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Nylig ble jeg invitert til å holde et innlegg i medlemsmøte i Vest 
Næringsråd. Overskriften var «Nye CCB». Videre har vi sett titler 
og overskrifter i retning av «CCB mot nye høyder» - forventnin-
ger, kanskje, som en konsekvens av lederskifte! La meg bare få 
understreke at CCB neppe blir å fremstå i en helt ny drakt. Selv 
om vi forhåpentligvis kan oppnå nye høyder – eller i det minste 
nye høydepunkter i tiden fremover, vil lederskifte i seg selv ikke 
være avgjørende i så måte. CCB har en sterk organisasjon med 
masse dyktige mennesker, en klar og vedtatt strategi, samt 
masse erfaring og troverdighet i markedet – og det er dette 
som vil bringe oss til nye høyder. 

Kanskje har allikevel «nye CCB» en viss relevans. At vi må fornye 
oss er uomtvistelig. Det har de siste årene vist, og det er neppe 
slik at vi nå er ferdig med alle endringene som ble krevd av oss 

og av næringen for øvrig, gjennom «oljekrisen» med ditto end-
ring av aktivitetsbildet. Vår evne til å tilpasse oss blir nødvendig, 
men forhåpentligvis blir utfordringen for CCB å tilpasse oss for 
å vinne nye muligheter fremfor å overleve nye trusler.

Olje- og offshorenæringen er under sterkt press fra miljøorgani-
sasjoner nasjonalt og internasjonalt. Mange vil hevde at norsk 
olje og gass er en del av problemet, mens næringen selv - og 
flere med oss, hevder at vi snarere representerer løsningen på 
problemet. Det handler i grunn om hvilket perspektiv man har. 

CCB satser og investerer i flere ulike miljøtiltak. Etablering av 
landstrømanlegg både på Ågotnes og på Mongstad, større sats-
ning på elektriske arbeidsmaskiner, og ikke minst vår rolle som 
fasilitator og tjenesteyter for det planlagte anlegget for mottak 
og deponering av CO2 på Kollsnes. Det siste er en betydnings-
full satsning som vil få ringvirkninger både lokalt, nasjonalt, 
men også internasjonalt – om det bare blir realisert.

Til tross for at olje- og offshorenæringen fortsatt har en svært 
lang horisont, har CCB lenge hatt som ambisjon at vi skal rette 
oss også mot andre næringer. Flytting av Bergen havn til  
Ågotnes er et resultat av denne langsiktige satsningen og 
av mange års målrettet arbeid. Havneaktivitet til Ågotnes vil  
medføre ny aktivitet og økt attraktivitet til Ågotnes generelt, 
noe både CCB, kommunen, lokalmiljøet og næringslivet gene-
relt vil nyte godt av. Med god planlegging, godt samarbeid 
og en parallell utvikling av vei- og brosamband, har vi et godt 
grunnlag for å skape et nytt høydepunkt.

Det skjer mye spennende i CCB og i næringen generelt, og i 
denne utgaven av Basenytt kan du lese mer om noe av dette. 

Det går mot sommer og ferietid igjen, og jeg ønsker alle  
Basenytts lesere en riktig fin sommer.

Øyvind A. Langedal
Konsernsjef

Nye CCB?
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Avtroppende direktør på CCB, Kurt R. Andreassen, 
trengte ikke lang tid for å la seg overbevise om at 
nyansatt økonomisjef i 1998, Øyvind A. Langedal, 
ville overta direktørstolen en gang i fremtiden. 
Med mer enn 20 års samarbeid med Langedal 
og over 40 års fartstid selv i CCB, er Andreassen 
like trygg på at valget er riktig i dag. Selv om de 
to erfarne kollegaene kanskje kan oppfattes av 
andre å være ganske like, oppfatter de seg selv 
som ganske forskjellige. - Sluttresultatene har 
alltid stemt med strategien. Da er det mindre 
viktig hvordan vi tenkte oss veien dit. Samhold 
og respekt for hverandre har alltid preget oss, 
sier de i et intervju om direktørskiftet på CCB til 
Basenytt.

Nettopp samhold og respekt er kanskje to av 
de viktigste stikkordene de trekker frem når de 
lar minnene passere revy. Enten de har sittet 
fast på en flyplass, har blitt fraktet timesvis i en 
taxi med styredokumenter i kofferten til møter i 
nord eller har sittet i tøffe forhandlinger om alle 
mulige forhold som har dreid seg om utvikling 
av bedriften CCB og selskapene rundt, har de 

stått «last og brast» med hverandre. Andreassen 
har ikke behov for å gi noen siste råd i direktør-
skiftet, og Langedal ei heller fortelle om noen 
nye store kursendringer for bedriften. Strategien 
har de jo lagt sammen med styret og ledelsen 
i årevis og Andreassen beskriver hvorfor han 
mener samhold er så viktig når det snakkes om 
ledelse.

- Alle bedrifter vil støte på utfordringer. Da 
er det viktig å forstå hva godt samhold betyr i 
ledelsen. På et spesielt tidspunkt ble det for oss 
vesentlig å forstå forskjellen på å være en grup-
pe ledere og å være en ledergruppe. For noen år 
siden hadde vi noen svært viktige ledersamlin-
ger som gjorde oss bedre kjent med hverandre 
som mennesker. Vi ble mer samkjørt og fikk økt 
forståelse av hvordan vi skulle løse oppgavene 
ved å lytte til hverandre på nye måter. Dette før-
te til at vi ble mye bedre rustet til å dra bedriften 
gjennom vanskelige perioder, sier Andreassen. 
Han viser spesielt til den tunge tiden de siste 
to-tre årene frem mot 2017 da CCB mistet for-
syningen på Ågotnes og på toppen av det hele 
opplevde oljeindustriens nedgang.

- Det å ha kommet så bra gjennom en så lang 
periode som ledere, handler også om noen vik-
tige menneskelige verdier og prinsipper som 
ligger i bunn av samarbeidet mellom oss som 
kollegaer, sier Langedal. Vi har alltid klart å 
lande gode løsninger ved å respektere hveran-
dres måte å se situasjoner på, selv om vi har 
brukt ulik tid på å komme i mål, sier han.

Et annet forhold han er opptatt av er å sette økt 
fokus på internkommunikasjon og arbeidsmiljø 
i hele bedriften.

– Jeg tror det er viktig å ha god flyt i kommu-
nikasjonen mellom menneskene i bedriften 
og ledelsen, ikke av og til, men kontinuerlig. 
Kommunikasjonen må være åpen slik at det 
ikke blir grobunn for usikkerhet eller mistrivsel, 
sier han og viser til suksessen med ledersamlin-
ger og gruppearbeid på avdelingsnivå som ble 
gjennomført i hans tid som direktør på CCB 
Mongstad. 

– Dette hadde vi så god erfaring med at det vil 
bli gjentatt. Det står nå på agendaen også her 

Foto: Pål BentdalFoto: Pål Bentdal

Direktørskifte på CCB

på Ågotnes, sier Langedal og får medhold fra 
Andreassen. 

– Internt kulturarbeid vi har gjennomført tid-
ligere har vist oss hvor viktig det er å være i 
selve prosessene for ansatte. Det hjelper alle 
til å se hva som er meningsfylt med den job-
ben vi skal gjøre til daglig, vi skjerpes på å 
ha riktig fokus og finner de beste løsningene 
sammen, sier Andreassen.

Andreassen og Langedal har kanskje tilbragt 
mer tid med hverandre enn et gjennomsnitt-
lig ektepar i årenes løp. Det gode humøret 
og latteren, som sitter løst mellom dem, har 
nok også gjort arbeidshverdagen deres lett å 
trives i. Utallige møter, reiser og forretnings-
aktiviteter ble tidligere utført der selskapene 
holdt til. Dermed ble det mange turer oppover 
Helgelandskysten og videre til Kirkenes. I dag 
er reiseaktiviteten tonet kraftig ned.

Etter kriser og oljenedtur har også CCB måt-
tet stramme inn mer økonomisk. I tillegg har 
dreiningen i bevissthet omkring klima og 

Av Irene Lillehammer

miljø ført til endringer i reisebudsjettene, så i 
dag løses mye av møtevirksomheten på langt 
mer effektive måter digitalt i bedriften, til alles 
beste, ifølge de to.

Med en solid erfaringsbase i bunn er det fremti-
den den nye direktøren Langedal vil rette opp-
merksomheten mot. 

- CCB har, som mange bedrifter i næringsli-
vet, tilknyttet seg FNs bærekraftmål. Av de 17  
overordnede målene har bedriften valgt ut sær-
skilt fire som vi ønsker å jobbe aktivt med frem-
over, sier Langedal. Disse er nr. 8: Anstendig 
arbeid og økonomisk vekst, nr. 9: Innovasjon 
og infrastruktur, nr. 12: Ansvarlig forbruk og 
produksjon og nr. 13: Stoppe klimaendringene. 
Angående den siste kan CCB allerede nå vise 
til at de kan tilby landstrøm i sine havner. Bare 
på Ågotnes er reduksjonen av CO2 utslipp på 
over 10.000 tonn årlig, og vi skal få til mye mer 
fremover ved ytterligere miljøriktige tiltak som 
miljøvennlige arbeidsmaskiner, kjøretøy, lys og 
varme sier Langedal.

Andreassen har ved flere anledninger påpekt 
at CCB kommer til å bli 100 år – ja mer. Hva 
bedriften skal leve av til enhver tid er imidlertid 
ikke noe man kan låse fast i en strategi. Det er 
begge tydelige på. Langedal understreker at det 
kreves at man er fleksibel og tilpasningsdyktig 
og ikke blir for stringent om man skal lykkes 

Godt samhold og respekt for hverandre har preget samarbeidet mellom avtroppende direktør  
Kurt R. Andreassen og påtroppende direktør Øyvind A. Langedal ved Coast Center Base  i over 20 år.

i markedet. Man må alltid være innstilt på å 
kunne skifte kurs underveis og være forberedt 
på endringer, sier han.

- Blir man for bestemt kan man fort tape.  
Vi må likevel ha en viss forutsigbarhet i våre 
satsningsområder. Yard Services vokser og 
nå ser vi at blant annet subsea blir et nytt og 
spennende satsningsområde. Så kommer havn, 
noe vi vet blir stort og som vil generere mange 
nye typer arbeidsoppgaver med ringvirkninger 
som vi i dag kanskje ikke en gang vet om, sier 
Langedal. 

Andreassen mener det er ulike epoker for all 
forretningsdrift. Vi hadde forsyning som et 
mønster i nesten 40 år. Nå er tiden en annen og 
vi er ikke dominert av én stor kunde. Ikke minst 
vil avgjørelsen om at den nye godshavnen skal 
flytte til Ågotnes nå sette nytt fokus på hele 
industriområdet rundt oss i lang tid fremover, 
sier Andreassen – en beslutning han har jobbet 
for å påvirke i årevis, og fortsatt vil jobbe med, 
og som han fikk se klubbet før han ga seg som 
direktør. 

Inni en travel direktørhverdag vil nok  
Langedal fortsatt dele mange gode historier 
med Andreassen i tiden fremover, og vi tipper 
de fortsatt vil være støttespillere for hverandre 
enten de måtte trenge det som kollegaer – eller 
som mennesker.

Foto: Irene Lillehammer

Kurt R. Andreassen og Øyvind A. Langedal har opplevd 
mye sammen i bedriftssammenheng. Godt samhold og 
respekt for hverandre har preget samarbeidet mellom 
dem i over 20 år. Her er de sammen i anledning en leder-
samling i Luca i Italia for noen år tilbake.

CCB har satt ned fire nye bærekraftmål

Åpningen av CCB Zamakona Offshore S.L på Las Palmas 
i 2016. Styreleder Langedal og styremedlem Andreassen 
kunne feire den høytidelige åpningen sammen med 150 
gjester inkludert presidenten for regionsrådet på Gran 
Canaria, Antonio Morales.
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Restarter kulturarbeid i CCB Mongstad

Foto: Pål Bentdal

Det gamle Havnevesenet er nedlagt og det er etablert et nytt AS med Johnny 
Breivik som havnesjef. Nå skal Bergen Havn inn i eierskap med Ågotnes 
Næringspark (ÅNP),  og sammen skal de bygge fremtidens havn med  

fremtidens teknologi på Ågotnes.

- Jeg synes det er flott at Bergen Havn med denne løsningen både 
bidrar til utvikling av Bergen sentrum og legger forholdene til rette 
for en fremtidsrettet og bærekraftig sjøtransport. I sum vil dette styrke 
Bergensregionen som et maritimt tyngdepunkt, sier Johnny Breivik i 
et intervju med Basenytt.

Uttalelsen støttes av styreleder i Bergen Havn, Tom Georg Indrevik, 
som er begeistret og glad for at en lang prosess om godshavn ender 
på Ågotnes.

- En rekke muligheter vil nå åpne seg. Her er det viktig at næringslivet 
nå ser disse og evner å skape nye verdikjeder og nye varstrømmer,  
sier Indrevik.

Bergen Havn vil først og fremst gjøre alt for at dagens aktiviteter  
videreføres på Ågotnes, sier havnesjef Breivik.

-  Konsekvensanalysen vi gjennomførte viste at det er en risiko for at 
godset finner andre veier (vei), på grunn av riskio for høyere kostnader.
Godset som går over havnen er i stor grad konsumentgods som sko, 
klær, mat, etc, og dette er en type varer vi ikke ser over kaikanten på 
Ågotnes i dag, sier han.

- Når det gjelder videreutvikling på Ågotnes ser vi at det er mye  
konsumentgods som kommer inn over grensen på østlandet, og som 

Skal bygge fremtidens havn med fremtidens teknologi

Av Irene lillehammer

er et potensial å få direkte sjøveien fra kontinentet til Bergen. Vi er også 
nysgjerrige på om andre typer varer som fisk, bulkvarer etc vil kunne 
finne veien til Ågotnes i årene fremover, sier Breivik til Basenytt.

Men han understreker at  vel så viktig som å få økt godsaktivitet over 
kai, så blir det like viktig å få etablert landbasert aktivitet i tilknytning 
til havnen. Distribusjonslagre, fremskutte lagre og leverandører er 
nøkkelord i denne forbindelse.
 
Når det gjelder utviklingen av infrastruktur ifm den nye havnen så vil 
området mot vest bli utbygget med kaifronter slik at containerskip 
og ro-ro skip vil kunne legge til kai. Arealene ellers trenger bare en 
oppgragdering for å tas i bruk. Planene for utvikling videre kommer 
an på interesse fra markedet og tilgang på kapital for utvikling. Det vil 
være naturlig at ÅNP ser på utvikling av Bleivasshaugane etterhvert, 
sier Breivik og viser til planer og samarbeid som nå skal legges sammen 
med selskapet fremover.
 
- Når vi etterhvert skal flytte godsaktiviteten til Ågotnes, er det viktig at 
vi er fremtidsrettet og griper de mulighetene som nå kommer innenfor 
ny teknologi. Automatisk terminalhåndtering og autonome skip er 
allerede på vei til å bli etablert. Bergen Havn, i samarbeid med CCB og 
andre, jobber sammen i prosjekter hvor dette er på agendaen. 
Vi ser gjerne for oss mindre autonome skip som ”feeder” gods til og fra 
Ågotnes som kan bli et godsknutepunkt for sjøtransport i regionen. 
Distribusjonen til og fra havnen er noe vi ønsker å se på sammen med 
logistikkbransjen, sier Breivik som er helt sikker på en sak:

- Vi skal bygge fremtidens havn med fremtidens teknologi på Ågotnes!

Av Irene Lillehammer

Ny adm. direktør Jan-Dagfinn Lund styrer CCB Mongstad. Jannike Hansen er ansatt som ny HMSK-leder.  Ingvar 
 Berg-Johansen er ansatt som ny basesjef.  Han er tidligere arbeidsleder på basen. 

Satser på mannskap- og crew-kjøring 
Sotra Bilutleie og Turbuss Bergen AS har det siste halvåret etablert 
seg på basen med flere nye transporttilbud. Morten Knappskog, en av 
eierne, forteller til Basenytt at aktiviteten øker. Selskapene har løyve til 
å drive med både buss-og biltransport. Satsningen mot mannskaps-
og crew-kjøring til og fra prosjekter er hovedaktiviteten til selskapet.  
De besitter to store busser med inntil  55 seter, fire mini-busser og 
fire småbiler. I dag er de tre ansatte på basen, og i tillegg har de flere 
sjåfører som kjører i de forskjellige prosjektene.

- Det tar selvsagt litt tid å bygge opp markedet rundt oss, men vi ser en 
økning i oppdrag nå og vi er optimistiske med tanke på at dette er et 
godt konsept fremover, sier Morten Knappskog til Basenytt.

Dersom vi ikke gleder oss til å gå på jobb har vi 
en utfordring! Med enkle ord om viktigheten av 
trivsel og ansattes bidrag for å gjøre hverandre 
gode hadde den nye direktøren på CCB Mongstad, 
Jan-Dagfinn Lund, sagt noe av det som lå ham 
nærmest på hjertet i sitt første allmøte. Han har 
vært i CCB-systemet i 10 år. Til Basenytt gir han 
uttrykk for at han setter stor pris på tilliten og 
muligheten han nå har fått til å være med å bygge 
baseselskapet videre inn i fremtiden sammen 
med gode kollegaer på Mongstad.

Da han kom til CCB i 2009 og startet opp som 
leder for Entreprise og personellutleie var han 
da som nå opptatt av de menneskelige relasjo-
nene mellom ansatte. Det handlet om å få dem 
til å spille på lag og å gjøre hverandre gode. 
Kulturarbeid for mer effektiv og sikker drift, 
økt fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet 
og bedre samhandling lå i bunn. Da han entret 
posisjonen som eiendomssjef i 2012 fikk han 
nye oppgaver å fokusere på. Kundene sto sterkt 
i fokus. I 2016 fikk han muligheten til å ta stil-
lingen som basesjef på CCB Mongstad – en 
jobb han ikke klarte å si nei til. Jan-Dagfinn 
Lund liker utvikling og med det, også å kunne 
utvikle sin egen horisont.

1. april i år overtok han som adm. direktør på 
forsyningsbasen CCB Mongstad hvor Equinor 

sitt tyngdepunkt for forsyningen til olje- og 
gassfeltene i Nordsjøen nå ligger. Nå ønsker 
han, sammen med ansatte i CCB Mongstad, å 
skape de gode resultatene styret har bedt ham 
om å gjøre.

- Jo mer ansvar man får, jo tydeligere blir det 
for meg å se hvor avhengige vi er av hverandre 
for å kunne nå de målene vi har satt oss. For å 
klare det er verdiene vi bygger arbeidet på helt 
vesentlig. Jeg er veldig opptatt av å fremme de 
gode kjerneverdiene vi har utviklet. Disse er 
sikkerhetsbevisst, handlekraftig og lagspiller. 
Både på Ågotnes og her på Mongstad har vi 
hatt kulturprosjekter for noen år tilbake. Disse 
er vi i gang med å puste støvet av. Kulturpro-
sjektet handler om å sørge for at alle har et felles 
ståsted. Gjennom aktiviteter skal vi jobbe med 
adferd, holdninger og etterlevelse, sier Lund.

- Vi har satt ned en styringsgruppe, og jobber 
nå med å etablere en arbeidsgruppe som består 
av personell fra hele selskapet. Jeg ønsker å 
gå høyt og lavt i organisasjonen for å invitere 
ansatte med på å videreutvikle kulturarbeidet 
vårt. Vi skal dra synergiene fra tidligere arbeid 
og så restarte kulturabeidet. Det skal gjenspeiles 
i våre mål og handlinger, og ikke minst – etter-
leves, understreker han.

Selv om han forteller om et godt arbeidsmiljø 
i CCB Mongstad og gode resultater på medar-

beiderundersøkelsene, mener han det handler 
om noe mer.

- All styrende dokumentasjon skal følges og 
arbeidsoppgavene må gjøres slik det er bestemt. 
Dette handler først og fremst om at alle skal ha 
en sikker arbeidshverdag hvor vi skal gå like hel 
hjem igjen som når vi kommer på jobb. I tillegg 
er jeg veldig opptatt av begrepet kundeverdi. Vi 
skal være den foretrukne samarbeidspartneren 
for våre kunder. Skal vi greie det må vi levere 
effektive tjenester, til rett tid, med rett kvalitet 
og med god HMS i bunn, sier Jan-Dagfinn Lund. 

Forsyningsaktiviteten til olje- og gassindustrien 
har en lang horisont, men vi vet at aktiviteten 
vil gå ned på sikt. Vi må derfor tilegne oss ny 
kunnskap om andre forretningsområder, men 
også videreutvikle den knowhow vi har i dag 
tilpasset de fremtidige behovene for industrien, 
sier Lund.

Klima og miljø står høyt på agendaen også i 
CCB Mongstad. I likhet med CCB på Ågotnes 
jobbes det etter de samme fire bærekraftmålene 
som er hentet fra FNs 17 mål. 

- Vi er svært miljøbevisst. Vi har nå fem land-
strømsanlegg i drift. 10 av våre 16 biler på basen 
er elbiler. I tillegg vurderer vi elektrifisering av 
maskinparken når det er behov for fornyelse. 
Vi skal også teste ut elektriske stortrucker. Vi 
har beregnet at vi kjører 11,5 ganger rundt jor-
den med våre maskiner per år – så dette kan gi 
oss gode effekter. Vi gjennomfører også logis-
tikk-analyser for våre kunder hvor endringer i 
logistikkmønsteret kan gi positive miljøeffekter. 
På denne måten kan vi oppnå gode miljøge-
vinster for begge parter. Nylig arrangerte CCB  
Mongstad miljødugnad med opprydning av 
boss på basen. Over 60 personer, representert 
fra bedriftene i industriområdet, deltok i boss-
plukking.

Selv kjører den nye direktøren elbil til og fra 
jobb hver dag.

Foto: Bergen Havn

Styreleder Tom Georg Indrevik og havnesjef Johnny Breivik  i Bergen Havn 
ser frem til å bygge fremtidens havn med fremtidens teknologi på Ågotnes.



21. mai ble det igjen arrangert Truck-
mesterskap på CCB på Ågotnes.  
Nærmere 80 deltakere fra CCB samt 
kunder og leverandører samlet seg 
etter jobb for å styrke både arbeids-
fellesskap og viktige HMS-områder.

Fint vær og sol gjorde ettermidda-
gen på basen perfekt. Truckkjøring,  
grilling, HMS-quiz, sosialt samvær og 
et alltid like spennende lotteri med 

flotte premier preget arrangementet. 
Hele 16 000 kroner ble samlet inn til 
aksjonen Krafttak mot kreft. Tilbakemel-
dinegene fra både deltakere og bidragsy-
tere var strålende.

Industrimiljøet på Ågotnes bidro med 
støtte, og Color Line/Fjordline/Dyrepar-
ken og diverse butikker på Sartor Sen-
ter og CCB sine forretningsforbindelser 

Truckmesterskapet styrker arbeidsfellesskapet og setter fokus på viktige HMS-områder
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Sterkt fokus på årets HMS-quiz på Ågotnes

Av Irene Lillehammer

Foto: CCB
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i Ågotnes området bidro med flotte  
premier. 
 
Tess AS og  IDG Tools AS hadde stand 
med utstilling av produkter/verktøy. 
Fazer stod for nydelig grillmat. 

HMSK-leder Pål Samuelsson sier at arran-
gementet er så positivt at det skal gjentas 
hvert år fremover.

CCB Mongstad arrangerete Truck-
mesterska p den 28.  ma i,  for  
første gang, etter mal fra Ågotnes. 
Omkring 60 personer deltok på 
arrangementet og fordelingen  var 
ca 50/50 mellom CCB-ansatte og 
 personer fra andre selskaper.

På Mongstad var det truckkjøring i tre 
klasser og det ble mange vinnere. Det 
ble også arrangert hjerte- og lunge-

rednings-konkurranse av Røde Kors, en 
lærerik opplevelse for de som deltok.

Det var satt opp stands fra Truck Agent, 
Brubakken, Kalmar og Røde Kors.  

I utlodingen var det flotte premier fra 
selskaper i området rundt basen. 
Hovedpremien var en flott Ipad levert av 
ABP (Mongstad Eiendomsselskap).

Operasjonssjef på CCB Mongstad,  
Ingvar Berg-Johansen sier seg svært godt 
fornøyd med arrangementet. Tidligere 
har Mongstad hatt familiedager. Da har 
truckkjøring vært med på programmet, 
men formen med et særskilt HMS-fokus 
slik som dette, er nytt, sier han til Basenytt. 

CCB Mongstad ser frem til gjentakelse av 
Truckmesterskap i kommende år.

TK på Ågotnes og Mongstad i mål

Truck-konkurransen er i full gang og dommerne er på plassGod oppslutning og hyggelig sosialt samvær rundt bordene Truckmesterskapet sett fra oven på CCB MongstadEngasjerte deltakere på Truckmesterskapet på CCB MongstadKvalitetssjekk utføres til fingerspissen på CCB Mongstad

Fra venstre: Morten D. Lervaag, Steinar Hellevik, Lars Robin Mjelde, Jan Thore Ellingsen, Marius Rasch – Tuboscope  
(Site Manager) ,Ingvar Berg-Johansen, Constantin Timofte. Alle fra CCB Mongstad utenom Marius Rasch fra Tuboscope.Fra venstre: Kjetil Osdal (Cabot), Johnny Skålevik (CCB), Jonn Arne Glesnes (CCB)
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Sommerferie igjen. Det siste halve året har for min del vært preget 
av endring, koordinering og driftsstøtte.  Ikke helt ulikt halvårene 
før der. Men, dette med endring tar stadig større og større plass i 
min og din hverdag, og er blitt en del av normalen. 

Tidligere var driften vår preget av mer stabile driftsforutsetninger 
med lange kontrakter og relativt statiske forhold. Selvsagt finnes 
det unntak, med prosjektaktivitet og ad-hook-oppdrag, men ikke 
på samme måte som i dag. Endringer kommer oftere og raskere nå, 
dels på grunn av endrede driftsforutsetninger og oppdragstyper, 
men også på grunn av høyere krav til effektivitet, forbedringsarbeid, 
kostnadseffektivisering og ikke minst stadig utvikling av ny teknologi 
som skal iverksettes og forbedres.

Endring er blitt hverdagen for oss alle. Det bringer utfordringer med 
seg, men selvsagt også mange positive sider. Hvordan du som med-
arbeider, og vi som organisasjon håndterer endring, handler først og 
fremst om din innstilling til endring, og dernest vår kollektive evne 
som et stort lag, å spille sammen.

Alt vi gjør starter hos enkeltindividet og dets grad av motivasjon og 
lyst til å gå løs på dette «nye».  Jeg opplever stor grad av endrings-
vilje i konsernet, og de siste tre årene beviser langt på vei at vi er en 
endringsvillig og lærende organisasjon. Hva har så dette med HMS 
og kvalitet å gjøre?

Endring og risiko
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Jo, det forstår du helt sikkert. HMSK er sentrale elementer i nær sagt alt 
vi foretar oss. Vi gjør hundrevis av individuelle risikovurderinger hver 
eneste dag på det mentale plan i forhold til farer og mulige trusler rundt 
oss. Hver gang vi bestemmer oss for en endring, og går i gang med 
implementering, skal vi også håndtere de risikoer og muligheter som 
foreligger. Det er lett å bli «fartsblind» i en slik kontekst. Det er derfor 
avgjørende med gode systemer som fanger opp endring, og en kollektiv 
kultur som forventer og aksepterer at vi også kan si «stopp», gjenvinne 
kontroll, for så å gå videre.

En enkel påminnelse ved endring, og planlegging generelt, er vårt 
uttalte mål om at vi alltid skal:

1. Avdekke risiko
2. Forstå avdekket risiko
3. Håndtere avdekket risiko.

Som dere forstår, er dette et lagarbeid for lagspillere. Kjører man solo 
her, blir man brått litt ensom, og ganske raskt omgitt av høyere risiko 
enn det som er sundt.

I tillegg til å skape litt refleksjon inn mot ferien, ønsker jeg å benytte 
anledningen til å heie frem en god sommer til dere alle, med de beste 
ønsker om sol fra skyfri himmel. Så får vi håpe at selv været kan være 
lagspiller og endre seg til det bedre, også i sommer.

På CCB Kollsnes i Øygarden kommer det som kan bli et nytt norsk 
industrieventyr. Her planlegges et nasjonalt anlegg for lagring 
av CO2 fra norsk industri. Det skal bygges landanlegg, kaier og 
en rørledning til deponi i Nordsjøen. Flytende CO2 skal fraktes til 
anlegget med skip. Ordfører i Øygarden kommune, Børge Hau-
getun, tror prosjektet, kalt Northern Light, kommer til å bli større 
enn vi i dag aner.

Som framtidig vertskommune ser Ordfører Haugetun i Øygarden 
dette anlegget som en viktig brikke med flere dimensjonar.  
I nasjonal målestokk er dette et sentralt klimaprosjekt som er  
internasjonalt banebrytende, sier han til Basenytt og viser til for-
pliktelser i Parisavtalen.

- Et fullskala demonstrasjonsanlegg vil bane vei for nødvendige 
anlegg internasjonalt.  Karbonfangst og lagring må til i stor skala 
internasjonalt frem mot 2050. Fase to av anlegget i Naturgass- 
parken i Øygarden vil også kunne ta laster fra andre europeiske 

land, sier han.

- Ettersom bare noen få land priser CO2-utslipp i dag, er både 
bygging og driftsøkonomi avhengig av subsidier. Anlegget vil 
lokalt medføre få arbeidsplassar. Det vil fram mot et klimanøytralt 
samfunn sikre eksisterende industriarbeidsplasser nasjonalt.  
Eit fullskala anlegg vil derimot over tid kunne føre til mange 

CO2-håndtering på CCB Kollsnes kan gi nytt norsk industrieventyr

Av Irene Lillehammer

arbeidsplasser i Naturgassparken ved etableringer av industri som 
er avhengig av lagring av egne utslipp.  Det vil også gi et stort 
potensiale i framtidig hydrogen fra naturgass med lagring av CO2 
utslippene fra prosessen, sier Haugetun og understreker at Norge 
har særskilte forutsetninger for å ta en ledende internasjonal rolle 
gjennom Northern Lights prosjektet. Gassnova, Equinor, Shell og 
Total representerer verdens fremste kompetanse og erfaring på 
fangst og lagring av karbon, sier Haugetun og avslutter med at 
dette prosjektet kan bli større enn vi i dag aner.

Kurt Andreassen deltok i april på et møte i Stortinget med NHO Vestlandet hvor de 
møtte stortingsrepresentantene fra Hordalandsbenken og Sogn og Fjordanebenken. Fokus var 
på hvordan tilrettelegging for næringslivet i vestlandsregionen kan bidra til økt verdiskaping.  
I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett settes det av til sammen 345 millioner 
kroner til en undersøkelsesbrønn for karbonlagring over en to-års periode. - Gledelig, sier 
Andreassen med referanse til Northern Light prosjektet i Øygarden. Han understreket at det 
er viktig å holde god fremdrift i arbeidet med forprosjektene for både karbonfangst og lagring. 

Ordfører Børge Haugetun i Øygarden kommune tror Northern Light prosjektet  på CCB Kollnes 
vil nå høyder vi i dag ikke aner.

Av Pål Stian Samuelsson
HMSK-leder
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RETURADRESSE: 
Coast Center Base AS
PB. 113 - N - 5346 ÅGOTNES 

AGA AS
Aker Solutions AS
AM Group AS
Applus Rtd Norway 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
Fabtech AS
Franzefoss Gjenvinning
Gasnor AS
GCE Subsea SA
Hoover Ferguson Norge AS
Hydraulic Production & Services AS
Island Drilling Company AS
Konsertsystemer LLB AS
Kymsol AS
Macgregor Norway AS
MultiTech Quality & Service AS
Nippon Gases Norge AS
Norcem AS
NSE Industrier AS
Oceaneering Asset Integrity AS
Odfjell Drilling AS

www.aga.com
www.akersolutions.com
www.amgroup.no
www.applus.com
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.fabtech.no
www.franzefoss.no
www.gasnor.no
www.gcesubsea.no
www.hooverferguson.com
www.hydpro.no
www.islanddrilling.no
www.konsertsystemer.no
www.kymsol.com
www.macgregor.com
www. multitechqs.no
www.nippongases.com
www.norcem.no
www.nseindustrier.no
www.oceaneering.com
www.odfjelldrilling.com

Posten Norge BA
QuipBrokers International AS
Ramirent AS
Sar AS
Salutis HMS AS
Scan TechAS
Schlumberger Norge AS
SeaBird Exploration Norway
Siemens AS
Sotra Bilutleie AS
Sponsor Insight AS
Statoil Fuel & Retail Norge AS
Studio Vestland

www.posten.no
www.quipbrokers.no
www.ramirent.no
www.sargruppen.no 
www.salutis-hms.no
www.scan-tech.no
www.slb.com
www.sbexp.com
www.siemens.com
www.sotrabilutleie.no
www.sponsorinsight.no
www.statoilfuelretail.com
www.studiovestland.no

St1 Norge AS
Swire Oilfield Services AS
TechnipFMC
Telenor Eiendom Holding AS
Telenor Mobil AS
Toma AS
Tuboscope Norge AS
Turbuss Bergen AS
WilNor Governmental Services AS
Wilberg Catering
Yes Sport og profil AS
Øygarden brann og redning IKS 

www.st1.no
www.swireos.com
www.technipfmc.com
www.telenor.no
www.telenor.no
www.toma.no
www.nov.com
www.turbussbergen.no
www.wilhelmsen.com
www.wilbergcatering.no
www.yesprofil.no
www.oybr.no

CCBs leietakere
Juni 2019

Det verdensomspennende firmaet Applus starter nå opp ny  
avdeling på Ågotnes. Selskapets virksomhetsområde her dekker 
alle behov for NDT og sveiseinspeksjon.

- Grunnen til at vi velger å satse på Ågotnes er  at behovet og 
omfanget har økt etter nedturen vi hadde i olje- og gass-sektoren, 
sier Site Leader i Bergen, John Sveen til Basenytt. 

- Lokalt har vi allerede fått en fot innenfor hos de største kundene 
som f.eks TechnipFMC, Fabtech, Sotra Contracting m. fl. I tillegg har 
Applus hatt alt NDT - arbeid på et nytt trappetårn som ble levert til 
CCB i vinter, sier Sveen.

- Vi har etablert egen røntgen-bunkers inne på CCB-området hvor 
vi kan utføre radiografi og alle andre NDT-metoder. Målet er å  
etablere oss som en fortrukken NDT-leverandør både her på base-
området og ellers i Bergensregionen samt offshore.

- Det er en spennende tid nå, og jeg håper både utvikling og 
omfang vil vokse etterhvert.  Her har vi nærhet til kundene, noe 
som gjør at vi kan tilby kort responstid og gode priser. Det ser vi 
på som et fortrinn, sier Sveen til Basenytt.

Selskapet har per i dag fire operatører, men satser på å vokse med 
to ny personer innen kort tid. Sveen legger til at Applus kan 
levere et større antall operatører fra andre avdelinger når 
det er behov, feks ved større jobber som klassing av rigger.  
Avdelingen holder til i bygg L1 på basen.
 

Applus starter opp ny avdeling på baseområdet på Ågotnes 

Fra venstre Operation Manager Svein Erik Tollefsen og Site Leader i Bergen  
John Sveen - her på basen på Ågotnes hvor de nylig har åpnet ny avdeling.

Foto: Irene Lillehammer


