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Mo Industripark AS, 
ved adm. dir. Arve Ulriksen

SLIK VAR 2015, 

og utsikter for 2016
I vår første utgave av Gule Sider i år har vi, som ved tidligere årsskifter, en oppsummering av fjoråret 
og et blikk framover for 2016. Vi har spurt et utvalg av bedrifter følgende tre spørsmål:

1. Hvordan oppsummerer dere virksomheten i 2015?
2. Hvilke forventninger, mulighet og utfordringer har dere for 2016?
3. Har dere konkrete prosjekt (ut over vanlig produksjon) som vil prege 2016?

1. Usikkerheten innenfor olje- og gassindus-
trien har ført til uro i flere markeder, som på-
virker oss i Mo Industripark. Dette så vi ikke 
minst ved avslutningen av produksjonen ved 
Wasco Coatings Norway AS, etter at de fer-
digstilte ordren til Polarled / Aasta Hanste-
en-plattformen, og ikke vant ordren til Johan 
Sverdrup-feltet.
Det er likevel godt å konstatere stor aktivitet 
ved de fleste bedriftene i Mo Industripark, 
til tross for at det er lave priser internasjo-
nalt for en rekke av ferdigproduktene som 
leveres herfra. 
I 2015 kom vi et langt steg videre med vårt 
omfattende prosjekt «MIP Bærekraft». Vi har 
også klart å nå ut med våre budskap på en 
god måte, og vi har blitt lagt merke til både 
regionalt og nasjonalt. Det viser blant annet 
de mange besøk vi har mottatt gjennom hele 
året fra politisk hold og fra industri, nærings-
liv og andre samarbeidspartnere.
Vår satsing på nye forretningsområder går 
framover, og det er gjort betydelige fram-
skritt gjennom 2015.
Hybelhusene i Blåbærveien er ferdig sanert, 
og vi har kommet godt i gang med utviklin-
gen av nye industriarealer. 

2. «MIP Bærekraft» går nå inn i en ny 
fase, med konkretisering av forsknings- og 
utviklingsprosjektene, innenfor energi-  
gjenvinning, materialgjenvinning og utslipps- 
reduserende tiltak.
Vi har også stor tro på at vi i år skal få bety-
delige framskritt på arbeidet med etablering 
av nye selskap, som blant annet aktiviteter 
i regi av med Arctic Circle Data Center AS. 
Samtidig ser vi med uro på all støy som er 
forårsaket i det internasjonale markedet på 
grunn av det sterke prisfallet internasjonalt 
innenfor olje- og gassnæringen og mineral-
næringene.

3. I 2016 sluttfører vi saneringen av de eldre 
bygningene i Blåbærveien, med AGAs gamle 
produksjonsanlegg.
Vi håper også på framgang i utviklingen av 
vår etablering på Langsetvågen i Nesna 
kommune, samt prosjekteringen av dypvanns-  
kai ved Rana Industriterminal.
Det er også flere prosjekt som vi arbeider 
med, og som vi vil få avklaring på i løpet 
av 2016. 


