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Polarled 
- en suksess for Wasco
- Vi ble ferdig med hoveddelen av 
ordren omtrent på det tidspunktet 
som var planlagt, og tilbakemeldin-
gene fra Statoil er positive. 
Alt er perfekt, og det ser ut for å ha 
vært et suksessrikt prosjekt, sier 
Collin Mather, commercial manager 
ved Wasco Energy, og kontaktper-
son for Statoil for Polarledprosjek-
tet.

Den 17. april kl. 11.43 ble de siste rørene coatet, 
eller belagt med betong, for rørledningen Polarled 
ved produksjonsanlegget til Wasco Coatings Nor-
way AS i Mo i Rana. 
Gule Sider benyttet anledningen til å få en opp-
summering av dette første, store prosjektet til Was-
co Coatings Norway AS i Mo i Rana.

- Grovt sett kan vi si at etableringen av Wasco Coa-
tings Norway AS skjedde gjennom tre faser, sier 
Collin Mather.
Han forteller at den første fasen var å bestemme 
lokaliseringsstedet for et produksjonsanlegg i Eu-
ropa, helst i Norge. Etter grundige undersøkelser 
tok Wasco Energy, som er morselskapet, kontakt 
med Mo Industripark AS. 
- Den meget positive mottakelsen fra industrimiljø-
ene i Mo i Rana gjorde at vi inngikk en intensjons-
avtale for etablering her. Dette ga oss mulighet til 
å gi et godt tilbud på Polarled-prosjektet, sier han.
I anbudsarbeidet ble vanlige prosedyrer utført ved 
hovedkontoret i Malaysia, noe de har lang erfaring 
med. Det som var nytt i dette prosjektet var å til-
passe anbudet til etablering av ny virksomhet i Mo 
i Rana, med de fordeler og utfordringer som det ga.
- For oss var det viktig å profilere et helhetlig til-
bud, og som kunne gi Statoil mulighet til å få eta-
blert en løsning med gode ringvirkninger i Norge. 
Løsningen som vi presenterte for Statoil viste seg 
å bli meget god, og vi ble tildelt ordren om coating 
av rørene for Polarled i februar 2013, forteller Colin 
Mather.

Logistikk viktig
Andre fase for i prosjektet var å få til en god løs-
ning for et nytt konsept for skipsfrakt av rør, fra 
produksjonsstedet i Japan, via belegging av plast i 
Malaysia, og så opp til Mo i Rana for coating. En 
del av den helhetlige løsningen var også konseptet 
for uttransportering av rørene til feltet sommeren 
2015, når sammenstilling av hele rørlengden skulle 
finne sted.
- Dette arbeidet gikk meget bra, og det var noe vi 
gjorde i nært samarbeid med Statoil, forteller han.
Etter at kontrakten var undertegnet ble det bestemt 

at halvparten av rørene skulle forhåndslagres ved 
Kristiansund. Dette fordi det ville fungere mer op-
timalt når rørene skulle legges ut fra Nyhamna, der 
dette startet. 
Colin Mather sier at dette var en utfordring i seg 
selv, i og med at dette skjedde midt på vinteren. 
- Det gikk likevel meget bra, sier han.
Tredje fase var oppbygging av produksjonsanleg-
get ved Rana Industriterminal, igangsetting og 
gjennomføring av prosjektet. I alt var det 40.000 
rør som skulle bearbeides med coating i Mo i Rana.
- Dette prosjektet har vært et stort steg for oss i 
Wasco, med oppbygging og igangsetting av anleg-
get, rekruttere personell, samt samarbeidet innad 
i bedriften og med leverandører i Mo i Rana, sier 
Colin Mather.
Det var kort tid fra tildelingen av ordren i februar 
2013 og til produksjonsanlegget sto ferdig i oktober 
2013, da de første rørene ble kjørt gjennom produk-
sjonsanlegget. Mather sier det var en meget positiv 
opplevelse å se at dette gikk så bra.
Selve produksjonsstarten ved anlegget ble bestemt 
ut fra flyten gjennom hele prosjektet, fra produk-
sjon av rørene, behandling av dem i anlegget i Ma-
laysia, og frakt opp til Mo i Rana. 
- Det ble en meget positiv begivenhet for oss at 
vi kunne vise til at vi gjennomførte alle planene 
våre, ikke minst fordi produksjonen pågikk gjen-
nom hele vinterhalvåret her nord i Norge. Det hele 
fungerte meget bra, og helt i samsvar med det vi 
hadde planlagt.  Det beviste at vi kunne gjennom-
føre dette, og at anlegget levde opp til det som det 
var bygd for å klare, sier Mather.

Dyktig personell
På det meste var det nærmere 300 personer til-
knyttet prosjektet. Arbeidsspråket var på engelsk, 
noe alle taklet meget bra, forteller Colin Mather. I 
staben har det vært ansatte fra hele 24 forskjellige 
nasjoner. Den største gruppen har vært norske, og 
de fleste har vært bosatt i Ranaregionen.
Siden arbeidsledigheten var lav i Rana var Wasco 
litt bekymret for om de ville klare å rekruttere nok 
kompetente folk til stillingene fra Ranaregionen. 
- Vi ønsket ikke å måtte ta inn mange ansatte uten-
fra, som i så fall måtte bo i brakkerigger. Dette vis-
te seg å være unødvendige bekymringer. Vi har fått 
mange dyktige ansatte, noe som også kommunen 
har fått positive fordeler av, gjennom økte skatter 
og flere i arbeid, sier Colin Mather.
Blant de ansatte har det også vært noen som har 
fått oppholdstillatelse som flyktninger, og som bor 
i Mo i Rana. De har fått arbeidspraksis ved Wasco, 
og både for bedriften, for disse ansatte og for lokal-
samfunnet har det vært positivt. 
- Det viser at de er en ressurs i lokalsamfunnet når 
vi som bedrift kan bidra med arbeid for dem, sier 
han.

Utskiping i juni
- Vi er meget godt fornøyd med den god driften 
som vi har hatt gjennom hele prosjektet, hver må-
ned gjennom hele dette året. Alt har blitt utført i 
henhold til de planene som opprinnelig ble lagt, 
noe vi er svært godt fornøyd med, sier han.
Mather forteller at de siste ukene har vært de mest 
effektive, rent produksjonsmessig. De ansatte had-
de fått produksjonsrytmen godt innarbeidet, og det 

Den meget positive mottakelsen fra industrimiljøene i Mo i Rana gjorde at vi inngikk en intensjonsavtale for etable-
ring her. Dette ga oss mulighet til å gi et godt tilbud på Polarled-prosjektet, sier Colin Mather
Bildet viser påsetting av armering i produksjonsanlegget.


