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22 dekar 
med asfalt
Som ledd i klargjøring av arealene ved Rana Industriterminal for 
Wasco Coatings Norway AS er det asfaltert hele 22 dekar (22.000 
kvadratmeter). Dette er i hovedsak nye lagringsområder for fer-
digprodukter fra Celsa Armeringsstål AS, som skal mellomlagres 
før utskiping, i og med at Wasco overtar dagens lagringsområde 
øst for det tidligere kamstållageret (det grønne bygget på Rana 
Industriterminal). Det er på dette tidligere lagringsområdet der 
Wasco skal ha sitt herdeanlegg.
I tillegg er det lagt asfalt for den nye veitrasseen fram til sørenden 
av kaia.
 

Gravering til 
alle formål

Vi graverer på aluminium, plast, stål, 
messing, glass, magnetfolie etc. 

Vi kan også levere et bredt utvalg 

av profi lartikler med gravering.

Xpresstrykk AS
Koksverksgata 8, 8622 Mo i Rana
Telefon: 75 12 10 70 Faks 75 12 10 80
E-post: salg@xpresstrykk.no
www.xpresstrykk.no

utvalg 

19. juni avholdt Rana Brannvesen en realistisk brannøvelse i de tidligere 
lokalene til Malerbua i Blåbærveien. I tillegg til brakkene, der Malerbua 
hadde utsalg, ble også det tidligere utlånslageret brent ned. Utlånslageret 
var et sted der ansatte ved Norsk Jernverk AS kunne kjøpe armeringsstål og 
stålbjelker, samt låne utstyr for selvbygging med mer. Etter omstillingen ble 
Malerbua AS etablert, og da ble utlånslageret en del av virksomheten her.
Vi har lagt ut en bildeserie fra brannøvelsen i Mo Industripark, der 
brannfolk fra Vefsn og Grane fikk øve under realistiske forhold. Nå har 
Malerbua i Blåbærveien forsvunnet for godt.

Malerbua som 
brannøvelse

Se vår bildeserie på www.mip.no/nyheter
eller se på Facebooksiden til Mo Industripark AS.

Forsterking av vann- 
og avløpsnettet
I forbindelse med at AGA etablerer ny oksygenfabrikk på sørsida av 
tidligere grovvalseverket gjøres det tiltak på vann- og avløpsnettet for 
å sikre tilstrekkelig kapasitet og driftssikkerhet.
For vann planlegges ny hovedforsyning etablert fra ledningen som 
tidligere forsynte Rana kommune med drikkevann, samt en oppgra-
dering av eksisterende rørnett for reserveforsyning. Avløpet skal ledes 
i ny ledning til hovedavløpet utenfor hovedlageret. Dette gir også en 
mulighet for gjenbruk av kjølevannet.




