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Bildet viser STL fra NOV som er trukket inn i lasteskipet. De grå forankringslinene overvåkes av Scanmatic.

Mooring Line Monitoring

STADIG MER STRUKTUROVERVÅKING
Ofte gjennomføres datainnsamlingen 

ved manuelle inspeksjoner som en del av 

vedlikeholdsrutinene, men også langvarig 

stand-alone datalogging tas i bruk. Disse 

dataene gir grunnlaget for strukturanalyser 

som f.eks. kan si noe om forventet levetid 

på komponentene. Ved spesielt kritiske 

operasjoner er det ønske om kontinuerlig 

overvåking av  flest mulige parametre 

for å sikre god situasjonsforståelse, bidra 

til tidlig varsling og minimere sansynlig-

heten for uønskede hendelser.

NOV LASTE- OG PRODUKSJONSBØYER
NOV (National Oilwell Varco) i Arendal har 

utviklet STL (Submerged Turret Loading) 

og STP (Submerged Turret Production), 

bøyer for henholdsvis lasting og produk-

sjon av olje fra undervannsinstallasjoner. 

Disse bøyene trekkes inn i skipet og 

fungerer som forankringen til skipet 

mens tankene fylles med oljen. Selv om 

bøyenes forankring er dimensjonert til 

å tåle hundreårsvær, er konsekvensen 

stor dersom for mange av de redundante 

forankringslinene skulle ryke. Scanmatic 

leverer derfor utstyr til NOV som bidrar til 

kontinuerlig sanntidsovervåking av disse 

forankringslinene.

SUBSEA INCLINOMETER SM2875 ATEX
SM2875 består av en ATEX-godkjent 

tiltsensor som er støpt inn i en innkapsling 

av titan eller syrefast stål. Denne 

enheten plasseres på forankrings-linen 

Løsningene våre er ofte teknisk 

avanserte og det stilles strenge krav til 

driftssikkerhet, levetid og oppetid. Nye 

kunder og nye leveranser finner stadig 

veien gjennom vår leveranseavdeling. I 

2006 hadde Scanmatic en omsetning på 

32 mill. og i 2014 var omsetningen steget 

til 84 mill. Dette er svært gledelig, men 

det krever bedre systemer for å holde 

oversikt og styring på alle prosjektene og 

leveransene. I og med at antall operativ 

systemer stadig øker har vi sett behov for 

å styrke Service og Support funksjonen i 

selskapet.  Ved siden av å jobbe for å være 

den beste aktøren innen prosjektstyring 

i forbindelse med våre leveranser skal 

vi også oppleves som en av de beste 

også innen Service – og Support. Vi 

har derfor opprettet en egen funksjon 

i selskapet som skal følge opp alle 

Service- og Supporthenvendelsene og 

se til at de blir registrert og fulgt opp i 

henhold til våre interne systemer og at 

vi ivaretar både våre forpliktelser og ikke 

minst kundens forventninger på en god 

måte.  Funksjonen vil også følge opp 

oppdragene slik at de med Serviceavtaler 

får den riktige prioriteringen. 

Fokuset blir tett oppfølging med minimal 

ventetid og god informasjon gjennom 

hele saksgangen. Vi skal levere topp 

profesjonell kundeservice hver gang! 

KORT OM SERVICE OG SUPPORT
• Service og Support er 1. linje, som 

mottar meldingen fra kunde, registrerer 

saken og eventuelt kontakter ansvarlig 

ingeniør for videre oppfølging. 

• Service og Support koordinerer og 

følger opp sakene til de er løst.

• Service og support har et 

registreringssystem for 

servicemeldinger som sikrer en 

komplett oversikt og kontinuerlig 

kontroll av oppdragene. 

• Service og Support besvarer 

telefonsamtaler og e-poster så hurtig 

og effektivt som mulig.  

Vi håper Service og Support vil innfri 

deres forventninger og at dere 

opplever Scanmatic som konsise og 

kommuniserende i alle ledd. Vi ønsker å 

være en foretrukken samarbeidspartner!

Service & Support!
Scanmatic leverer systemløsninger innen instrumentering, 

overvåking og styring til profesjonelle, industrielle kunder 

innen fornybar energi, samferdsel, forsvar og offshore. 
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Det stilles stadig 

strengere krav til 

tilstandsovervåking av 

kritiske komponenter 

og infrastruktur på 

offshoreinstallasjoner. 

Det benyttes derfor en 

rekke sensorteknologier 

for å samle inn data 

om alle tenkelige 

strukturelementer. 

SM2875 – Subsea Inclinometer ATEX,  

med strekkavlastningen i gult. 

3D illustrasjon: Kjell B. Kvinnesland

og måler dens vinkel. Dersom f.eks. 

vinkelen plutselig endres vil dette være 

en indikasjon på at noe er galt med 

forankringslinen. Tiltsensoren er uten 

bevegelige deler og gir ut et 4 – 20 mA 

analogt signal. Fra datainnsamlingsenheten 

Scanmatic leverer overføres disse 

signalene over Modbus til skipets DP-

system (Dynamisk Posisjonering), slik at 

vinklene på alle forankringslinene kan vises 

i sanntid på skjermer på brua til skipet. 

Hele det leverte systemet er godkjent for 

bruk i eksplosjonsfarlig område.

Det mekanisk mest krevende med 

Scanmatic-leveransen er håndteringen 

av overgangen mellom tiltsensoren på 

forankringslinen og subsea-kabelen festet 

til bøyen. Dette området er i konstant 

bevegelse når bøya ligger i «skvulpesona» 

under operasjon. Med kontinuerlig 

drift og levetid på minimum 15 år må 

løsningen være meget robust. Scanmatic 

har løst dette ved å støpe inn kabelen fra 

tiltsensoren i et spesielt plastmateriale 

med ekstreme egenskaper i forhold til 

sjokkabsorbsjon, vibrasjonsdempning, 

korrosjon, slitasje, bøyning og tøying.

NYE UTFORDRINGER? JA, TAKK!
Leveransene av systemer for data- 

innsamling i de mest ekstreme  

miljøer gjør at Scanmatic 

har opparbeidet seg en 

unik kompetanse og 

erfaring med å ut-

arbeide løsninger for 

overvåking av kritisk 

infrastruktur. Vi er ivrige 

etter å gyve løs på neste 

«umulige» utfordring.  

 

Ta kontakt!



Scanmatic i Tyrkia
Statkraft gikk inn på det tyrkiske 

markedet i 2009 gjennom kjøp av 95 

prosent av Yeşil Enerji og selskapets 

vannkraftportefølje. De resterende fem 

prosentene ble kjøpt i 2010, og Yeşil Enerji 

ble omdøpt til Statkraft Enerji.

TRE KRAFTVERK
Vannkraftprosjektet Çakıt på 20 MW ble 

ferdigstilt i 2010. Utbyggingen av det 

102 MW store vannkraftprosjektet Kargı 

Kızılırmak begynte i 2011, og kraftverket 

kom i drift i fjerde kvartal 2014. I 2012 

begynte utbyggingen av det 517 MW 

store vannkraftprosjektet Çetin, og etter 

planen vil kraftverket være i drift innen 

2016. Til sammen vil disse tre kraftverkene 

ha en årlig produksjon på rundt 2 TWh. 

TIL TYRKIA
I januar i år reiste Bjørnar Preus-Olsen og 

Daniel Hatlevoll til Tyrkia sammen med 

en delegasjon fra Statkraft Region Øst 

for å montere og idriftsette tilsammen 4 

målestasjoner.  

ENCODER 
Målesprinsippet er flottør med encoder.  

Det er en del sedimenter i vannet som 

gjør at dette måleprinsippe er å foretrekke 

istedet for nedsenkbare trykksonder.  Det 

ble benyttet lokalt selskap for mekanisk 

konstruksjon for målerør og måleskap.  

Oppbyggingen av instrumenteringen ble 

tilpasset skapene.  For strømforsyning er det 

benyttet solcellepanel og batteri, og data 

samles inn via GSM nettet til lokal Hidacs 

innsamlingssystem som er knyttet opp i 

Statkraft sitt nett.  I første omgang måler 

stasjonene kun vannstand, men så fort man 

har fått etablert de nødvendige profilene vil 

stasjonene beregne vannføringen direkte.  

Måledataene er viktige paramtre ifm vann-

forvaltningen samt at de ivaretar kravet til 

dokumentasjon ihht konsesjonen.

KJAPT OG SMIDIG
«Monteringen og idriftsettelsen gikk kjapt 

og smidig takket være nøye forberedelser 

og kyndig personell som kunne gjøre de 

nødvendige tilpasninger ad hoc», sier Axel 

Lang Hydrolog fra Statkraft Region Øst.  

Scanmatic har levert 4 

målestasjoner for måling av 

vannstand og beregning av 

vannføring oppstrøms og 

nedstrøms kraftverket Kargi.

Monteringen og idriftsettelsen gikk kjapt og smidig takket 

være nøye forberedelser og kyndig personell som kunne 

gjøre de nødvendige tilpasninger ad hoc
 

Axel Lang, Hydrolog

Ny medarbeider på  

Økonomi/administrasjon
Vibecke Noddeland bor på Hisøy med mann og to barn. 

Kommer fra Sevan Marine /Finansavdelingen.  

Vi ønsker Vibecke velkommen til Scanmatic!
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Øverste bilde og nedre til venstre er fra Kargi reservoar, og måler Vannstanden i magasinet. Stasjonen i bildet nede til høyre står i byen Osmancik, hvor den måler  

vannføringen inn til magasinet. I tillegg står det en stasjon på nedsiden av Kargi reservoaret, som måler vannføring ut fra magasinet.



Det var studentene Audun Hørthe, 

Helge Nødland og Bjørnar Preus-Olsen 

ved UiA som vant prisen for beste 

bacheloroppgave 2015, kalt «All In 

One Servo Lab». NFA inviterte vinnerne 

til NFAs årsmøte som ble avholdt på 

Gardermoen 28. april 2015. Her ble 

oppgaven presentert for deltakerne og 

vinnerne ble hedret for sitt arbeid.

BESKRIVELSE AV OPPGAVEN – 
SERVO LAB
All in One Servo Lab er en komplett 

utviklingsplattform og undervisningsstøtte 

i servoteknikk og mikrokontrollerteknikk/

programmering. Servo laben består av en 

dc -motor med encoder, og en step-motor. 

Frontpanelet er gravert med en grafisk 

fremstilling av motorer og drivere samt 

med lysdioder som viser virkemåten til 

motor-styringen. I tillegg til motorene har 

Servo Laben et LCD-display og I/O som 

brytere, styrbare lysdioder, potensiometer, 

mekanisk encoder, og joystick. Dette gir 

brukeren en enkel og visuell fremstilling av 

systemet samt brukervennlig og intuitivt 

brukergrensesnitt. 

Servo Laben kan også kobles til en pc 

via USB for programmering og styring 

av motorene. Det er laget et grafisk 

Vi gratulerer!

NFAs årsmøte 2015 Pris for beste bacheloroppgave 2014, fra venstre Bjørnar Preus-Olsen, Helge Nødland og Geir Stuestøl fra FMC Kongsberg Metering som represen-

tant for juryen. Audun Hørthe var ikke til stede. Foto: Joachim Seehusen, NFA – Norsk Forening for Automatisering

Fra venstre: Mats Riehm (Scanmatic i Sverige), Kim Steinsland (Scanmatic AS) og Are Omdal (SM Elektro)

«All in one Servolab»

brukergrensesnitt hvor man kan styre 

dc-motoren med en PID- eller Lead/

Lag- kontroller og motta sanntid grafisk 

informasjon om turtall, posisjon, settpunkt 

og pådrag. Step-motoren kan også styres 

med mikro-stepping, og animasjoner 

viser virkemåten til motoren synkront 

med den faktiske motorens bevegelser. 

Hjernen i Servo laben er en 8-bits 

AVR-mikrokontroller som enkelt kan 

programmeres av brukeren til å løse nye 

oppgaver. En Bluetooth radio gjør det 

mulig å styre Servo laben fra mobiltelefon, 

eller for flere ServoLaber å kommunisere 

mellom hverandre. Servo laben er designet 

med tanke på produksjon. Delene 

laserkuttes i akryl eller cnc-maskineres i 

aluminium. Konstruksjonen er bygget opp 

med sandwich-prinsipp, og kun 8 skruer 

brukes i sammenstillingen. 

Det er laget en omfattende brukermanual 

og lab-oppgaver, som tar for seg alt fra 

enkel programmering av mikrokontrollere, 

til avansert styring av servo-motorer.

BEGRUNNELSE:
Studentene utviklet et komplett produkt 

for undervisningsstøtte i servoteknikk. 

Juryen sier at produktutviklingen er utført 

på en profesjonell og ingeniørmessig 

måte. Den inkluderer arbeid innen 

elektronikk, programmering, mekanikk, 

instrumentering og regulering.

Det er produsert 25 feilfrie enheter med 

komplett labmanual løsningsforslag. 

Prisen per produsert enhet er vesentlig 

lavere enn for tilsvarende kommersielt 

tilgjengelig utstyr.

Vår nyansatte prosjekt-

ingeniør Bjørnar Preus-

Olsen har sammen med to 

medstudenter blitt tildelt 

NFA’S (Norsk Forening for 

Automatisering) pris for 

beste Bacheloroppgave i  

2014. Kolleger på Scanmatic 

gratulerer med prisen!

Produktutviklingen er utført på en profesjonell og ingeniør-

messig måte. Den inkluderer arbeid innen elektronikk,  

programmering, mekanikk, instrumentering og regulering.

Juryen

Solid vekst i 2014, og 

rekordstart på 2015

Morselskapet, Scanmatic AS omsatte for 

83,9 mill, en økning på nesten 14 mill 

ift 2013. Scanmatic Elektro AS som ble 

etablert i 2011 og hadde en omsetning 

på 20 mill i første driftsår, har siden da 

mer enn doblet omsetningen hvert 

år. Det klarte vi også i 2014, og endte 

på 220 mill. Scanmatic Environmental 

Technology AB (SMETAB) ble etablert 

som heleid svensk datterselskap til 

Scanmatic AS i 2013. Også i Sverige har 

vi hittil doblet omsetningen for hvert 

driftsår, fra 4 mill i 2013 til 8 mill i 2014. I 

tillegg til solid vekst gikk alle 3 selskaper 

med overskudd. Konsolidert omsetning 

for Scanmatic gruppen (summen av 

omsetning i alle 3 selskaper minus 

internfakturering mellom selskapene) 

ble 290 mill og resultatet ble på 24 mill 

før skatt.

Forventningene til norsk økonomi og 

næringsliv har endret seg mye det siste 

året, og vi har som følge av det vært litt 

ekstra spente på hvordan 2015 ville starte. 

Nå er snart første halvår tilbakelagt, 

og vi er både glad for og stolte av å 

kunne rapportere om fortsatt god vekst 

og utvikling i ordreinngangen i alle 

markedssegmenter. 

Både Scanmatic AS og Scanmatic 

Elektro AS har i 2015 signert sine største 

enkeltkontrakter noensinne. 

Scanmatic AS har i mai inngått kontrakt 

med Forsvarets Logistikkorganisasjon 

(FLO) om å levere et høypresisjons 

posisjoneringssystem til NATO. 

Kontraktens verdi er på drøyt 13 mill NOK.

Scanmatic Elektro AS vant, også det i mai, 

et offentlig anbud på 150 mill NOK, 

og skal levere elektrisk og elektronsk 

oppgradering av 12 veitunneler på E6 

i Nordland i hht. en såkalt samspills-

kontrakt med Statens Vegvesen 

Region Nord. I tillegg til nevnte 

rekordkontrakter registerer vi god 

aktivitet og stabil ordreinngang i alle 

våre 4 markedssegmer som er Forsvar, 

Samferdsel, Offshore og Fornybar 

Energi og Miljø.

Scanmatic vokser videre. Alle de tre 

selskapene i gruppen satte nye rekorder i 

2014, både på omsetning og resultat. 
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KURS Info Bransje Hvor Dato

Systemkurs Feltstasjon og Hidacs kurs 
ved Scanmatic/Kilsund.

Energi Scanmatic, 
Kilsundv. 126

Neste kurs – 
våren 2016

Brukerdager Energibransjens samling hos 
Scanmatic/Kilsund

Energi Scanmatic, 
Kilsundv. 126

Neste samling vår/
sommer 2016

MESSE Info Bransje Hvor Dato

OTD 2015 Offshore Technology Days 
-Scanmatics stand: 

Offshore Stavanger
Stand 2602, Hall B

21.-22-.
oktober 2015

VA-
konferanse

VA Konferansen 2015  
Sogn og Fjordane

Kommunal 
sektor

Alexandra Hotell 
i Stryn

14. – 15  
oktober 2015

Det må tas forbehold om endring av dato!

Kurs og messer 2015/2016

De som følger godt med i Scanmatics 

Nyhetsbrev eller holder seg oppdatert  

på ww.scanmatic.no, har allerede hørt om 

Scanmatics VeiVær-app. Det er en gratis 

mobilapplikasjon som viser værdata og 

kamerabilder fra Statens vegvesens måle- 

stasjoner i Norge. I forrige nummer av 

Nyhetsbrevet presenterte vi appen kun 

for Android, da iPhone-versjonen ikke var 

helt ferdig. Vi gleder oss derfor stort over  

å informere om at det nå er klart for å gå 

inn på App-store og laste ned VeiVær-

appen til din iPhone!

Vi har fått mange positive tilbakemeldinger 

fra dem som bruker appen, og det setter 

vi i Scanmatic stor pris på! Noen har også 

spurt om hvorfor vi har utviklet VeiVær, 

og vi har to svar på spørsmålet:

For det første, Scanmatic er totalleverandør 

av sensorer, datalogging og kommunika-

sjon og har levert flesteparten av disse 

stasjonene. Ved å tilby en oversiktlig 

presentasjon av værdata og kamerabilder, 

gis brukeren en god indikasjon på 

føreforholdene på det aktuelle stedet 

i sanntid. Vi ser for oss at det er mange 

som kan ha glede av VeiVær-appen og at 

profesjonelle aktører som brøytemann-

skap og transportsselskaper vil kunne 

benytte den, men også familier som skal 

på hytta eller over fjellet og er usikre på 

kjøreforholdene. 

For det andre ønsket vi i Scanmatic å 

vise hvilke muligheter som ligger i hele 

rekken av teknologien vi leverer. Vi har 

gjennom mange år levert sensorer, auto-

matikk, loggere, kamera, strømforsyning, 

kommunikasjon og software for datalag-

ring og presentasjon til ulike prosjekter 

og formål. Behovet for tilgjengelighet 

endrer seg, og vi har nå utviklet Hidacs-

appen som presenterer data fra datainn-

samlingsverktøyet vårt, Hidacs. VeiVær-

appen er en tilpasning av Hidacs-appen 

og er således et eksempel på de mulig- 

hetene som ligger i løsningen.

Ønsker du mere informasjon om  

Scanmatic og hva vi har å tilby? 

 

Ta kontakt på tlf: 370 59 500 eller på mail: 

company@scanmatic.no. Eller du kan gå 

inn på www.scanmatic.no. 

OPPDATERING AV NYHET! 

VeiVær-app er nå tilgjengelig 

på iPhone/iPad

Ønsker du mer informasjon om  

sakene i dette nyhetsbrevet, send oss 

gjerne en e-post: info@scanmatic.no.

Scanmatic AS 

Kilsundveien 126 

N-4920 Staubø

company@scanmatic.no 

www.scanmatic.no

Returadresse: Scanmatic AS Kilsundveien 126 N-4920 STAUBØ


