Det er dermed
ikke behov for solcellepaneler og
store blybatterier, noe som igjen
reduseres størrelse på mekanisk
innkapsling.
Teknologiene støtter også en mye
høyere tetthet av stasjoner per
basestasjon, noe som vil gjøre det
mulig å rulle ut tingens internett i
de nærmeste årene.
Det vil også være mulig å gjøre
oppdateringer av maskinvaren
på utstyr i felten over eteren.
Dette reduserer de operasjonelle
kostnadene siden man ikke trenger
å reise ut til stasjonen for å gjøre
oppgraderinger av enheten.
NB-IoT eller LTE-M
NB-IoT er nok den beste
teknologien for enkle
målestasjoner, og den vil med
sitt lave strømtrekk og lave
kostnad, gjøre det mulig å sette
opp stasjoner på steder hvor det
tidligere ikke var lønnsomt. NB-IoT
brukes på steder der det heller ikke
er behov for å kommunisere veldig
ofte dvs. noen få ganger i døgnet.

LTE-M vil brukes på steder hvor det er
behov for større datakapasitet, f.eks.
hvor man skal overføre bilder eller
lavhastighets video, eller på steder hvor
man må kommunisere mange ganger i
døgnet.
Telenor kommer med forskjellige
datapakker som er optimalisert for
de forskjellige applikasjonene. Den
rimeligste datapakken koster mindre
enn NOK 100,- i året.
Tilgjengelighet av utstyr
Det er i dag tilgjengelig både modem
og rutere som støtter NB-IoT. Det
vil også snart være tilgjengelig
dataloggere med integrert NB-IoT
modem.
Scanmatic er i tillegg i ferd med å
utvikle en enkel datalogger med
integrert NB-IoT støtte. Denne
enheten støtter SDI-12 i tillegg
til noen få analoge og digitale
inn- og utganger. Enheten er
batteridrevet og vil kunne leveres i en
utendørsinnkapsling (IP67).
Det bygges også inn støtte for NBIoT kommunikasjon inn i vårt nye
datainnsamlingsystemet, H2. Det
gjelder både for å støtte for egne
produkter som f.eks. SM5059 og for
tredjepart løsninger fra OTT, Sutron og
Campbell. Vi jobber kontinuerlig med
løsninger på hvordan sluttbrukerne
kan migrere sine eksisterende
kommunikasjonsløsninger, ofte
basert på GSM til 4G, på en sikker
og sømløs måte. Ta kontakt med oss
dersom dere har spørsmål om de nye
teknologiene eller for en diskusjon
om migrasjon fra 2G- til NB IoT/LTE-M
baserte kommunikasjonsløsninger.

Teknologi

Kategori

Spektrum

Utgangseffekt

Båndbredde

Hastighet
UL/DL

Batterilevetid

Tale

SMS

Mobilitet

Sikkerhet

LTE-M

CAT-M1

800 MHz

+15 dBm

1.4 MHz

1/1 Mbps

> 10 år

Ja

Ja

Ja

SIM

CAT-M2

800 MHz

+15 dBm

5 MHz

4/7 Mbps

> 10 år

Ja

Ja

Ja

SIM

CAT-NB1

800 MHz

+20 dBm

200 kHz

20/60
kbps

> 10 år

Nei

Ja

Nei

SIM

CAT-NB2

800 MHz

+20 dBm

200 kHz

125/600
kbps

> 10 år

Nei

Ja

Nei

SIM

NB-IoT
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Datalogger SM5059
har nå støtte for OPC UA
I august skrev Scanmatic
og Staten Vegvesen under
på en ny rammeavtale for
Vegværstasjoner.

Scanmatic AS har lang erfaring
med bruk av OPC-teknologi i sine
automasjonsprosjekter, samtidig
ser vi nå en økende interesse for
protokollen innenfor instrumentering.

Rammeavtalen for Vegvær
introduserte nye krav til
dataloggeren, da Statens Vegvesen
har tatt steget med å innføre krav
om OPC UA på sine Vegværstasjoner.
I den forbindelsen har Scanmatic
implementert OPC UA i dataloggeren
SM5059.

Informasjonsmodellering i OPC UA
går ut på å lage datastrukturer hvor
data grupperes og håndteres som en
enhet. Disse informasjonsmodellene
kan standardiseres innenfor visse
applikasjoner og markedsområder
som igjen gjør at utstyr kan snakke
sammen uavhengig av produsent og
leverandør.

Hva er det som gjør at OPC-UA
er så hot?
OPC UA er en TCP/IP protokoll for
å kunne overføre data. Den største
forskjellen mellom de klassiske
OPC standardene og OPC UA er at
OPC UA ikke er basert på Microsoftteknologier som OLE og DCOM.
Dette gjør at OPC UA er plattformuavhengig.

Dette ser vi blant annet hos Statens
Vegvesen som har utviklet sin
egen informasjonsmodell som
kalles Prosessgrensesnittet. Alle
leverandører som leverer automasjon
til dem må innrette seg etter
denne. Vi ser det samme innenfor
andre bransjer som Offshore,
Byggautomasjon, Bilindustrien m.fl.

Datalogger SM5059 med OPC UA

Scanmatic ønsker gjerne å
ta del i utviklingen for en
informasjonsmodell som inkluderer
hydrologiske, metrologiske og
andre målinger sine behov inn i
en OPC-UA verden. Vi vil kunne
tilpasse vår datalogger til de
informasjonsmodellene som våre
kunder velger å bruke.

ONS 2018
«Oljemessen» ONS 2018 ble
gjennomført i Stavanger i
august. Før ONS fikk vi høre
at optimismen i Offshore
bransjen var tilbake og
det kan vi bekrefte at vi
opplevde.
Scanmatic hadde et spesielt fokus
på Mooring Line Monitoring (MLM)
under messen, og svært mange ville
høre om våre leveranser og hvilke
erfaringer vi har gjort oss.
Tidlig deteksjon av brudd på
en forankringsline er sentralt
for sikkerheten til flytende
offshore-installasjoner, og det er
myndighetspålagte krav at disse
installasjonene har systemer for
forankringslineovervåking.
Tre ulike løsninger var presentert på
standen:
• Subsea inclinometer - Kablet
inklinometer med bend stiffener
• Subsea proximity switch - 		
«Kabelfri» vinkelavlesning med
proximity switches

Stand 3080: ONS 2018, Agder politisk delegasjon besøker Scanmatic sin stand under ONS 2018.

• Acoustic MLM - Batteridrevne
små sensorer med akustisk
kommunikasjon
Mest interesse opplevde vi
rundt Acoustic MLM. Denne
løsningen benytter små,
strømgjerrige og rimelige
enheter, som kommuniserer
hydroakustisk (lyd i vann) til en
sentral mottaker. Enhetene har
bittesmå sensorer for måling av
blant annet bevegelse, vinkel,
temperatur og dybde. De har en
kommunikasjonsrekkevidde på
1 km under gunstige forhold og

en batterilevetid opp til 10 år med
oversending av data hvert 5 minutt.
Løsningen gir en situasjonsforståelse
om infrastruktur under vann som av
kostnadshensyn normalt ikke er mulig
å oppnå på annen måte. Dette er
«Internet of things under vann».
«Muligheten for retrofit montasje
på eksisterende installasjoner med
manglende eller defekte systemer
for forankringslineovervåking gjør
løsningen spesielt interessant
for mange», sier Scanmatics
salgsingeniør, Christian Jørgensen.
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TEMA: SCANMATIC I VEKST

TEMA: BRUKERDAGER 2019

Brukerdager
21. – 22. mai 2019
Den 21. – 22. mai 2019 er det igjen tid for å samle Kraftbransjen til Fagseminar og
Brukerdager i Arendal. Scanmatic stiller som vertskap og forelesningene gjennomføres
hos Scanmatic AS, Bedriftsveien 17, 4841 Arendal, dvs. ca. 7 minutter utenfor Arendal.
Deltakerne vil i løpet av to
innholdsrike maidager på Sørlandet
få høre spennende foredrag og
delta i nyttige diskusjoner og
erfaringsutvekslinger. Temaene
settes opp etter ønsker og
tilbakemeldinger fra deltakerne og
selve forelesningene gjennomføres
av bransjeansatte, fagpersoner og
Scanmatic ansatte.

Leder for Instrumenteringsavd. Daniel Hatlevoll (tv.), Innkjøpssjef, Martin Albrektsen og leder for Automasjonsavd. Knut Ove Stenhangen (th.)

Scanmatic omorganiserer
Dette gir rom for spissing
og større fokus på kundene
våre.
Den siste tiden har Scanmatic
gjennomgått en omorganisering
for å møte kundene på en bedre
måte. Veksten har ført til at
antall ingeniører i den leverende
avdelingen har blitt så stor at vi har
valgt å dele Leveranseavdelingen
opp i en Automasjonsavdeling
og en Instrumenteringsavdeling.
Hovedfokus i Automasjonsavdelingen har til nå vært
samferdselsprosjekter, mens
Instrumenteringsavdelingen jobber
for det meste mot markedsområde
energi og miljø hvor kraftkunder er
på kundelisten.
Det å dele Leveranseavdelingen
i to mener vi vil bidra til økt
kundefokus. Dette gir oss mulighet
6: Scanmatic nyhetsbrev 2/2018

til å ha fokus på både små
oppgaver og store prosjekter. Vi
opplever at ingeniørene engasjerer
seg mer og at de får diskutere
utfordringer mer inngående og
på en bedre måte. Noe som igjen
fører til at kundene og prosjektene
vi kjører mot dem får mer og
bedre fokus. Vi har alltid fokusert
på at ingeniørene skal ha nærhet
til kundene og dette håper vi
kundene vil oppleve enda sterkere i
fremtiden.
Scanmatic har valgt å finne ledere
til disse avdelingene internt.
Knut Ove Stenhagen leder
Automasjonsavdelingen. Han har
jobbet med samferdselsprosjekter
i en årrekke og kan dette markedet
godt.
Daniel Hatlevoll leder Instrumenteringsavdelingen. Han har i mange

Tilgang og kvalitet på oppdatert
informasjon og måledata blir
viktigere og viktigere. Vi skal
oppdage endringer og forutsi feil
i stadig flere og mer avanserte
systemer. Dette bidrar til
utviklingen av mer sofistikerte
beslutningsstøtte-systemer
til hardere krav til datatilgang
i sann tid. Med dette som
bakteppe valgte vi derfor i 2018 å
fokusere på aktuell teknologi og
erfaringsutveksling spisset mot
kraftbransjen. Temaet ble derfor;
Ny teknologi: Nye muligheter - og
nye utfordringer.

Noen av overskriftene fra
samlingen i 2018:
• AI, IoT, robotisering, digitalisering: Bare buzz – eller viktig?
• NB IoT lanseres i 2018. Hvor
interessant er det for oss?
• Fra 4G til 5G: Når skjer det og
hva er forskjellen?
• LoRaWan og andre alternativer til
offentlig mobilnett.
• Datalogger SM5059, Nyheter og
status for datainnsamlingssystemet H2
• Nye sensorer og sensorteknologi
– fra sensor til sluttbruker
• Datasikkerhet i nye
kommunikasjonsbærere
• Presentasjoner og evaluering av
gjennomførte forsknings-		
prosjekter
Vi har ikke landet tema for
Brukerdagene 2019 og oppfordrer
deg herved til å sende inn forslag
og ønsker til
company@scanmatic.no.

Brukerdagene 2019
Ønsker du å være gjest, har du et
tema, en brukererfaring eller et
problem du ønsker å få belyst, eller
som du ønsker å fortelle om, håper
vi på å høre fra deg!
Hold av datoene 21. og 22.
mai 2019 for deltakelse på
Brukerdagene i Arendal. Påmelding
gjøres til: company@scanmatic.
no med emnet: Brukerdager 2019.
Prisen for hele brukerseminaret, kr
3750. Avgiften dekker deltakelse
på seminaret begge dager, lunch
begge dager, sosialt arrangement
og en hyggelig felles aktivitet og
middag tirsdag 21. mai. Forelesere
betaler ikke for Brukerdagene.
I forbindelse med overnatting
har vi reservert 32 hotellrom på
Clarion Tyholmen Prisen: 1 458,kr/natt, inkl. frokost. Vi registrerer
rommene etter «første mann til
mølla…» prinsippet. Vi håper på å
se deg – velkommen!

år jobbet som prosjektleder for
noen av de største prosjektene
våre og vet hva som må til for å
levere gode prosjekter. Begge de
nye avdelingslederne er i starten av
30 årene og utdannet sivilingeniør
innen teknisk kybernetikk ved NTNU.
Innkjøpssjef
Samtidig som vi har delt den
leverende avdelingen i to har vi
ansatt en ny innkjøpssjef. Martin
Albrektsen leder nå vår Innkjøpsog logistikkavdeling.
Ved å skille ut innkjøp som egen
avdeling får vi større fokus på økt
samarbeid med leverandørene.
Scanmatic er svært opptatt av å
være konkurransedyktige i våre
markeder. Et ledd i dette er å sikre
at vi har leverandører som leverer
riktig kvalitet til beste pris. Dette
kommer også kundene våre til
gode.
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Kjære kunder og
samarbeidspartnere
Vår ambisjon er å
være markedets
beste leverandør
av industrielle
instrumenterings- og
kontrollsystemer
basert på
entusiastiske
og engasjerte
Daglig Leder,
medarbeidere, unik
Kim Steinsland
teknologikompetanse
og bransjens beste prosjektorganisasjon. «Best på gjennomføring»
er målet. Hvorvidt vi klarer å leve opp
til denne målsetningen er det opp til
dere kunder å bedømme. Vi ser at
flere og flere følger oppfordringen fra
i fjor og gir oss ærlige og konstruktive
tilbakemeldinger. Det setter vi pris på.
På tampen av 2018 er status for
Scanmatic som følger:
Scanmatic Elektro vokser fortsatt
og teller nå 130 fast ansatte. I
2018 har selskapets hovedfokus
vært på Ellingsøy-, Valderøy- og
Godøytunnelen i Ålesund samt E6 i
Nordland. Samferdsel er fremdeles
desidert største markedssegment
og avdeling, men vi opplever også
god vekst og utvikling i selskapets
2 mindre avdelinger fiber og trådløs
infrastruktur.
Scanmatic Instrument Technology
AS (ITAS) i Ås har det siste
året for alvor etablert seg innen
fiskeoppdrett hvor de leverer
komplette instrumenteringsløsninger
for overvåking av vannkvaliteten i
merdene til oppdrettsanlegg både
i Norge, Canada og Scotland. I
tillegg har Ås-miljøet som vanlig
levert sensorer og dataloggere til
Meteorologisk Institutt og en rekke
universiteter og forskningsinstitusjoner
bla i Etiopia der instrumentering fra
ITAS skal benyttes til lokal forskning
innen fornybar energi.
Scanmatic Environmental
Technology AB i Sverige, eller
SMETAB, vokser også videre og flyttet
til nye og større lokaler i sommer.
SMETAB er nå 6 ansatte som betjener
det svenske markedet innen hyd/met,

miljøovervåking og trafikkteknikk.
Største kunder er SMHI, Sjøfartsverket
og Strål-sikkerhetsmyndigheten
som alle har anskaffet store
stasjonsnettverk basert på SM5059 og
Hidacs/H2 de siste årene.
Scanmatic AS som er morselskapet
og det opprinnelige Scanmatic,
hevder seg fremdeles godt sammen
med sine yngre døtre. Vi passerte 50
ansatte tidligere i år og planlegger
med fortsatt vekst i 2019. Aktiviteten
og etterspørselen er god i alle
markedssegmenter, så alle avdelinger
har mer enn nok å gjøre. Samtidig er
vi opptatt av å prioritere innovasjon
og videreutvikling av egne produkter.
I 2019 vil vi videreføre utviklingen
av H2, som er en stabil, skalerbar og
moderne datainnsamlingsplattform og
etterfølger etter vår velkjente Hidacs
som nærmer seg pensjonsalder.
I tillegg til H2 er vi i innspurten
med utviklingen av en helt ny
sonarprosessor-plattform som vil
bli kjernen i fremtidige militære og
sivile hydroakustikkleveranser, og
vi er i gang med utviklingen av en
spennende IoT-løsning basert på svært
strømgjerrig og robust narrowbandteknologi på terminalsiden og
selvfølgelig H2 på innsamlingssiden.
Som nevnt innledningsvis jobber
vi hver dag for å forbedre og
perfeksjonere leveransepresisjon,
kvalitet og god kommunikasjon med
kunder og samarbeidspartnere. For
2019 løfter vi lista enda et hakk og
sier at målet vårt er å overraske
positivt hver gang. I alle ledd skal vi
være mer tilgjengelige, mer presise,
raskere og flinkere til å kommunisere
enn hva man forventer av en seriøs
teknologileverandør.
Takk igjen til alle som har bidratt og
gitt oss verdifull feedback. Vi håper
dere fortsetter med det.
Riktig god jul og et godt nytt år ønskes
fra alle oss i Scanmatic.
Kim Steinsland
Adm dir

Nye medarbeidere
Gjermund Hodnebrog er
36 år og bor noen steinkast
unna Scanmatic. Han er
Elektroingeniør fra Høgskolen
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automatiske testsystemer for radiokommunikasjonsutstyr. Hovedfokus på Softwareutvikling med
styring av testobjekter og måleinstrumenter.
Tommy Aas er 27 år gammel
og kommer i fra Lillesand. Han
er ansatt som prosjektingeniør
ved automasjonsavdelingen,
og begynte i stillingen i mai
2018. Tommy har Fagbrev
industrimontør Aker Solutions
MH AS og Fagbrev automatiker Aker Solutions. Han
er utdannet Ingeniør innen
mekatronikk (bachelorgrad)
og Sivilingeniør, Fornybar energi, (mastergrad).
Bacheloroppgave ble skrevet om hydraulisk synkron motorstyring og masteroppgave om styring av
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Roaldsnes er 27 år
og nylig ansatt som
hardwareutvikler for styrking
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kommer han fra Voss i
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har 5-årig master Teknisk
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