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VÅRE LEVERANSER
OM

Hydal har levert en rekke skap til Norsk Luftambulanse i forbindelse med værdokumentasjon.
Her forteller NLA litt om systemet :

For å gi pilotene bedre grunnlag for å avgjøre hvor det er forsvarlig å fly, har Stiftelsen Norsk Luftambulanse siden 2013 plassert ut 
værkameraer på strategiske steder rundt om i hele landet. Nå er værkamerastasjon nummer 100 satt i drift, og flere er på vei.  

Jens Fjelnset fikk i 2013 ideen om værkameraer og satte opp den første stasjonen i Ål.
Han tok da kontakt med Hydal og det ble fort produsert en prototype.

– Vi unngår tap av verdifull tid i en akutt fase for pasienten. De nye værkamerastasjonene gjør at vi i dårlig vær vil ta riktigere valg om 
vi må lande på flyplass eller kan lande på sykehus. Værkamerasystemet er et viktig bidrag i vår planlegging av oppdrag på de stedene 
systemet er etablert, sier Roy Inge Nygaard-Jenssen, sjef for 330 skvadron i Bodø.

Fakta om værkameraene :
• En typisk værkamerastasjon har tre speilreflekskameraer,
 temperatur-/luftfuktighetssensorer, varmeelement, 4G-router og en liten datamaskin.
• Stasjonen tar ett bilde fra hvert kamera hvert 15. minutt.
• Cirka antall bilder om dagen: 27 000
• Aktive brukere pr dag: ca 300
• De 100 værkamerastasjonene er finansiert med innsamlede midler fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

INNHOLD

Bilde fra MTS Tavler & Automasjon AS i Trondheim fra produksjon av skapene.
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SUKSESS LEVERINGER

Bane NOR moderniserer signalanlegget på hele Norges jernbane. 
Dagens teknologi erstattes med ERTMS (European Rail Traffic Management System) - et nytt digitalt system for å styre togtrafikken som 
er felles for alle europeiske land. For de reisende betyr ERTMS en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, 
økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet.

Første jernbanestrekning som digitaliseres er Nordlandsbanen fra Grong til Bodø. 
De forskjellige skapene skal stå i forbindelse med stasjoner, planoverganger, blokkposter, varsellamper og rasvarslingsanlegg.

BaneNOR, 
NORDLANDSBANEN, BERGENSBANEN, 

GJØVIKBANEN OG FOLLOBANEPROSJEKTET, MED MER. 

BaneNOR, 
NORDLANDSBANEN, BERGENSBANEN, 

GJØVIKBANEN OG FOLLOBANEPROSJEKTET, MED MER. 
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SUKSESS LEVERINGER

BKK LADESKAP
Helland Elektro er en av Nordhordlands største bedrifter innen planlegging, konstruksjon og 
montering av elektroinstallasjoner.  
Helland Elektro har totalt 42 tilsette. Oppdragsmengden er primært basert i Nordhordland. 
ldar Molvik forteller at de også til tider har oppdrag i andre deler av landet.  
Molvik forteller videre at de nå er i gang med å montere den tredje store ladestasjonen, 
for lading av elbil, for BKK. 

Litt om BKK : 
BKK er på kort tid blitt en av Nordens største aktør på lading av elbil. Ladestasjonene deres finnes langs veien i 
store deler av sør-Norge. De leverer også komplette ladeanlegg for borettslag og sameier i hele landet. 
BKK arbeider i fornybarnæringen og er en viktig del av løsningen når samfunnet skal redusere klimautslippene. 
Sammen med sine samarbeidspartnere og myndigheter jobber de mot målet om et fullelektrisk Norge.

Vannkraften er avgjørende for et fullelektrisk samfunn. Så mye som halvparten av den europeiske 
lagringskapasiteten av fornybar energi er i Norge. BKK alene har en lagringskapasitet som tilsvarer 250 
millioner store Tesla-batterier, og skal bli størst i Norge på elektrifisering.  
BKK utvikler og stimulerer løsninger for ulike sektorer når det gjelder å erstatte fossil energi 
med fornybare energiløsninger. 
For eksempel bygger de nå Europas største landstrømanlegg for cruisenæringen. 
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PRODUKTER

ALX 2000
Et kvalitetsprodukt produsert i aluminium.

Skapene gir ditt utstyr trygge og gode driftsforhold selv i krevende 
miljøer. Den dobbeltveggede konstruksjonen bidrar til å stabilisere 
driftstemperaturen i skapet og gir et kondensfritt miljø.
Ved naturlig konveksjon luftes vegger, dører og tak uten at dette 
går på bekostning av beskyttelsen mot støv og fuktighet.
Veggene kan også isoleres.
Standard utførelse IP55.
Kan også leveres i IP66.

AP-SKAP
Et robust skap produsert i helsveiste profiler.

AP skapene er blitt valgt i mange krevende prosjekter som f.eks til 
miltære formål, marine og offshore-installasjoner.
Standard IP-grad 54.
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PRODUKTER

PLIP66-SKAP
PLIP66 er produsert i helsveiste aluminiumsplater, konstruert 
for å gi langvarig beskyttelse for installasjoner i krevende miljøer. 
Skaptypen kan like godt brukes inne som ute.
Tetthetsgrad IP66. 
leveres i både standardstørrelser og i spesialmål.

ALS INNENDØRSSKAP
ALS er vårt alternativ når du har behov for en kraftig og fleksibel 
løsning innendørs.
Rammekonstruksjonen er laget av kraftige aluminiumsprofiler, 
og er konstruert for å tåle høy vekt.
Tetthetsgrad IP40.
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PRODUKTER

UP-SKAP
UP skapet er designet og konstruert for å være et høykvalitets 
produkt med lang levetid selv i tøffe miljøer. 
UP er konstruert for innfelling i vegger/nisjer.
Tetthetsgrad IP54

SYREFASTE SKAP
Hydal kan også levere skap i syrefast stål.
Vi både produserer dette selv og vi har underleverandører.
Vi kan også tilby skap fra lager.
Vi har en rekke standard størrelser - ta kontakt for tilbud.



KONTAKT OSS
Post og besøksadresse
 
Hydrovegen 168
4265 Håvik

Sentralbord 52 84 81 00
Epost   post@hydal.no
Web  www.hydal.no

Salgssjef
BJØRN EGIL YRKJE
468 00 828
bjorn.egil.yrkje@hydal.no

Salgssjef
EINAR KALLEVIG
982 96 737
einar.kallevig@hydal.no

Daglig leder
HAGBARD SANDHÅLAND
901 66 955
hagbard.sandhaland@hydal.no

Tegning, Programmering
STIAN SANDHÅLAND
991 50 849
stian.sandhaland@hydal.no


