Et naturlig knutepunkt
Strategisk havn for industri og næringsliv på Nordkalotten

MILJØHAVN

Effektiv og miljøbevisst
Mo i Rana havn er en av landets
største og travleste havner, og holder
til i industrihovedstaden i Nord-Norge.
For næringslivet er havna en svært
viktig aktør – både nasjonalt, regionalt
og internasjonalt. Med en årlig godsomsetning på ca. 4,15 millioner tonn,
er det mange bedrifter i en rekke land
som er avhengig av at alt fungerer
som det skal. Effektive havneterminaler, i kombinasjon med at samme

skip både losser og laster i havnen,
gir både god transportøkonomi og
stor miljøgevinst. Mo i Rana huser
også en av landets største industriparker, Mo Industripark, med over
120 bedrifter.
En omdømmeundersøkelse blant
havner i Norge i 2018, viste at Mo i
Rana Havn scoret høyest. Det viser at
vi løser oppgavene våre godt!

«Vi skal gjennom
kontinuerlig
forbedring sikre en
miljøvennlig havn for
omgivelsene, byen
og våre kunder.»

Miljøtiltak
og konkurransekraft
Mo i Rana Havn har sørget for å få
miljøsertifisering ISO 9001 og ISO
14001 – her er det maksimalt miljøfokus og minimalt med utslipp! Blant
tiltakene for å sikre et rent havnemiljø,
er et omfattende mudringsprosjekt
som fjerner forurenset masse fra
bunnen, og hindrer at forurensningen
virvler opp.

Havna er plassert i skjæringspunktet
mellom stamveiene E6 og E12, jernbane og sjøgående trafikk – midt i
Norge. Nordlandsbanen er nærmeste
nabo til havneområdene, og Mo i
Rana deltar også i prosjektet ACE
Green (Arctic Central Europe Green
Corridor), med formålet å øke andelen
gods transportert med jernbane til
og fra Nordland. En farledsutbedring
under gjennomføring vil også bidra til
økt konkurransekraft til industrihovedstaden i Nord-Norge.

CRUISEHAVN

Rik på
opplevelser
Mo i Rana etablerer seg som cruisehavn, og er opptatt av å påvirke
positivt i en skipsbransje med miljø
utfordringer. Vi er knyttet til Cruise
Norway – en aktør som påvirker
cruiseskipene til å sette mindre
klimaavtrykk.
Området som omgir Mo i Rana Havn,
kan by passasjerene på en rekke
attraksjoner – sommer som vinter!
Helgelandskysten har særpregede
fjell som Torghatten og De syv søstre,
og på Bondens marked i Mo i Rana
kan man kan kjøpe velsmakende,
lokal mat direkte fra produsenten.
Grønligrotta er en av de største og
best besøkte turistgrottene i Norden,
mens de eventyrlystne kan prøve seg
på en to timers guidet tur i den mer
utfordrende Setergrotta. Man kan
også velge å sette kursen mot Norges
nest største isbre, Svartisen, for en
spektakulær opplevelse! Besøk også
Polarsirkelen – den usynlige grensen
inn i det arktiske på 66° 33’ – ca. seks
mil fra Mo i Rana.

Rana Industriterminal (RIT)

Bulkterminalen

Rana Gruber

- Operates the facility on behalf of
Mo Industripark AS (MIP).
- The terminal offers discharing/
loading and storage.
- Cranes: 4 -lifting capacity 2 x 32
tons, 1 x 25 tons and 1 crane for
scrap handling.
- Storage are: 40 da.
- Warehouse: 14 da.
- Quay length: 410 m
- Depth SLW 8 m

- Bulk cargo and tanker terminal
- 1 crane & conveyor to storage &
factory.
- Cranes lifting capacity:
- 1 x 20 tons incl. grab. 32 meter
outreach.
- 1x 10 tons 15 meter outreach.
- Transhipment from larger to smaller
vessels.
- Quay length North side 129 m
- South side 80 m
- Depth SLW 11/7,3 m. (North/South)

- Iron Ore Terminal.
- Shiploader with a rate of
600–1800 mts pr. hour.
- Max ship length: 260 m Depth SLW
11,4 m.

Toraneskaia
- Mo i Rana’s general cargo and
container terminal.
- Full container handling.
- 1 crane, Ro-Ro ramp 25 m wide.
- Cranes: 1-lifting capacity 52 tons,
container spreader.
- Reachstacker capacity: 45 tons
- Storage are: 40 DA.
- Quay length: 330 m
- Depth SLW 8 m

VI HAR ET UNGT OG
SPENNENDE
ARBEIDSMILJØ
Ønsker du å jobbe i en bedrift som utvikler
banebrytende grønn teknologi?
Brenner du for nye innovative løsninger og
ønsker å bidra til stålindustriens bærekraftige
utvikling?

Sterkere sammen
Mo i Rana Havn har mange gode
samarbeidspartnere som bidrar til den
høye standarden på havnetjenestene
våre. Både Rana Gruber, Ferroglobe

Mo i Rana og Celsa Group er store
aktører for Mo i Rana Havn – og har
både kompetansen, personellet og
dyktigheten som kreves.

En foretrukken leverandør innen vårt segment
TSR skal gjøre hver enkelt bileier til en bedre leverandør
gjennom samhandling.

Rana Gruber AS
– en bærekraftig mineralprodsent
i verdensklasse

Besøksadresse: Mjølanveien 29, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Pb. 434, 8601 Mo i Rana • Telefon: 75 13 73 00

www.ranagruber.no

havna@moiranahavn.no

www.moiranahavn.no

Jan Inge Larsen

VHF radio: Channel 12/16
(Mo i Rana Port Authority)
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Visiting address:
Midtre gate 23, 8624 Mo i Rana

Phone: 75 13 47 00
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Duty watch: 975 10 200
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