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Ny Veivær-app
Få veiværinformasjon 
direkte til din mobil

Energi og klima
Leverer klima-lab til Sam 
Eyde Videregående skole.

Fastnettet avvikles 
I 2017 stenges  
fastnettet i Norge

Toventunnelen 
 – mye mer enn bare vei gjennom fjellet.

 



 Scanmatic hjelper gjerne med å forenkle overgangen  

fra fastnettet for kundene våre
Nils Lofstad, salgsansvarlig for kraftmarkedet i Scanmatic 
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Prosessen er allerede i gang, og Modalen 
kommune i Hordaland er det første stedet 
hvor dette er gjennomført. 
Fastnettet består av mange tjenester og 
teknologier. Det er analog telefoni og 
ISDN som Telenor planlegger å fjerne. 
DSL, som bruker deler av det samme 
kobbernettet, vil leve videre i enda noen 
år. Det er flere grunner, i følge Telenor, til 
at fastnettet skrus av. Det er ikke lenger 
mulig å skaffe reservedeler til nettet, de 
to hovedleverandørene, Alcatel Lucent 
og Ericsson, gir ikke lengre støtte for de 
gamle produktene sine, ansatte med 
kobberkompetansen er i ferd med å 
pensjonere seg i Telenor og antall kunder 
er drastisk redusert. 

FASTNETTET AVVIKLES
– Telenor har fremdeles leveringsplikt, men 
ikke basert på teknologi. Det er ikke bare 
vanlige telefoner som bruker fastnettet. 
Telenor må ta hensyn til trygghetsalarmer, 
kommunale helsenett og andre 
tjenester også. Deres plan er å flytte de 
gamle tjenestene over på mobilnettet 
eller bredbåndsnettet ved hjelp av 

nye terminaler eller adaptere. Det som 
kjennetegner nettene til kraftbransjen, 
er at de dekker steder i landet hvor det 
er begrenset bredbåndsinfrastruktur. 
Det er mange steder hvor det ikke 
er mobildekning i det hele tatt, og 
kobbernettet er det eneste tilgjengelige 
nettverket fra Telenor. Det vil være naivt 
å tro at Telenor kommer til gjøre en 
massiv mobilutbygging som vil gi 100 % 
dekning av hele Norge. Dette er ikke en ny 
problemstilling for kraftbransjen for de  
har i mange år bygd ut egne nett basert  
på fiber, radio og satellitt.

ALTERNATIVE LØSNINGER
Man bør flytte tjenestene over til andre 
løsninger i god tid før disse termineres. 
Her er det viktig å få en oversikt over 
hvilke systemer som kommer til å bli 
påvirket. Dette gjelder ikke bare telefoni, 
men også alle løsninger som er basert på 
oppringt samband. Det er flere mulige 
løsninger som kan vurderes: 
•  Legge fiber er en mulighet som mange 

vil bruke, men det vil være steder hvor 
kosten blir for høy  

•  Utvide sitt eget driftsradiosystem eller 
eventuelt å bygge ut et nytt driftsnett 
(f.eks. basert på digitale løsninger som 
TETRA eller DMR) for å kunne støtte 
både telefoni og lavkapasitet data 

•  Bygge ut punkt til punkt VHF/UHF-
radioforbindelser der hvor det blir for 
kostbart å legge fiber 

•  Satellitt kan også være aktuell noen 
plasser, men driftskostnaden kan være 
et problem for storskala utbygging. 
Iridium- og Inmarsat BGAN-systemene  
er aktuelle systemer som kan brukes i 
hele Norge. 

Det er nødvendig med lokal batteri-
backup, siden de nye løsningene ikke 
støtter kraftmating over kabelen slik 

fastnettet støtter i dag. Et mobilnett har 
vanligvis en ganske begrenset oppetid 
ved strømbrudd, og man kan ikke regne 
med at den vil holde mobilnettet oppe 
i mer enn minimum to timer i byer og 
fire timer på landet. Oppetiden kan i 
virkeligheten være mindre enn dette 
i dag, siden disse tallene er de nye 
kravene fra Post- og Teletilsynet.
Hvor lenge andre aldrene teknologier vil 
støttes i nettet til Telenor, er usikkert. De 
neste teknologiene som kan forsvinne 
er f.eks. DSL og GPRS. Det vil derfor være 
fornuftig å lage en løsning i dag som vil 
kunne ta hånd om dette scenarioet i en 
ikke altfor fjern fremtid!

TILBYR ALTERNATIVER
– Scanmatic hjelper gjerne med å 
forenkle overgangen fra fastnettet 
for kundene våre, sier Nils Lofstad, 
salgsansvarlig for kraftmarkedet i 
Scanmatic.  Vi har lang erfaring med 
leveranser av forskjellige modem/
adaptere, og kan levere løsninger for de 
fleste kommunikasjonsmedier, inkludert 
fiber, mobil, radio og satellitt. Det er 
ikke bare modemet vi kan levere, men 
også tilby en komplett løsning som også 
inkluderer skap og kraftforsyning med 
stor nok batterikapasitet. Vi bidrar også 
med konsulenttjenester, hvor vi sammen 
med kunden går gjennom dagens 
løsning, og lager en strategi på hvordan 
overganger kan gjennomføres. Vi kan i 
tillegg utføre dekningsberegninger og 
frekvensplanlegging for radiosystemer, 
og eventuelt anskaffe abonnementer for 
mobil eller satellitt dersom det blir den 
valgte strategien.    
Til sist tilbyr vårt datterselskap, 
Scanmatic Elektro, installasjonstjenester 
av fiber dersom man ønsker å legge fiber 
til stasjonen.

Slutt på fastnettet i Norge
En æra går nå mot slutten i det norske telenettet. Telenor har  
besluttet at deler av fastnettet skal avvikles i løpet av 2017. 

ISDN	  

Analog	  

MODEM	  

Faks	  
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I denne smeltedigelen av innspill, ønsker, vyer, kreativitet og 
behov vokser det frem en foregangsskole spesielt kjent for 
nyskapende pedagogisk praksis og elevenes faglige resultater. 
Skolen ønsker å være en arena hvor fremtid skapes. En fremtid 
hvor næringslivet trenger dyktige fagfolk, og hvor skolens 
oppdrag er å kvalifisere og dyktiggjøre sine elever til videre 
studier, lærlingplass eller arbeidsmarkedet.
Med disse visjonene og målene som grunnlag, har Sam Eyde 
videregående skole tatt et aktivt initiativ, og sammen med 
Scanmatic skal det nå bygges et klima- og energilaboratorium 
til pedagogisk, faglig og praktisk bruk ved skolen. Formålet med 
klima-laben er å gi elever ved skolen økt kunnskap om energi- og 
klimaspørsmål, og større bevissthet om de store utfordringene vi 
står overfor lokalt, nasjonalt og globalt på dette området. 
Klima-laben ved Sam Eyde skal utstyres med en værstasjon 
som samler og logger værdata for vindretning, vindstyrke, 
lufttemperatur, lufttrykk, solstråling og luftfuktighet. 
Meteorologisk Institutt (Met.no) er invitert med i prosessen, og 
bistår med plassering av sensorene slik at innsamling av værdata, 
så langt det er mulig, tilfredsstiller Met.no sine krav.
I tillegg til værstasjonen, skal det leveres og monteres ulike 
energikilder som er tenkt benyttet til forskning og undervisning  
ved skolen. Effekten er derfor begrenset, men skolen har likevel  
søkt Agder Energi om konsesjon for å produsere strøm til eget bruk. 
Det er i denne omgang tre energikilder som skal varme opp 
og gi strøm til eget bruk. På taket av skolebygningen skal det 
monteres solcellepanel, solfangere og en vindmølle. Skolen er 
også forberedt på å benytte jordvarme ved hjelp av vannbåren 
varme, men dette vil ikke bli en del av dette anlegget nå.

SOLENERGI
Solenergi kan utnyttes på flere måter. I Norge er bruk av 
solcellepanel stort sett bare aktuelt i områder som ligger langt 
unna elektrisitetsnettet, og de er derfor mest brukt på hytter, 
til værstasjoner og på båter. Men vi ser nå en dreining mot 

at flere privatboliger investerer i solcellepanel til eget bruk. 
Solcelleanlegget på Sam Eyde vil bestå av to stk. 140 Watts  
Entry panel fra SunWind. Solfangere bruker energien i sollyset til 
å varme opp vann. De består av en svart plate, gjerne montert på 
hustaket, som varmes opp av sola. For at varmen ikke skal slippe 
ut, plasseres en glassplate over. Mellom disse to platene går det 
rør med vann som varmes opp av energien den svarte plata 
samler opp. I tillegg må man ha en vanntank, der man samler 
det varme vannet til det skal brukes. Vannet kan brukes både 
til varmt tappevann og til oppvarming av huset. Solfangeren er 
hovedsakelig tenkt som et «test-anlegg» for elever, og leveres  
derfor med airotemper plassert på yttervegg som kan blåse 
av energi i testøyemed. Det vil være en begrenset periode i 
fyringssesongen der anlegget vil kunne levere nok varme for 
radiatordrift. Rommet skal derfor også kunne varmes opp via 230V.

Å LAGE ELEKTRISITET FRA BEVEGELSE
For å kunne generere elektrisitet, trenger man masse i bevegelse; 
enten i form av luft, vann, vanndamp eller andre væsker eller 
gasser i fart. Den vanligste måten å generere elektrisitet på er ved 
å drive et hjul/aksel som går rundt ved at vann, luft eller lignende 
presses forbi bladene/turbinen og gir bevegelse. Akselen er 
koblet til en generator som omformer omdreiningene/roterende 
bevegelse til elektrisitet. Modellen som ble valgt til dette 
prosjektet er en Ampair 100 fra Getek Energy.
I avtalen med Sam Eyde ligger det også en drifts- og 
vedlikeholdsavtale for anlegget, samt kursing av lærere på 
feltstasjon SM5059, som står for all innsamling av data. Skolen 
vil også benytte Scanmatic sin software Hidacs for presentasjon 
av historiske og sanntids værdata. Sammen med skolens 
IKT-ansvarlig vil dette kunne presenteres på skolens virtuelle 
infotavler og -skjermer. 
Anlegget skal monteres og stå klart like over nyttår 2015, og vi 
ser frem til å formidle bilder fra anlegget. 

Energiteknikk 
og klima på 
læreplanen
På Sam Eyde videregående  
skole i Arendal møtes samfunn 
og næringsliv. 



Vi styrker bemanningen 
på økonomi
Victoria Hausberg Knutsen, 29 år
Victoria har bakgrunn fra mediebransjen, 
hvor hun jobbet som økonomimedarbeider 
ved IUM i Oslo.

Ny lærling
Glenn Flatebø Tellefsen, 18 år
Glenn skal ta fagbrev som industrimontør 
ved Scanmatic. Han har tidligere praksis 
som bilmekaniker og industrimekaniker.

Toventunnelen  
–Nord-Norges lengste vegtunnel
Toventunnelen, Norges tredje lengste vegtunnel, korter ned reiseavstanden fra 
Sandnessjøen til både Mosjøen og Mo i Rana med henholdsvis 8,5 og 30 km. 

Scanmatic Elektro AS har levert elektro-
installasjonene i tunnelen, mens Scanmatic 
AS har vært underleverandør på alt som 
har med styring, regulering og overvåking. 
En moderne vegtunnel er mer avansert 
enn man får inntrykk av når man kjører 
gjennom. Det er automatisk styring av 
lysnivå basert på lyset utenfor tunnelen slik 
at øynene til sjåførene gradvis kan tilpasse 
seg mørket om dagen, og ikke bli blendet 
om natten. Luftkvaliteten overvåkes 
på flere punkter i tunnelen. Dersom 
det blir for mye eksos eller svevestøv 
ventileres dette automatisk ut. I tillegg 
er tunnelene spekket med sikkerhets- og 
overvåkingsutstyr som gjør at bilistene 
skal være sikre på at de kommer seg trygt 
ut ved brann eller ulykker. Det hele blir 
overvåket fra Vegtrafikksentralen (VTS), 
som også kan fjernstyre tunnelen.

SIKKERHET OG OVERVÅKING
For å få plass til alt dette utstyret, er 
det i Toventunnelen sju tekniske bygg,  

seks mindre tavlerom og 87 skap med 
nødtelefoner og brannslukkere tilgjengelig 
for publikum. Åpner man en dør, fjerner 
en brannslukker eller tar av telefonrøret, 
vil Vegtrafikksentralen (VTS) få beskjed 
om dette, og nødvendige sikringstiltak 
iverksettes automatisk mens operatøren 
på VTS får oversikt over situasjonen. Det 
hele styres av åtte redundante PLS-er som 
til en hver tid står i backup for hverandre. 
Ramler én ut, tar en annen over. Dersom 
de mister kontakten med hverandre, vil de 
kunne styre sin sone hver for seg. 
Med mer enn 2 000 signaler fordelt på 
over én mil med tunnel blir det mange, 
lange kabler dersom man skal samle inn 
all data på ett sted slik man ofte gjør i 
en fabrikk. Dette ville heller ikke latt seg 
gjøre på grunn av stort spenningsfall i 
signalkablene. Toventunnelen er derfor 
bestykket med hele 106 distribuerte IO-
enheter som kommuniserer over fiber  
og overvåker status, samt styrer utstyr  
på forskjellige punkter i tunnelen.

Dette stiller store krav til PLS-ene som  
skal prosessere all data i sanntid, og
til nettverket som skal overføre store 
datamengder inn til PLS-ene.

OMFATTENDE FIBERNETT
For å binde sammen alt utstyret, har 
tunnelen antagelig samferdselnorges 
mest avanserte nettverk. Et omfattende 
fibernett med seks subringer og én 
hovedring binder sammen de 94 
nettverksnodene. Fiberringene gjør det 
mulig å ha en fiberfeil hvor som helst i hver 
av ringene uten at dette setter sikkerheten 
i fare. Sju rutere sørger for å koble sammen 
de seks subringene med hovedringen. 
For hver subring er det to redundante 
rutere, én i hver ende, som sørger for at 
kommunikasjonen er ivaretatt dersom  
det skulle oppstå feil på en ruter. 
– Som dere forstår, er dette en stor og 
utfordrende leveranse hvor Scanmatic har 
designet og utviklet et sort, redundant og 
komplekst tunnelanlegg sammen med 

Vi har trolig ett av Norges største kompetansemiljøer,  

med kunnskap og erfaring til å videreutvikle  

kompliserte tunnelløsninger

Prosjektleder Knut Ove Stenhagen
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Statens vegvesen», forteller prosjektleder 
Knut Ove Stenhagen. 
Scanmatic har gått et skritt videre og 
utviklet og levert det som trolig er Norges 
mest avanserte tunnelsystem. 

HVA ER NYTT? 
Dette er en ny generasjon tunnel, hvor SRO 
ivaretar strenge krav til oppetid, redundans 

og responstid i et miljø med svært store 
datamengder, overvåking og fjern- 
styring. Dette er et signalprosjekt der  
Scanmatic utnytter helt ny og topp  
moderne nettverksteknologi i SRO-
løsningen. «Vi har trolig ett av Norges 
største kompetansemiljøer, med 
kunnskap og erfaring til å videreutvikle 
kompliserte tunnelløsninger», kan 

Stenhagen fortelle. Sammen med 
Statens Vegvesen designer, produserer 
og monterer vi SRO-anlegg som 
ivaretar de aller fleste eventualiteter og 
hendelser som kan oppstå i en tunnel. 
Scanmatic gratulerer Statens Vegvesen 
med en ny og flott tunnel i Nord-Norge.

Toventunnelen har havarinisjer for hver 500. meter og er utstyrt med nødtelefoner, brannslokkere og ventilasjon. Det som gjør topologien i Toventunnelen spesiell 

er mengden IO som overvåkes og antallet redundante noder.

«Ett av Toventunnelens mange brannskap med nødetelefoner og brannslukkere. 

Skapene inneholder, i tillegg sikkerhetsutstyret som er tilgjengelig for publikum, 

utstyr for overvåking av tekniske signaler.» 

Nye fv. 78 er en tryggere og bedre veg, og avstanden mellom indre og ytre 

Helgeland er blitt mindre. Mellom Mosjøen og Leirosen er det ca. 8,5 km kortere. 

Avstanden mellom Mo og Leirosen reduseres med ca. 30 km for personbiler og  

ca. 46 km for tunge kjøretøy.
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Ny prosjektleder
Bjørnar Preus-Olsen, 25 år. 
Bjørnar kommer opprinnelig fra Farsund. Nylig fullført treårig 
bachelor-grad i mekatronikk på Universitetet i Agder (Grimstad). 
Har fagbrev som automatikkmekaniker, og har jobbet 2,5 år som 
automatikkmekaniker hos Elkem Solar i Kristiansand. 
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HIT – Hose Inspection Tool  
Scanmatic utvikler og produserer kamerasystemer for slangeinspeksjon til 
bruk i offshorebransjen.

Visuell inspeksjon og kontroll av slanger 
og rør er en utfordring, spesielt i 
eksplosjonsfarlige områder der spesielle 
komponentkrav stilles. På oppdrag for 
MacGregor Pusnes AS, har Scanmatic 
utviklet Hose Inspection Tool (HIT), 
et system som muliggjør detaljert 
sanntidsinspeksjon på innsiden av 
losseslanger.
Aasta Hansteen-plattformen er en 
FPSO (Floating Production, Storing and 
Offloading) som lagrer gasskondensat i 
forbindelse med gassproduksjon. 
Kondensatet losses over til en Skyttel-
tanker ved hjelp av en 12” losseslange.
Denne slangen inspiseres jevnlig av 
hensyn til miljøsikkerhet. Før inspeksjon 
flushes losseslangen, og fylles med 
ferskvann. Den 350 meter lange slangen 
henger da vertikalt fra plattformen. HIT-
kameraproben blir deretter senket ned 
i slangen med vinsj, og dens posisjon 
overvåket via en encoder plassert inne 
i vinsjens slepering. Via en fiberoptisk 
kabel blir video i HD-format overført til 
kontrollrommet der en operatør bruker 
Scanmatics HIT Control Software for å 

spille inn video, dokumentere eventuelle 
uregelmessigheter og sammenligne 
bildene med tidligere inspeksjonsdata. 
Brukeren styrer vinsjen ved hjelp av en 
joystick. Et tilsvarende system er levert 
til Goliat-plattformen. I dette prosjektet 
ble det i tillegg utviklet et automatisk 
system for utvendig slangeinspeksjon. 
RFID (Radio Frequency Identification) 

ble benyttet til å registrere posisjon 
eksternt, og av kameraproben internt. 
Dette utstyret er nå installert på Goliat-
plattformen, og har gjennomgått 
commisioning på Huindai Heavy 
Industries verft i Korea.
Alle komponenter som leveres til disse 
prosjektene er ATEX-godkjent i henhold 
til spesifiserte EX- krav. 

Komponenter: 
• Kamera: AXIS P1357 
• Lysregulering: MOXA ioLogik E1241 

Tilkobling: 
• Strøm: SubConn 
• Fiberoptisk: OptoLink 

Miljø: 
• Temperaturområde: -10 ° C  til + 40 ° C 
• Innkapsling: IP68 
• ATEX godkjenning: CE  II 3G Ex nA nR IIB T6 Gc 

HMI: 
• PC: Stahl Syberg MT477 
• Programvare: Scanmatic HIT kontroll  

TEKNISKE SPESIFIKASJONER  HIT-KAMERAPROBE: 

Nøkkelinformasjon: 
Mer enn 30 års forventet levetid
• Brukervennlig programvare
• Svært lite vedlikehold 
• HD-video 
• ATEX

Elektriske grensesnittet: 
• Strømforsyning: 48VDC 
•  Strømforbruk:  

- Typisk 20 W  
- Maks. 30 W 

Fysiske egenskaper: 
• Vekt: 20 kg 
• Lengde: 440 mm 
• Diameter: 230 mm 
• Kabel Lengde: 400 m 
• Kabel Sikker arbeidsbelastning: 700 kg

GUI fra Scanmatic HIT control . Sonden med kamera 

og LED-lys er konstruert for å operere inne i 12 ’’ 

kondensat losseslangen og skal brukes på Aasta 

Hansteen-plattformen.

For mer informasjon,  
vennligst kontakt oss på:   

company@scanmatic.no eller 
telefon: +47 37 05 95 00



NYHET!  
VeiVær-app utviklet av Scanmatic
Motivert av knallsuksessen med KystVær, har Scanmatic nå lansert VeiVær-app.

Denne gratis mobilapplikasjonen viser 
værdata og kamerabilder fra Statens 
vegvesens målestasjoner i Norge. 
Scanmatic har som totalleverandør av 
sensorer, datalogging og kommunikasjon 
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. 

HVORFOR BRUKE VEIVÆR-APP?
Vi mener mange kan få glede av 
VeiVær-appen. I tillegg til profesjonelle 
aktører som brøytemannskap og 
transportsselskaper, kan mannen i 
gata ha interesse av fersk og detaljert 
informasjon om værsituasjonen 
langs veien.  Vi ser for oss at appen 
for eksempel vil være nyttig for dem 
som skal kjøre til hytta på fjellet og er 
usikre på kjøreforholdene. Oppdatert 

værinformasjon og sanntidsbilder av 
veibanen på strekningen kan være til 
hjelp i planleggingen av kjørerute og 
estimering av kjøretid, samt dekkvalg. 
VeiVær-appen er ikke utviklet på oppdrag 
fra Statens vegvesen, men dataene 
som presenteres er tilgjengeliggjort av 
Statens vegvesen under Norsk lisens for 
offentlige data (NLOD). Trafikkmeldinger 
og reisetider tilgjengeliggjøres på samme 
vis, og dette vil på sikt også integreres i 
VeiVær-appen. 

PRESENTASJON AV ALLE TYPER DATA
VeiVær-appen er en tilpasning av  
HidacsApp, Scanmatics generelle 
mobilapplikasjon for presentasjon av 
all slags måledata. Mobilapplikasjonen, 
og serverinfrastrukturen i bakkant kan 
enkelt tilpasses et hvert behov. Denne 
kompetansen har Scanmatic opparbeidet 
seg for å kunne gi interesserte kunder en 

rask og rimelig måte å få mer verdi 
og fleksibilitet ut av innsamlede data.  
Å utvikle mobilapplikasjoner fra bunnen 
av er som oftest en tidkrevende og 
kostbar affære. Ved å tilby en tilpasning 
av eksisterende app-løsning håper 
Scanmatic at datapresentasjon i app  
kan bli mer aktuelt for våre kunder.
Scanmatic er stolt av å dekke hele  
løpet fra sammensying av sensor-
pakker, tavlebygging, datainnsamling, 
styring, kontroll, kommunikasjon, 
installasjonsarbeid og nå, i større grad, 
datapresentasjon.
Ønsker du en smidig måte å presentere 
informasjon, eller lurer på om 
mobilapplikasjoner kan være nyttig for 
deg? Ta kontakt med oss i Scanmatic.

 
VeiVær-appen er foreløpig tilgjengelig kun til 

Android. iPhone-versjonen lanseres på nyåret.
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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

Takk for godt sam-
arbeid og nye spen-
nende utfordringer 
i året som snart er 
omme. 2014 har vært 
et nytt begivenhetsrikt 
år for Scanmatic. Vi 
vokser, og alle våre tre 

selskaper (Scanmatic, Scanmatic Elektro 
og Scanmatic Environmental Technology) 
setter nye omsetningsrekorder. Raskest 
går det i Scanmatic Elektro, som passerte 
fjorårets omsetning allerede i juli i år, og vil 
omsette for mer enn 200 mill. i 2014, men 
også Scanmatic Sverige og morselskapet 
Scanmatic AS kan notere solid vekst.
I Scanmatic AS har vi økt staben med seks 
ansatte i år, og er nå totalt 44. I tillegg kom-
mer Scanmatic Elektro som teller 25 og 
Scanmatic Environmental Technology AB 
som foreløpig består av to flinke svensker. 
I tillegg til å vokse har vi også rukket å 
lansere to nye og meget viktige produkter. 
I august startet vi utrullingen av vår nye 
feltstasjon SM5059. Den vil etterhvert 
erstatte SM5049,  SM5041 og SM5042,  
og er selvfølgelig raskere, mindre, 
kraftigere og mer fleksibel enn sine 
forgjengere . Hittil i år har vi levert og 
idriftsatt ca. 50 stk. SM5059 for kunder 
både i Norge og Sverige og erfaringene 
hittil er svært positive.

Vi har også lansert en helt ny versjon av 
skiltstyringssystemet vårt VAMSI. Den 
er tilpasset moderne samferdelsesinfra-
struktur og IP-basert kommunikasjon 
(f.eks. Modbus TCP) og er mer kompakt 
og robust enn sin forgjenger. Også nye 
VAMSI er allerede i drift i stor skala. Bare 
på nye E-18 mellom Gulli og Langåker i 
Vestfold er det installert nesten 100 stk. 
nye VAMSI som styrer alle mekanisk vari-
bale skilt på strekningen. 
I tillegg til produktutvikling har vi i år 
brukt mye ressurser på utdanning av 
egne ansatte. Sammen med vår hoved-
eier Arendals Fossekompani og våre søs-
terselskaper Powel, Markedskraft og EFD, 
har vi laget et skreddersydd utdannings-
program innen prosjektledelse sammen 
med leverandøren Metier. De fleste av oss 
er allerede gjennom de første modulene 
i programmet, og i løpet av første halvår 
2015 vil alle våre prosjekt- og  utviklings-
ingeniører være nyutdannet fra «AFK 
Academy» som vi har kalt programmet. 
Allerede merker vi klart positive effekter 
internt, men hovedmålet er selvsagt 
at dere kunder vil oppleve oss som en 
bedre leverandør som resultat av dette.  
I tillegg til prosjektledelse vil vi fortsette 
å fokusere på produkt- og teknologi-
utvikling fremover. Hovedsatsningen i 
2015 vil være på datainnsamlingssys-

temet vårt Hidacs. Her er vi igang med 
et stort oppgraderingsprosjekt som vil 
resultere i en helt ny Hidacs SW som blir 
tilgjengelig fra høsten 2015. 
Langsiktighet i form av intern kompetan-
seheving, nye produkter, ny teknologi og 
vekst er viktig for en positiv utvikling av 
Scanmatic som en best mulig leverandør 
og samarbeidspartner. På den annen 
side er kortsiktighet og fornøyde kunder 
hver dag det aller viktigste. Å lykkes med 
begge deler og både være langsiktig og 
kortsiktig er utfordrende. Vi tror vi i de 
fleste tilfeller klarer det ganske bra, men 
vi ser også at vi av og til glipper, og ikke 
klarer å alltid gi kundene våre den gode 
opplevelsen vi ønsker.  
Tilbakemeldinger er alltid hyggelig. De 
positive er selvsagt de hyggeligste, men de 
negative er de viktigste. Vårt mål er at all 
kontakt med Scanmatic skal være en posi-
tiv opplevelse. Gi oss ærlig tilbakemelding 
de gangene vi ikke lykkes. Da blir vi bedre, 
og i stand til å  gjøre dere enda bedre.
På forhånd takk.

God jul og godt nytt år ønskes herved fra 
alle i Scanmatic.
Vennlig hilsen
Kim Steinsland
Adm.dir.  

Kjære kunder og samarbeidspartnere

Returadresse: Scanmatic AS Kilsundveien 126 N-4920 STAUBØ

Kurs 2015

KURS Tekst Bransje Hvor Dato

Systemkurs
Feltstasjon og Hidacs kurs ved 
Scanmatic/Kilsund.

Energi
Scanmatic, 
Kilsundv. 126

Uke 12:  
17.-19. mars 2015

Vei-kurs
Samferdsel inviteres til Scanmatic/
Kilsund

Samf.
Scanmatic, 
Kilsundv. 126

Uke 17:  
21.–22. april 2015

Brukerdager
Energibransjens samling hos 
Scanmatic/Kilsund

Energi
Scanmatic, 
Kilsundv. 126

Uke 24:  
10.-11. juni 2015

Det må tas forbehold om endring av dato!


