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Wasco-
kontrakter
I forbindelse med ombygging 
av det tidligere kamstållageret 
ved Rana Industriterminal til 
produksjonsbygg for Wasco 
Coatings Norway AS er det 
flere bedrifter i Mo Industri-
park og i Rana som har inngått 
kontrakter på tjenester.

Som største entreprenør for dette 
prosjektet har Momek Civil AS det 
overbyggende ansvaret, og koordinerer 
aktiviteten for alle leverandørene. De har 
også ansvaret for HMS-koordineringen.

Inngåtte kontrakter er:
Øijord & Aanes 
Entreprenørforretning AS: 
Grunnarbeider.

Momek Civil AS: 
Fundamentering og dekke. Isolering.

Momek Services AS: 
Kontrakt på stålarbeid. Kontrakt på 
montering av åtte nye kraner.

Miras Industripartner AS: 
Elektriske installasjoner og belysning.

Nordland Teknikk AS: 
Prosjektering av fundamenteringen.

TechTeam AS: 
Prosjektering av stålarbeider.

Mo Industripark AS: 
Utleie av produksjonsbygg og tomt for 
herdeanlegg, leie av lagringsområder ved
Rana Industriterminal og på sentraltomta 
oppe i Mo Industripark.

Konstituert administrerende direktør Terje Lillebjerka i Mo Industripark AS og 
direktør Rik Nugteren i Wasco Coatings Norway AS undertegner kontrakten på leie av 

bygg og arealer i Mo Indsutripark.

Det er utarbeidet en HMS-plan for byg-
geprosjektet i samarbeid med Wasco 
Coatings Norway AS.
Med hovedplanen som grunnlag er det 
utarbeidet risikoanalyser for de enkelte 
jobboppdragene.
I tillegg gjennomføres det Sikker-
Jobb-Analyse til hver deljobb. Denne 
er i henhold til prosedyren for Sikker-
Jobb-Analyse i Mo Industripark.
 - Det er store utfordringer i dette pro-
sjektet, og alle involverte arbeidstakere 
har vært inne på sikkerhetskurs før de 
slipper til å jobbe.
Vi har personell fra flere nasjoner, som 
nordmenn, finner, rumenere og latvi-
ere. Derfor er alle planer, rapporter og 
prosedyrer utarbeidet i minst to språk. 
Det gjelder også rapportene fra verne-
rundene, forteller Morten Øvermo.
Som ledd i god HMS-oppfølging har 
de hele tiden kontroll på hvem som er 
inne i bygget.
Da Gule Sider besøkte anlegget var de 
i ferd med å plassere en ny stålsøyle 
øst i hallen.

Omfattende 
HMS-innsats

- De nye søylene er konstruert av 
Techteam AS og produsert ved Momek 
Fabrication AS. Selve montasjejobben 
utføres av Momek Services AS. Denne 
jobben er planlagt for sikkert løft. Alt av 
vektberegninger er gjort i forkant, med 
vurdering av utstyr som skal brukes, 
som taljer, kran, med mer.
I forkant er det gjort forsterkninger 
i stålbjelkene i taket, og betongfun-
damentene har kommet på plass. Når 
denne stålsøylen er på plass vil de fire 
som står der fra før, to på hver side, bli 
fjernet slik at det blir plass til de nye 
kranene, sier Morten Øvermo.
- Vi jobber for å være meget gode på 
HMS. Wasco og Statoil stiller høye krav 
til HMS noe som er motiverende for 
oss. Vi forbedrer oss hele tiden på dette 
arbeidet og vårt mål er å gjennomføre 
prosjektet uten at noen skal bli skadet, 
sier Børge Henriksen.

Morten Øvermo i Momek Civil AS har det overordnede ansvaret 
som HMS-koordinator under byggeprosjektet.

HMS har første prioritet i dette prosjektet, forsikrer (fra venstre) prosjektleder Børge 
Henriksen, byggeleder for betongarbeidene Terje Leirbekkhei og

 HMS-koordinator Morten Øvermo. 

Les nyheter på vår hjemmeside: www.mip.no

Sjekk opp vår Facebookside: Mo Industripark AS




