VANNKRAFT
SERVICE
Energi designet for fremtiden
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HVEM
VI ER
Kjerne fagkunnskap,
helhetlige løsninger,
kostnadseffektiv
gjennomføring

HMR Group består av 9 selskap, med hovedkontoret lokalisert på
Husnes i Kvinnherad (Hordaland).
Første firma HMR Husnes ble grunnlagt i Norge i 1956, som et
familieselskap. Historisk sett var bedriften da forbundet med maritim næring og etter hvert med prosessindustri. Med tiden var
vår kundeportefølje utvidet til flere industrisegment som trenger
ingeniørdesign og utførelse og levering av mekanisk av utstyr og
anlegg.
Vår kjernekompetanse er utviklet på tvers av HMRs forretningsområder. Dette resulterte i flere operasjonelle synergier. Vi har
bygget opp et fleksibelt og løsningsorientert fagmiljø hvor våre medarbeidere arbeider i team sammen med andre fagområder for å
komme fram til gode helhetsløsninger, med fokus på tidsmessig og
kostnadseffektiv utførelse av prosjekt. HMR er nå en foretrukket
partner og løsningsleverandør til energi-, prosess- og infrastrukturindustrien blant andre.
Utenfor Norge er HMR Group representert i Storbritannia,
Island, Italia, Russland, Canada, Midtøsten og Kina. Alle produksjonsbedriftene i HMR konsernet er NS EN ISO 9001: 2008 sertifisert og kvalifisert i Achilles leverandørdatabaser.
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PRODUKTER OG
TJENESTER FOR
ENERGIBRANSJEN
Vannkraften er en av Norges viktigste naturressurser.
HMR har ambisjoner å bidra positiv til økt utnyttelse av denne svært viktige ressursen fremover ved å være en anerkjent partner for
vannkraftverk med spesial kompetanse på vedlikehold og opprusting, fornyelse, samt utbygging av anlegg og installasjoner.
Mekanisk utstyr for vassdrag

Annet mekanisk utstyr

Luker

Kjølerør

Varegrinder

Taubaner, kabelbaner

Grindrenskere

Fjellbaner

Rør

Inspeksjon vogner

Hydraulikk og mekanisk manøvreringsutstyr

Vinsjer

Renoveringsarbeid, bl.a. overflatebehandling

Overflatebehandling
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REFERANSER INNEN
VANNKRAFTSEKTOR
Referanser kan fortelle en del om hva man står for
Det er i dag flere kunder som benytter HMR selskaper. Her finner du en oversikt over noen av våre nyere (2010-2013) referanser innen
vannkraftsektoren:
Fabrikasjon, montering, overhaling og ombygging av luker,
bjelker, stengsler, rør, etc. (EB Kraftproduksjon Djupdal,
EB Kraftproduksjon Mykstufoss, EB Kraftproduksjon 			
Gamlebrofoss, EB Kraftproduksjon Hellefoss, Hydro Energi 		
Holsbru).
Utskifting av hydrauliske deler (EB Kraftproduksjon
Døvikfoss)
Utskifting av kjølevannsystem (Statkraft Energi Tysso 2)
Mekaniske tjenester under stans (Statkraft Energi Kvildal)

Overflatebehandling (BKK Dale, EB Kraftproduksjon Hellefoss, EB Kraftproduksjon Gamlebrofoss, EB Kraftproduksjon
Djupdal)
Prosjektering, rehabilitering og reparasjoner av taubaner og
kabelbaner for gods- og persontransport (Statkraft Energi
Måren, Statkraft Energi Røssåga)
Årlig kontroll på taubaner og kabelbaner (diverse kunder)
Utstyr for tilkomst for sandblåsing, vedlikehold av røyrgater
inn- og utvendig (diverse kunder)
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HMS OG KS
Helse og sikkerhet er kjerneverdier i HMR, som vi verdsetter høyt.

Vi vil ikke bare bestrebe oss på å oppfylle lovens intensjon og bokstav, men i tillegg ha en proaktiv holdning for å oppnå
kontinuerlig forbedring av resultatene.
All skade kan forebygges.
Vår oppfatning er at høy standard for helse og sikkerhet vil bidra til å styrke våre resultat, og at vår helse- og sikkerhetspolitikk henger
nøye sammen med kvaliteten på tjenestene vi leverer.
Miljøvern og avfallsreduksjon er integrerte deler av selskapets konsernomspennende forretningsstrategi. Ved å oppfylle vårt miljøansvar
øker vi vår evne til å levere konkurransedyktige og lønnsomme produkter og tjenester.
Vi skal kontinuerlig øke bevisstheten om, og forståelsen, for selskapets HMS- og KS-politikk og dens konsekvenser for alle som arbeider
for og på vegne av selskapet.
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