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medarbeidere siste året - de fleste ingeniører, og konsernet er
robust både operativt og økonomisk.
Men så skjer det en uforutsett og alvorlig hendelse. Dokken
som vi har brukt et helt år på å oppgradere går ned under en
dokk-operasjon. Slik dokken var bygget skulle ikke dette kunne skje. Heldigvis ble ingen skadet - det er det aller viktigste.
Takket være erfarne og kloke folk som ledet og utførte operasjonen unngikk vi også skade på fartøyet som var kommet inn i
dokken. Her ble det tatt riktige beslutninger under svært
krevende forhold, og gitt klare instrukser i tide. Alarmen gikk
og vårt godt trente industrivern rykket ut, det ble satt krisestab,
etablert pressesenter, og alle visste hva de skulle gjøre – helt
etter boken. Vi trener industrivernet hver måned og det er bare
en måned siden vi hadde siste storøvelse.
En stor takk til alle dere som var involvert i operasjonen, og
til hele industrivernet og det øvrige støtteapparatet som i en
krisesituasjon viste at de behersket oppgaven.
Dokkens videre skjebne er ikke besluttet, men det pågår et
omfattende arbeid både for å finne ut hva som skjedde og
hvordan vi skal håndtere saken videre.

Fra direktørens side
Året går mot slutten og stadig flere i leverandørindustrien innenfor olje- og gass uttrykker optimisme, og at hjulene er i gang igjen.
Samtidig leser vi i avisene at hovedindeksen på Oslo Børs er
ned tre prosent bare på en torsdag formiddag og oljeprisen
fortsetter å falle.
Det handler om krig og fred, skjøre handelsavtaler mellom Kina
og USA, G20 møter, tollsatser, usikker handelspolitikk og mye
uro i og rundt Europa. Og på toppen av det hele gikk Kim Larsen
bort. Hva gør vi nu?
I et slikt farvann er det vanskelig å manøvrere uansett hvor
mye innsikt en har, men for en bedrift handler det om å stake
ut en kurs en har tro på fremover, og deretter sette mål med
tilhørende planer og budsjetter både på kort og lang sikt.
Nettopp det har vi gjort, og vi har jobbet med stor entusiasme
med omstilling, effektivisering, nyskapning, markedstilpasning,
innovasjon, digitalisering, miljøoptimalisering osv.

Fredag 30 november behandlet styret i Bergen og Omland Havn
saken om å flytte deler av den offentlige godshavnen til CCB.
Det ble gjort et enstemmig vedtak der styret anbefalte ovenfor
Havnerådet, som er havnens øverste organ, at Ågotnes fastsettes som ny godshavn for Bergensregionen. Saken ble endelig
behandlet og godkjent i Havnerådet fredag 7. desember 2018.
Etter flere titalls år med diskusjoner og utredninger er spørsmålet om hvor den fremtidige godshavnen skal ligge endelig
besvart. Det er nå jobben begynner, og dialogen mellom CCB
og Bergen havns ledelse har vært svært konstruktiv og god
hele tiden. Vi ser frem til å videreføre dette gode samarbeidet,
og skal gjøre vårt ytterste for at den fremtidige godshavnen
for Bergensregionen bygges opp som den mest effektive og
fremtidsrettede i landet.

Kurt R. Andreassen
Konsernsjef
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CCB blir ny godshavn

Jeg vil til slutt takke alle våre ansatte, kunder, samarbeidspartnere og eiere for godt samarbeid, og ønsker dere alle en
Riktig God Jul!

Flere ting har falt på plass de siste årene, vi har klart oss
gjennom en krevende konjunkturnedgang, nye forretningsområder har blitt etablert, vår nyskapning CCB Subsea går fremover hvor vi har økt bemanningen med over 40 topp kvalifiserte
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Foto: Irene Lillehammer

Med optimistisk blikk inn i havnefremtiden. Kurt Rune Andreassen har hatt god drahjelp fra blant andre kollega
Cristian Carter på sin vestre side. Ytters til venstre står Fredrik Barth fra Vill Urbanisme og ytterst til høyre Håkon
Iversen fra Cowi. Sammen har de lagt frem mulighetsstudiet for ny godshavn på Ågotnes.

CCB blir ny godshavn
Kurt Rune Andreassen ønsker ny godshavn velkommen til CCB. Fremtiden gir alle muligheter
til å være med å samarbeide om et nytt vekstsentrum på Ågotnes når den nye godshavnen
starter å utvikle seg snart.

Foto: Pål Bentdal

Foto: Pål Bentdal
Foto: Irene Lillehammer

seg og flere må kjøre lenger for å få arbeid.
Noen av våre ansatte kjører i dag helt til Mongstad for å jobbe, og slik jeg ser det er ikke det
en bærekraftig løsning på sikt. Min ambisjon
er at vi skal bidra til å skape nye arbeidsplasser lokalt og helst like mange som vi hadde
før på Ågotnes. Dette må nødvendigvis
ikke skje gjennom vår bedrift, men vi skal bidra
både ved tilrettelegging for nye selskaper og
gjennom vekst i eget konsern.
Samtidig ser vi at den kompetansen vi trenger
fremover ikke er den samme som vi trengte
for 10 år siden. Som eksempel kan jeg nevne
CCB Subsea som vi kjøpte oss inn i for 2-3 år
siden. Der har vi økt fra bare noen få personer
til nærmere 50 på vel et år. Vi har i hovedsak
ansatt ingeniører og folk med teknisk spisskompetanse og vi planlegger for ytterligere
vekst. På samme måte har vi gjennom å være

medeier i Fabtech bidratt til å opprettholde over
30 arbeidsplasser.
Når det gjelder havnens bidrag har jeg tro på
at vi på sikt, og gjennom samarbeid, skal klare
å ta tilbake mange arbeidsplasser på Ågotnes
gjennom satsing på nye løsninger innenfor
havnedrift. Her trenger ikke nødvendigvis vi
være den dominerende aktør. Jeg har tro på at
de viktigste aktørene og interessentene skal
være bidragsytere og gjerne medeiere.
For Vestlandet handler det også om samarbeid,
for kampen må ikke stå mellom aktørene på
Vestlandet. Vi må heller ta kampen om godset
og få mer over på sjø av det som i dag går på
vei. Det er bærekraftig slik jeg ser det, sier Kurt
Rune Andreassen til Basenytt.

Av Irene Lillehammer

20 års innsats for å få havn til CCB på Ågotnes
har lykkes. En ukuelig tro på et samarbeid
mellom havne-infrastruktureiere i regionen
for å styrke Vestlandet som transportkorridor
på kjøl har vært drivkraften hos adm.direktør
Kurt Rune Andreassen. Han har vært en
motor i arbeidet med havneløsning på
Ågotnes i hele denne perioden. Nå kan han gi
direktørstolen stolt videre med en av tidenes
viktigste underskrifter på bordet. Havnestyret
i Bergen har nemlig besluttet at den nye
godshavnen skal ligge på CCB på Ågotnes.
Årevis med utallige prosesser, utredninger,
fylkeskommunale planer, næringsplaner og
ulike arbeidsgrupper har gitt resultat. Kurt Rune
Andreassen har både havnestyret og politikere i
hele Bergensregionen i ryggen når han endelig
kan se frem til at den nye godshavnen for
Bergen skal utvikles på CCB. Selv om det enda
vil ta litt tid før alt er på plass både med nytt Sotrasamband og utrustninger på basen, så vil allerede
de første tegnene vises om bare et år. CCB forventer at flere bedrifter vil begynne å orientere
seg og starte etablering allerede neste år.
Menon Economics har også spilt en viktig
rolle i innspurten hvor de har gjennomført en
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Den gang var det nedleggingen av raffineriet
til Shell på Tananger som dannet grunnlaget og muligheten for å utvikle en ny
havn, i dag kjent som Risavika havn.
Fiskeridepartementet, som da hadde ansvaret
for de norske havnene, var opptatt av en
slik tilnærming og involverte seg ganske
tidlig.
Illustrasjon: Vill Urbanisme

Vill Urbanisme har tegnet inn fremtids-scenarier for the
North Atlantic Gateway på Ågotnes.

samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag fra
Ågotnes Næringspark om flytting av havnen
fra Bergen til Ågotnes. Formålet med analysen
har vært å gi et godt beslutningsgrunnlag som
kompletterer tidligere utredninger.
Du har jobbet med å få til en havn på Ågotnes
i mange år - hva har drevet deg?
- Jeg har jobbet med havnespørsmålet siden
1998 da jeg tok over som daglig leder ved CCB.
Gjennom Aker Base, nå NorSea, ble jeg kjent
med en modell for offentlig privat samarbeid
(OPS) som handlet om å utvikle et havnekonsept som tok utgangspunkt i å utnytte
etablert infrastruktur fremfor å bygge nytt.

Jeg tok kontakt med Bergen Næringsråd og
Bergen havn for å få i gang et tilsvarende
prosjekt i Bergen. Samtidig benyttet jeg
anledningen under en konferanse å invitere statssekretær Kirsten Ulbæk Selvik, som
var involvert i denne prosessen, ut til oss på
Ågotnes for å drøfte muligheten for et slikt
offentlig privat samarbeid. Dermed var det hele
i gang, og siden dette har det vært 20 år med
ulike prosesser, utredninger, fylkeskommunale
planer, næringsplaner og ulike arbeidsgrupper.
Driveren for meg har hele tiden vært en ukuelig
tro på et samarbeid mellom oss havne-infrastruktureiere i regionen for å styrke Vestlandet
som transportkorridor på kjøl, sier Andreassen.
Vil en havn på Ågotnes få aktiviteten opp slik
den var før i dette industriområdet?

- På noen områder vil det nok det, men det
vil bli en annen aktivitet enn den vi hadde
før. Båttrafikken vil kanskje kunne øke med
rundt 1000 anløp på lang sikt, og hvis det slår
til vil vi ligge godt under 2000 anløp i året, og
det er godt under det nivået vi hadde da forsyningene til Tampen-området gikk fra CCB.
Mange har uttrykt bekymring for konsekvensene av at en stor havneaktivitet blir flyttet til
Ågotnes, og jeg tror det beror på en oppfatning av at det vil bli en formidabel endring
ift tidligere. Det er ikke tilfellet. Anlegget vil
mest sannsynlig komme opp på et nivå tilsvarende det vi har hatt på 90-og 2000-tallet, sier
Andreassen.
Hva mener du en havn på Ågotnes vil bety
frem i tid for lokalsamfunnet og industrien for
denne delen av Vestlandet?
- Vi har gjennom hele denne omstillingsperioden følt et stort ansvar for å bidra til å
få tilbake det antall arbeidsplasser som var
før oljenedturen og flyttingen av aktivitet fra
Ågotnes til Mongstad. Jeg antar at minst 1000
arbeidsplasser har forsvunnet fra Ågotnes
de siste 3 årene, noe vi ser på trafikkbildet.
Retningsbalansen på Sotrabroen har endret

Foto: Vill Urbanisme

Slik har Vill Urbanisme tegnet inn et fremtidig havnebilde på CCB frem mot 2050. Den totale reduksjonen i klimagassutslipp ved å flytte Bergen Havn fra Dokken til Ågotnes er utregnet til 163.988 tonn CO2 ekvivalenter over
beregningsperioden. Dette kan omregnes til 2302 biler kjørt 15.000 km hvert år i tyve år ifølge Vill Urbanisme.
Lokale NOx-utslipp på Ågotnes vil øke som følge av flyttingen, men kan motvirkes ved å skape en grønn og
moderne havn (landstrømsanlegg mm) Lokal transport og tungtrafikk på Ågotnes vil være mindre enn CCB basen
sine trafikktall fra 2012, 2013 og 2014.
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Havnen 2019-2050

Flytedokken på CCB ligger på 60 meters dyp

Utviklingsskisser av ulike tidsepoker
fremover i tid for ny havn på Ågotnes.
Flytting av sjørelatert gods fra Bergen
indre havn til CCB på Ågotnes innebærer
containerskip, kombinerte stykkgods-/bulkskip,
stykkgodsskip, kombinerte stykkgods-/
containerskip, ro-ro fraktskip. På sikt ser en for
seg autonome forsyningsskip til og fra Ågotnes.
Deler av havnen vil bli etblert på eksisterende
fasiliteter i tillegg til utvikling av fasiliteter på
nytt område på CCB, nærmere bestemt Hamretomten.
Fremover i tid er det mulig å se for seg økt
industri-vekst i form av nye bygg ovenfor
Hamretomten slik skisse 2030-2050 viser.

Mandag 26 november rundt kl 11.30 synker flytedokken til
CCB under inndokking av fartøyet Norwegian Gannet

Landstrøm på plass
Foto: Irene Lillehammer

CCB har allerede fått støtte fra Enova til landstrømsanlegg på basen som nå er implementert
og allerede gir en stor miljøgevinst. Dette vil
være svært gunstig når den nye godshavnen
skal utvikle seg på CCB.
- CCB har tidligere profilert seg som en
fremtidsrettet og miljøvennlig base. Det er
klare mål med å satse på landstrøm som et
effektivt tiltak for å bidra til å redusere både
lokale og globale utslipp. Anleggene gir
en årlig besparelse av CO² på rundt 10.000
tonn, samt et potensiale på kWh forbruk pr/
år som totalt ligger på 19.387.200kWh, ifølge
driftsleder for vedlikehold på Eiendomsavdelingen, Rune Samsonsen.
Den tekniske løsningen er basert på landstrømsforsyning til rigger og skip som ankommer
CCB fordelt på 3 ulike lokasjoner ved basen.
Løsningen er utarbeidet for å gi størst mulig
fleksibilitet med tanke på effektbehov, plassering og fremtidig bruk. Anleggene er tilpasset
for bruk mot skip og rigg med standardisert
tilkobling om bord. Drivstoffbesparelsen vil
være på hele 15 millioner kroner dersom de får
levere full effekt.

Foto: Pål Bentdal
Av Sveinung Vethe

CCB var i ferd med å gjennomføre dokksetting av fartøyet Norwegian Gannet, da hendelsen inntraff. Fartøyet hadde entret dokken
og var ferdig fortøyd med fire trosser i dokken. Neste skritt skulle
ha vært at dykkere gikk ned for å verifisere posisjonen til fartøyet.
Så langt kom man aldri.
Det er mandag formiddag på CCB. Dokkmaster som opererer dokken
melder at dokken ikke responderer slik den skal. Prosjektleder tar
da en beslutning om å avbryte operasjonen og gir ordre om at
trossene skal løsnes og at fartøyet skal bakke ut.
Heretter utvikler situasjonen seg raskt og det blir klart at dokken
er i ferd med å synke. Personell om bord får beskjed om å forlate
dokken via beredskapsbåtene som ligger langs dokken. Personellet om bord i dokken blir evakuert samtidig som dokkmaster til det
siste forsøker å stabilisere dokken. Alt personell, med unntak av en
person, får evakuert dokken via beredskapsbåtene. På grunn av
at dokken synker raskt er det en person som ikke får evakuert via
planlagt mønstringspunkt og må følgelig hoppe i sjøen. Vedkommende blir etter få sekunder plukket opp av beredskapsbåten og
trukket i sikkerhet før dokken går ned.

til felles debrief og oppfølging. Representanter fra CCB’s bedriftshelsetjeneste Salutis HMS, var også raskt tilstede med både lege
og sykepleier for oppfølging av involvert personell. Det ble raskt
avklart at ingen var skadet.
Det er gjennomført en kort inspeksjon med ROV av dokken der
den nå ligger på bunnen. Bunnforholdene er skrånende terreng,
der dybden strekker seg fra ca 30 meter til ca 60 meter dybde. Dokken var elektrisk drevet, slik at det ikke er drivstoff, olje eller andre
forurensende elementer om bord.
CCB har satt ned en granskningsgruppe med eksterne parter som
har fått som mandat å kartlegge hva som skjedde denne mandagen. Gruppen vil se på både forberedelser, planlegging samt
selve hendelsen, og finne årsakssammenhenger som ledet frem
til hendelsen.
Den videre skjebnen til dokken er i skrivende stund uavklart. CCB
vil bruke tiden fremover til å få et så godt bilde som mulig for å
finne ut hva som skjedde og hvordan vi skal håndtere saken videre.

Industrivern og nødetater ble raskt varslet og var på plass etter
kun få minutter. Alle involverte ble raskt tatt vare på og samlet
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Fristilte verneombud – en ubetinget suksess

Foto: CCB

Foto: Irene Lillehammer

Fristilte verneombud på CCB Mongstad har gjort gode erfaringer ved å gå aktive vernerunder på basen hver eneste dag. Dialog og refleksjon ute med kolleager gir en rekke HMS-gevinster.

Rekordfart for CCB Subsea

Foto: Pål Bentdal
Innlegg: Pål S. Samuelsson

Forventer å doble omsetningen til neste år
Av Irene Lillehammer

CCB Subsea har utviklet seg i et
enormt tempo det siste året. I
dag teller de 50 ansatte og neste
år tar de mål av seg til å være det
dobbelte. En omsetning på 70
millioner kroner skal dobles i 2019
ifølge Nils Fredrik Fjærvik som leder
CCB Subsea på Ågotnes.
CCB Subsea jobber i subsea ettermarkedet. De begynte med vedlikehold av subseautstyr på basene langs
hele kysten eid av CCB og NorSea
Group. Nå utvikler selskapet seg i
rekordfart og tar markedsandeler med
nye servicetilbud som ikke har vært i
markedet før.
- Vi beveger oss nå også i retning av
offshore-operasjoner og jobber med
utskiftning av subseamoduler fra
fartøy, sier daglig leder Nils Fredrik
8 BASENYTT

Fjærvik. Nytt er også at vi har oppdrag
innenfor vedlikehold, reparasjon og
resertifisering av boreutstyr, sier Fjærvik.
- Kvantespranget fremover nå vil være
offshore operasjoner i større skala. Vi
har sterk kompetanse, en stadig større
slagkraft og dermed enda bedre grep på
kundene, sier Fjærvik. Samtidig utvikler
vi nye metoder og nye digitale løsninger
som gir kundemassen solide effektivitets- og kostnadsgevinster. Vi skal være
en «game changer» og tett på markedets
behov for fornying fremover sier Fjærvik
til Basenytt.

ÅNP overtar drift av personalkantine

Driftsleder Nils Nilsen sammen med 1. kokk Iwona Obrebska og
kantinemedarbeider Jeanette Larsen hos CCB Subsea.
1. september 2018 overtok ÅNP drift for
camp og kantine. Driftsleder Nils Nilsen, som
har ansvar for oppstart av prosjektet inntil
han pensjonerer seg til jul, sier at arbeidet
er enkelt å administrere siden ÅNP nå har
overtatt, og både eier og drifter enhetene.
ÅNP har lenge hatt ansvar for forpleining i campen og tilbyr foruten
personalk antine og møtemat også
kantine på Kai 11 under prosjekter med
frokost, middag, dag- og natt-lunsj. Her
serveres flere hundre mennesker mat døgnet
rundt forteller Nils Nilsen til Basenytt.

Mandag 12. november ble ordningen med fristilte verneombud på CCB
Mongstad evaluert, etter ca. 6 måneders drift. Fristilte verneombud
er en ordning hvor verneombudene på basen går aktive runder etter
egen liste, hver eneste dag. Ved å rettlede, forebygge og fremfor alt se
sine kolleger, har målet vært å påvirke adferd og kultur, samt bygge
nye relasjoner.
Rundene er avviklet sammen med avdelingsledelse, toppledelse eller
alene. Rollen til verneombudene har vært uforandret, nemlig å påse
at alle parter jobber sikkert, og i ht. interne og eksterne krav. Det nye
elementet som har blitt brakt inn, er den aktive oppsøkende virksomheten, hvor dialog og refleksjon har vært fremtredende.
Bakgrunnen for etableringen av fristilte verneombud var en uheldig
trend av hendelser knyttet til bruk av arbeidsmaskiner og interntransport, avdekket høsten 2017. Erfaringer gjort med fristilte verneombud
på andre baser, ble delt av CCBs del-eier Norsea Group (NSG). NSG avga
sitt hovedverneombud, Ann Helen Wenaas fra Vest Base, for å bistå
CCB Mongstad under oppstart. Ann Helen gjorde en fantastisk jobb
med å instruere våre verneombud, og bidro sterkt til å gi ordningen
en svært god mottakelse og start i CCB Mongstad sin drift. Ann Helen
bidro også underveis, og deltok aktivt med sin unike kompetanse
under mandagens evaluering.
Evalueringen viste at ordningen har vært en ubetinget suksess. Verneombudene har blitt svært godt mottatt ute i driften, og blant tilbakemeldingene som ble gitt, er det verdt å merke seg følgende:

-

Opplever en mer samlet og omforent drift
Vi jobber mer mot samme mål
Vi har fått større og bredere helhetsforståelse av driften
Verneombudene bryr seg
Avdekket saker som er korrigert
Mindre hendelser
Mindre stress
Gøy å møte kolleger på denne måten
Vernetjenesten har blitt mer engasjert
Ikke mottatt en eneste negativ tilbakemelding
Gode og informative ukesrapporter fra VOene
Verneombudene følte de fikk mer innflytelse
Gode runder sammen med ledelse
Opplevde at vi er ett lag.

Det er ingen tvil om at ordningen har påvirket trenden med uønskede
hendelser. Det er iverksatt en rekke tiltak i 2017 og 2018 som har rettet
seg mot adferd, kultur og etterlevelse. Samtidig ble det gjennomført en større granskning av et utvalg hendelser/tilløp for å avdekke
årsaksforhold til trendene. Selv om det er utfordrende å identifisere
ett enkeltstående tiltak som har gitt sterkest effekt, er vi ikke i tvil om
at fristilte verneombud er et tiltak som definitivt har virket, både på
trivsel og på sikkerhet. Det ble selvsagt konkludert med at ordningen
er kommet for å bli.
Takk til alle verneombud, og til HVO Ann Helen Wenaas, for en
fantastisk innsats!
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God læring i årets fellesøvelse på CCB

Det lysner

Årets fellesøvelse fant sted hos Aker og scenarioet var trykktesting i pit i bygg AVE 3. Her ble
det spilt at en test gikk galt og at nitrogen lekket
ut i forbindelse med utilsiktet trykkavlastning.
Nedfall og trykkbølge skadet så personell samt
påvirket pågående løft av subsea-utstyr hvor en
traverskran falt ned og ga klemskade på personer.
I tillegg kortsluttet en El. tavle i verksted og
det oppsto røyk/ulming med spredning til
AKO 03, hvor kontorpersonell også ble rammet.
Totalt 7 markører med varierte personskader ble
laget til i hendelsen som ga god trening til å kunne
håndtere denne typen ulykker.

Vi legger bak oss et hektisk HMSK-år med svært gode resultater.
Etter tre utfordrende driftsår med nedbemanning og omorganisering, har vi nå omstrukturert drift og selskapsstrukturer, etablert
nye prosesser, og ikke minst, fått på plass konsernsertifisering
og nye styringssystemer. Alt dette har ført oss viktige steg videre
i vårt HMS- og kvalitetsarbeid.
Til tross for stort spenn i tjenesteleveranser, opplever vi sterk grad av
samsvar, etterlevelse og i sum, en sterk HMSK-kultur i stadig bevegelse. CCB-konsernet har utviklet et svært spennende tjenestespekter, med økende etterspørsel og dermed også strenge krav til HMS
og kvalitet. CCB Subsea har vokst kraftig det siste året, nå med ca.
50 ansatte. Med nye spennende kontrakter vil det kreve at Subseagjengen vår også i 2019 står helt fremme i verneskoene.
CCBs Yard Services har også fullført ett av sine travleste rigg-prosjektår noen sinne, og det helt uten alvorlige hendelser. 26. november
opplevd vi en dramatisk hendelse knyttet til skipsvedlikehold, hvor
flytedokken havarerte. Hendelsen fikk heldigvis ikke alvorlige konsekvenser for liv og helse, og er i skrivende stund gjenstand for en
omfattende granskning. Det er uansett en viktig påminnelse om at vi
kan være sårbare selv om vi har høyt fokus rette mot HMS og kvalitet.
Vi registrerer samtidig at beredskapsorganisasjonen vår fungerte
godt, under svært krevende forhold.
CCB Mongstad har gjennom sterkt fokus på forbedringsarbeid og en
grønn forsyningstjeneste, fått materialisert fem nye landstrømsanlegg sammen med grunneier og kunder.
Som konsern har vi nå muligheten til å standardisere, strømlinjeforme og ikke minst implementere den sterke CCB-kulturen i alle
våre selskaper. Våre kjerneverdier bidrar til å samle oss, gi oss felles
retning og ikke minst et felles verdigrunnlag. Kjerneverdiene er også
et speilbilde av vår identitet, og skal påvirke våre valg og vår adferd.
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Foto: CCB

Viktige HMSK- milepæler i 2018 har vært:
•
•
•
•
•
•
•
•

Konsernsertifisering av i alt fire CCB selskaper i ht de nye ISO-stan
dardene 9001:2015 og 14001:2015.
HMSK-samarbeid mellom CCB Subsea og Equinor som har åpnet nye
viktige dører i nord
Etablering av ny portvaktløsning på CCB Ågotnes
Etablering av i alt 5 landstrømsanlegg på CCB Mongstad, samt åpning
av det tredje landstrømsanlegget på CCB Ågotnes
Beslutning om å videreføre CCB Mongstads Lean-suksess til resten
av CCB-konsernet.
Etablering av ordningen med fristilte verneombud på CCB Mongstad,
med svært gode resultater
Styrking og samordning av våre industrivernressurser på CCB
Ågotnes og CCB Mongstad
Små og store seirer i våre driftsorganisasjoner som bidrar til et stadig
sikrere arbeidsmiljø, og leveranser av tjenester med stadig sterkere
kvalitet.

Alt dette, samt et sterkt kollegium, bestående av svært motiverte medarbeider, med sin helt særegne kompetanse, gjør meg stolt og oppriktig
glad for å spille på dette gode laget. I min rolle er jeg svært heldig som
får anledning til å møte dere alle, og se og lære hvordan vi skaper utvikling, og ikke minst hvordan dette kommer våre kunder, oss selv og våre
omgivelser til gode.
Det er med ydmykhet og lyst, jeg ser frem til 2019, da vi skal ta nye steg
og vinne nytt terreng. Takk for at du spiller på vårt lag, og for at du bryr
deg om hvordan du leverer.
God Jul og godt nytt år!

Pål Stian Samuelsson
HMSK-leder
Coast Center Base AS
BASENYTT 11

RETURADRESSE:
Coast Center Base AS
PB. 55 - N - 5347 ÅGOTNES

CCBs leietakere
Desember 2018
AGA AS
Aker Solutions AS
AM Group AS
Apply Rig & Modules AS
Atlantic Offshore Management AS
Bergen Kokkenes Mesterlaug
BKK Fiber AS
Cabot Specialty Fluids North Sea
dCor AS
Equinor ASA
ESS Support Services AS
Expro Group Norway
Franzefoss Gjenvinning
Gasnor AS
GCE Subsea SA
Hoover Ferguson Norge AS
Hydraulic Production & Services AS
Island Drilling Company AS
Konsertsystemer LLB AS
MultiTech Quality & Service AS
Norcem AS
NSE Industrier AS
Oceaneering Asset Integrity AS
Odfjell Drilling AS
Posten Norge BA
Praxair AS
QuipBrokers International AS
Ramirent AS
Sar AS

www.aga.com
www.akersolutions.com
www.amgroup.no
www.applyrm.no
www.atlantic-offshore.no
www.bkk.no
www.cabot-corp.com/csf
www.decor.no
www.equinor.com
www.ess-norway.com
www.exprogroup.com
www.franzefoss.no
www.gasnor.no
www.gcesubsea.no
www.hooverferguson.com
www.hydpro.no
www.islanddrilling.no
www.konsertsystemer.no
www. multitechqs.no
www.norcem.no
www.nseindustrier.no
www.oceaneering.com
www.odfjelldrilling.com
www.posten.no
www.praxair.no
www.quipbrokers.no
www.ramirent.no
www.sargruppen.no

Salutis HMS AS
Scan TechAS
Schlumberger Norge AS
Siemens AS
Solid Vedlikehold AS
Sotra Bilutleie AS
Sponsor Insight AS
Statoil Fuel & Retail Norge AS
Studio Vestland
St1 Norge AS
Swire Oilfield Services AS
TechnipFMC
Telenor Eiendom Holding AS

www.salutis-hms.no
www.scan-tech.no
www.slb.com
www.siemens.com
www.solid-vedlikehold.no
www.sotrabilutleie.no
www.sponsorinsight.no
www.statoilfuelretail.com
www.studiovestland.no
www.st1.no
www.swireos.com
www.technipfmc.com
www.telenor.no

Telenor Mobil AS
Toma AS
Tuboscope Norge AS
Turbuss Bergen AS
Wilberg Catering
Yes Sport og profil AS
Øygarden brann og redning IKS

www.telenor.no
www.toma.no
www.nov.com
www.turbussbergen.no
www.wilbergcatering.no
www.yesprofil.no
www.oybr.no

Kantine med supert tilbud som gjør arbeidsdagen din lettvint
I bygg K8 på CCB basen finner du kantinen Fazer Food & Co. Her får
du serveret varm og kald mat hver eneste dag. Middagsutvalget
er bredt og du kan også forsyne deg fra en flott salatbar i tillegg
til frukt og desserter, mineralvann, kaffe og te. Kantinen har også
temadager med spennende bufféer. Ta turen og møt to hyggelige
damer som alltid gir ”det lille ekstra” for at du skal være fornøyd!

Dersom du trenger møtemat kan det bestilles på epost og telefon.
Du henter maten raskt og enkelt i kantinen selv. Ring og bestill for
enhver anledning og be gjerne om å få tilsendt ukemeny på epost!

Tlf: 56 32 30 31
Epost: rest.ccb@fazer.com

Foto: Irene Lillehammer

Kokk Wenche Berland og kantinemedarbeider Gunn Kongestøl ønsker deg
velkommen til å spise i kantinen eller å hente mat til kontor og møter.
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Alltid noe godt på menyen i kantinen hos Fazer Food & Co i K8 på CCB basen.

