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Forretningsutvikling og samfunnsutvikling
CCBs «lengstsittende» direktør over 45 år, Kurt R Andreassen trådte
tilbake etter mer enn 20 år i sjefsstolen.
2020 blir et spennende år for mange. I CCB skrider vi frem med
beina godt forankret i det etablerte, men også fremoverlent og klar
for nye oppgaver og utfordringer. På Ågotnes har vi fått etablert
mange nye kunder innen ulike segment, fra Forsvaret til fiskeforprodusenter til leverandør av råstoff til forbrenningsanlegget i
Rådalen. Videre har vi store forventninger til utviklingen på Kollsnes, der CCS-anlegget planlegges etablert. Håpet er at vi i statsbudsjett for 2021 som legges frem til høsten, vil se at regjeringen
trør til og sikrer igangsetting av anlegget som virkelig kan utgjøre
et bidrag i klimasaken. Dette vil også gi grunnlag for nye næringer.

2019 går mot slutten, og det er tid for oppsummering. 2019 ser ut
til å bli et godt år for CCB, med høy aktivitet innen de fleste deler
av konsernet. Omsetningen for konsernet passerer milliarden for
andre år på rad, og resultatet blir brukbart – mest på grunn av
stort volum, og ikke på grunn av høye marginer. I så måte kan vi
konstatere at aktiviteten er tilbake, men – heldigvis vil noen kanskje hevde, har ikke pris og marginer fulgt med opp igjen etter
kostnadsfokuset som fulgte med oljeprisfallet i 2014.
Året blir på mange måter et merkeår, der konsernet ble omorganisert til en mer typisk konsernmodell med et rent holdingselskap
på toppen; CCB Holding AS. Ikke at det medførte særlig praktisk
endring, men uansett en naturlig utvikling ettersom vi de senere
år har ervervet og bygget flere virksomheter. En annen grunn til å
nevne begrepet «merkeår» er naturligvis at
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Vi har alle altså mye spennende å se frem til i 2020, men før den
tid skal vi lade batteriene med en god og velfortjent juleferie
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CCB har så langt hatt stor glede og nytte av å være en stor aktør
i mellomstore vertskommuner, hhv Lindås, Fjell og Øygarden. Vi
har nådd frem blant både byråkrater og politikere, og stort sett
opplevd medspill og smidighet. På Øygarden-konferansen, som
nylig er avholdt, ble debattanter utfordret på hva som skulle til
for å sikre fortsatt god næringsutvikling. Her kom flere interessante innspill, men ett manglet! Utfordringen med en ny storkommune kan fort bli at byråkratiet blir sterkere og mer egenrådig,
og avstanden til næringslivet – og da spesielt til SMB-bedriftene,
kan bli stor. Påtroppende ordfører Tom Georg Indrevik som er
intervjuet i Basenytt denne gang, er helt sikkert bevisst denne
utfordringen – men det blir avgjørende å få med administrasjonen
i kommunen i samme tankesett. Lykkes den nye storkommunen
med å opprettholde tett og god dialog med næringslivet, er det
et veldig godt utgangspunkt for en fortsatt god næringsutvikling.
Dette blir spennende å følge.

CCB kan se fremtiden
lyst i møte
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Fra direktørens side

Innen det offentlige skjer det også store endringer. Tre kommuner
her vest blir til èn ny storkommune, nye Øygarden kommune. I
Nordhordland skjer det samme, der CCB Mongstads vertskommune Lindås, slås sammen med Radøy og Meland til nye Alver
kommune.
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CCB kan gå fremtiden lyst i møte
CCB kan gå fremtiden lyst i møte. Bygget på en solid plattform over 45 år bruker selskapet nå ressurser
på å realisere fremtidige bærekraftige forretningsområder. Illustrasjon: Irene Lillehammer

Foto: Pål Bentdal

Vi er vant til å greie oss selv her på Vestlandet og vi gir sjelden opp. CCB er et godt eksempel på det. De har hatt en egen evne
til å tilpasse seg markedet etterhvert. Der skiller de seg ut i forhold til mange andre industristeder langs
Foto: Pål Bentdal
kysten av Norge, sier ordfører for den nye storkommunen Øygarden, Tom Georg Indrevik.
Foto: Irene Lillehammer

Av Irene Lillehammer

I det vi går inn i 2020 blir Fjell, Sund og
Øygarden til én storkommune. I samme
øyeblikk samles også en gruppe mennesker
i Sund for å markere begivenheten, og for å
overvære at Tom Georg Indrevik får ordførerkjedet for den nye storkommunen som blir
den nest største i Vestland fylke. Kommunen
får et budsjett på rundt 3 milliarder, og opp
mot 3000 ansatte skal gjøre en innsats for
lokalmiljøet hver dag. Ordføreren for den nye
storkommunen gleder seg, og vil lage landets beste kommune sammen med de som
skal leve der.
Tom Georg har lang fartstid både i politikken
og i næringslivet. Heldigvis, vil mange si. Han
kjenner hvor skoen trykker både hos bedriftene
og ute i lokalmiljøet blant de mange interessegruppene og menneskene han besøker i offentlig
tjeneste. Allerede som 18-åring var han representant for Høyre i kommunestyret, senere i fylkestinget og inntil nylig varaordfører i Fjell. Som
ny ordfører vil han gjøre mer for å nå de unge
og å få dem til å engasjere seg i lokalpolitikk.
Til det vil han bruke sosiale medier mer og blant
annet nå dem med ukentlige videosendinger.
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Ordfører Tom Georg Indrevik ser frem til å lede den nest
største kommunen i Vestland fylke, Øygarden, fom 2020.

Kvinner er i stort mindretall i det nye kommunestyret i Øygarden, og dette gjenspeiler ikke
samfunnet vårt påpeker Tom Georg. Vi må få
flere kvinner engasjert i politikken, og vi må få
flere kvinner til å stille på listene ved lokalvalg.
Dette vil ordføreren jobbe for.
Hvordan skal Øygarden kommune bli Norges
mest attraktive kommune?
- Jeg tror det er viktig at vi som er politikere
er synlige og engasjert ute i lokalmiljøet for å
forstå hvilke behov folk som bor her har på alle
områder. Vi må gjøre det attraktivt å bo her, og

vi må styrke utdanningssituasjonen slik at folk
også kan få jobb her i fremtiden. Vi politikere
skaper ikke jobber, men vi kan legge til rette
for at det skapes jobber. Som ordfører blir det
derfor viktig å ha løpende kontakt med næringslivet og å hjelpe dem med å få gjennomslag
for forretningsplaner og næringsprosjekter i
kommunen. Vi som politikere kan også bidra
i innsalg av kommunen vår som et attraktivt
sted å ha næringsvirksomhet i når vi er rundt
på konferanser og arrangementer i landet, sier
Tom Georg.
20 år i jobb innenfor næringslivet gjør at Tom
Georgs hjerte banker sterkt for bedriftslivet. Når
vi bringer ham inn på temaet om at baseoperatøren på Ågotnes, Coast Center Base (CCB), er
rundet 45 år blir han lett engasjert.
- Min far, Georg Indrevik, jobbet hos Petter
Namtvedt på 70-tallet. Da jeg var 5-6 år fikk jeg
komme ut på Ågotnes og se på takstolfabrikken
som var der den gang. Når vi ser hvordan basen
har endret seg over tid og tilpasset seg nye markeder etterhvert, slår det meg hvor godt CCB
har klart å endre seg i tråd med det markedet har
hatt behov for til enhver tid. Der skiller de seg

ut i forhold til mange andre industristeder langs
kysten av Norge som ikke har klart det samme.
CCB har vært en motor i hele lokalsamfunnet
og har satt oss på kartet. Uten CCB sin vekst
og utvikling ville ikke Ågotnes vært det vi ser
i dag, sier Tom Georg som legger til at vi også
er en av de regionene i Norge som mottar minst
næringsstøtte.
Hvilken utvikling vil vi se fremover mtp Bergen
nye Havn som kommer til basen?
- Vi er vant til å greie oss selv her på Vestlandet
og vi gir sjelden opp. CCB er et godt eksempel
på det. Selskapet har gjort mange strategiske og
smarte valg i gode tider. Det at de f.eks. bygget
ut så mye kaianlegg vil de få igjen for nå. Vi vil
ikke klare å dekke transportbehovene våre på
land fremover. Vi må benytte sjøen, og da må
vi ha en infrastruktur på landsiden med akkurat
den type kapasitet som CCB har bygget opp.
- Nå har de klart å få godshavnen til Ågotnes,
og vi må ta mål av oss å bygge den mest innovative, bærekraftige og det mest fremtidsrettede havnemiljøet i Europa. I fremtiden vil det
komme store skip fra Europa inn til CCB sin

Foto: M. Wanvik

Arkivfoto CCB

CCB fra åpningsdagen i 1974

Basen slik den fremstår i 2019.

logistikkhub, og derfra vil det gå mindre autonome skip ut med varer til mindre havner på
Vestlandet. Dette er fremtiden, sier Tom Georg.

har spilt en rolle opp mot NHO, mot Storting og
regjering og har alltid vært samfunnsengasjert.
De har tatt, og tar fortsatt, en rolle i samfunnet
utover det man kan forvente av en kommersiell bedrift. De bryr seg om lokalsamfunnet og
støtter idrettslag og aktiviteter i nærområdet.
Det å være delaktig og engasjert, slik CCB er,
tenker jeg er utrolig viktig, for det betyr noe
utover å bare være en bedrift på stedet. De klarer
å kombinere en god miks av forretningsutvikling og samfunnsansvar. Med dette grunnlaget
kan CCB gå fremtiden lyst i møte, avslutter
ordfører Tom Georg Indrevik til Basenytt.

CCB sin utvikling gjennom 45 år har vært
livskraftig for hele regionen i vest. Tom Georg
Indrevik ser med spenning frem mot alle de
nye forretningsområdene selskapet nå går inn i
både med CO2-rensing og planer om hydrogenproduksjon på CCB Kollsnes, men han mener
også at selskapet har tatt på seg en rolle ut over
seg selv.
- Ledelse og eiere i CCB, har bidradd mye i
arbeidet med å få på plass Sotrasambandet, de

BASENYTT 5

SubQuip bidrar til å redusere miljøavtrykket hos operatørene

CCB Kollsnes skal satse på hydrogenproduksjon

CCB Subsea er en viktig innovasjonskraft i
CCB-konsernet og selskapet har i løpet av få
år klart å utvikle en plattform for deling av
subseautstyr og verktøy. Gjennom en avtale
som selskapet har gjort med Norsk Olje
og Gass kan nå alle operatører på norsk
sokkel leie og låne utstyr av hverandre. Den
digitale delingsplattformen heter SubQuip.

Av Irene Lillehammer
Mye subseautstyr blir stående ubenyttet
på lager hos operatørene og behovet
for diverse utstyr og verktøy endres også etter
hva som trengs i prosjekter og lisenser
til enhver tid.
Dette fikk gründerne Nils Fredrik Fjærvik og
Terje Monsen til å utvikle SubQuip og med
seg på laget fikk de Norske Shell, Lundin
og Point Resources (nå Vår Energi).

Konst. adm.direktør Cristian Valdes Carter i CCB Subsea vil fortsette å dra selskapet mot innovative prosjekter. Den digitale delingsplattformen SubQuip er et godt eksempel på at dette er veien å gå, sier han til Basenytt.

Gjennom en digital utstyrsplattform registrerer alle operatører sitt utstyr i en database.
Dermed kan de både tilby og forespørre nødvendig utstyr akkurat som på en markedsplass. I SubQuip gjør de gjenbruksavtaler seg i
mellom. Norsk Olje og Gass står som regulator
og drifter av plattformen sammen med CCB
Subsea nå i oppstarten.
- Dette er en smart måte å gjøre det på, sier
adm.direktør i CCB Subsea Cristian Valdes
Carter. Det er kosteffektivt og tidsbesparende.
I tillegg kan kostnader i forbindelse med
mobilisering, demobilisering, klassing og
annet periodisk vedlikehold bli kraftig
redusert. Investeringer i nytt verktøy og verktøysystemer deles av flere operatører. Ikke
minst er det også helt i tråd med dagens
bærekraftenkning sier Carter.
- Bruken av SubQuip bidrar til å redusere
miljøavtrykket ved at man ikke produserer
mer utstyr enn nødvendig, men heller låner
verktøy og utstyr av et oljeselskap som allerede har tatt investeringen, sier han.
CCB Subsea jobber nå med å videreutvikle
SubQuip-konseptet som er i ferd med å bli et
nytt og spennende forretningsområde.
- Dette er fremtidens måte å tenke på, og vi
som jobber i industrien har alle muligheter
til å jobbe med denne type innovasjon som
en inntektsfaktor, sier Cristian Valdes Carter.
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Allerede i 2021 kan ZEG Power og Coast Center Base (CCB) sitt
ambisiøse samarbeidsprosjekt produsere rent hydrogen fra gass
med karbonfangst på Kollsnes utenfor Bergen. Kapasiteten skal i
løpet av få år mangedobles og sikre storstilt, norsk hydrogenproduksjon til konkurransedyktig pris, skriver CCB i en pressemelding.

- Kollsnes er Norges mest spennende industriområde. Her er det
planlagt et stort CO2-deponi, slik at gassen vi fanger kan deponeres.
Samarbeidet med CCB, i kombinasjon med CO2-deponiet og klyngen

- Hydrogen er en viktig del av løsningen på klimakrisen, og internasjonalt går utviklingen på bruksområder raskt. Samtidig er verdikjeden i
Norge fanget i et ventemønster: Aktørene som ønsker å bruke hydrogen venter med investeringer fordi de ikke er garantert nok tilgang.
Samtidig våger ikke produsentene å bygge opp kapasitet, fordi markedet ikke er stort nok i dag. Nå satser vi med en offensiv tidslinje for å
bryte det mønsteret, sier Ronny Haufe, Executive Vice President i CCB.
Satsingen er et internasjonalt pionérprosjekt, som skal skaleres raskt
opp til en produksjonskapasitet på opp mot 14 tonn rent hydrogen
per døgn i 2023, med kapasitetsøkning i årene etter.

CCB er i startfasen for en ny storsatsing på Kollsnes Naturgasspark, og
samarbeidet med ZEG passer svært godt inn i våre ambisiøse planer.

- Dette vil gjøre det mulig å tilby svært kostnadseffektivt, rent hydrogen. Det vil bidra til stor lokal og nasjonal verdiskaping, samtidig som
vi kutter betydelige utslipp, sier Kathrine K. Ryengen, daglig leder i
ZEG Power.
Teknologien bak ZEGs banebrytende ZEG-H2-anlegg, er utviklet
ved Institutt for Energiteknikk (IFE). Teknologien muliggjør effektiv
reformering av karbonholdig gass til hydrogen med integrert CO2fangst. Kostnadene vil bli lavere jo større volum som produseres.

som vokser frem her, gjør det mulig å ta ut det virkelig enorme potensialet i teknologien vår, sier Ryengen.

- Dette prosjektet viser hvor spennende de neste årene blir. CCB skal
bli en betydelig aktør innenfor rent hydrogen. Denne type anlegg vil
kunne skaleres opp til å produsere 450 tonn i døgnet. Det åpner for
store industrielle muligheter og passer godt inn i strategien vår på
Kollsnes spesielt, og for å bidra til utslippskutt generelt, sier Haufe.
Målet er en CCB Energipark, der selskaper har glede av nærhet til
hverandre, samt til CCS, naturgass, fjernvarme, sjø- og landtransport.
Vi ønsker andre selskaper med grønn profil hjertelig velkommen til å
diskutere etablering her.
- Som selskap har vi ambisjoner om å være en foroverlent aktør, og
har stor tro på en helhetlig verdikjede med hydrogenproduksjon og
karbonfangst, og alt som henger sammen med slik produksjon, sier
Haufe, til Basenytt.
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Kulturarbeid på CCB Mongstad

Foto: Jannike Hansen

Foto: CCB

Ryddedager på CCB

Humørbonden Geir Styve holder foredrag for ansatte, ledere samt kunder og samarbeidspartnere på CCB Mongstad.

Ansatte og leverandører mobiliserte for miljøet og fellesskapet

CCB Mongstad ønsker å styrke bedriftens organisasjonskultur ved
å gjennomføre et langsiktig kulturarbeid. Ved å være sterke rollemodeller og demonstrere troverdighet, rettferdighet og respekt i vårt
daglige virke kan vi alle bidra til å skape en tillitsbasert kultur i hele
organisasjonen.

CCB hadde to aksjonsdager i høst hvor rydding
av basen stod på dagsorden. 13. september og
7. november møttes ansatte og leverandører
til felles mobilisering for miljøet og fellesskapet på baseområdet.

Av Jannike Hansen
Det er viktig for oss å opprettholde en kollektiv prosess mellom ansatte og ledere som fører til at vi skaper en felles mening,
verdier og forståelse. I september 2019 ble det opprettet en
kulturgruppe med representanter fra alle avdelinger, etter

Av Irene Lillehammer
Samlet sett ble det ryddet opp 5 tonn boss

mandat fra adm. direktør, Jan-Dagfinn Lund.

og avfall i første runde, og hele 11,7 tonn i
andre runde.

Fokusområdet for kulturgruppen skal være holdningsarbeid, og vi skal
forsterke sikkerhetskulturen og fremme «team»-følelsen. Vi tenker
at sammen er vi best! Vi skal være pådrivere, iverksette tiltak og sikre
fremdrift, og bygge kulturarbeidet på våre kjerneverdier: Sikkerhetsbevisst, Handlekraftig og Lagspiller.

Det var stor deltakelse og entusiasme og
ansatte på CCB og leverandører ble inndelt
i grupper som tok for seg hele basen i løpet
av de to aksjonsdagene. Ledelse og stab var
også godt representert på ryddedagene.
- Vi vurderer å ha dette flere ganger hvert år,

Aksjonsdagene passer godt inn med to av de

rundt oss og får oss til å bry oss mer. Det

sier initiativtaker og operasjonssjef for Base-

fire bærekraftsmålene CCB har satt seg som

trenger vi påminnelser om, sier Jim.

drift, Jim Kvamme. Dette er en fin anledning

er nr. 12; Ansvarlig forbruk og produklsjon og

for folk på tvers til å bli bedre kjent med hvem

nr. 13; Stoppe klimaendringene.

som er på basen. Ikke minst får vi også frem

- Vi hadde også en fin avslutning i truckverkstedet med servering av vafler og kaffe, sier

viktigheten av orden og ryddighet. Dette er

- Gjennomføring av ryddedager som dette

Jim Kvamme til Basenytt som ser frem til neste

i god tråd med CCB sine nye bærekraftsmål.

gjør noe med bevisstheten omkring miljøet

aksjonsrunde.
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Som et av tiltakene i kulturarbeidet for å sette fokus på holdninger og
sikkerhetskultur, inviterte vi Humørbonden Geir Styve til å holde foredrag for alle våre ansatte, ledere samt kunder og samarbeidspartnere
på CCB Mongstad. Det ble et veldig bra foredrag som satte høyt fokus
på valg og handling, risikoforståelse og holdninger.
I det nye kulturarbeidet er også et av tiltakene at vi skal sette økt
fokus på rapportering, det å vise omtanke for hverandre og tørre å
si ifra dersom man observerer farlig adferd eller forhold.

Opprettelse av felles HMS forum på tvers av avdelinger samt sosiale
arrangement m.m. er andre tiltak som kulturgruppen arbeider med.
Det er et spennende og givende arbeid, og vi er trygg på at nettopp
langsiktig arbeid med å fremme organisasjonskulturen vil gi oss gode
resultat fremover.
Hele organisasjonen, fra ledelse til personell i operasjon skal jobbe
sammen mot samme mål: Være inkluderende, involvere hverandre,
rapportere, være rettferdig, fleksibel og alltid lærende. Dette mener
vi er det viktigste grunnlaget vi kan legge for å bidra til å skape en
god kultur.

Har du innspill til videre arbeid og vil være med å påvirke og
gjøre oss alle bedre? Send en e-post til:

kulturgruppa@ccb.no
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Lagspill

Årets fellesøvelse gjennomført på Ågotnes
Av Irene Lillehammer
Årets Fellesøvelse ble avholdt mandag
18. november, og det var satt opp et ulykkes-scenario hos Technip FMC (TFMC) i
Bleivassvegen. Til sammen 7 personer blir
skadd i en av TFMC sine subseahaller. Last
fra en traverskran dunker bort i en kasse som
personell arbeider med og setter i gang en
dominoeffekt av ulykker hvor peronell, i alt
syv personer, blir utsatt for klemskader og
faller ned i en pit. Lasten treffer også utstyr
og det blir røykutvikling.

Vi er igjen ved årets slutt. Månedens tema i vår HMS-kalender er lagspill, en
sentral kjerneverdi for oss i CCB. Mennesket er vår viktigste ressurs, og det
vi som ansatte kan gjøre sammen med våre hender, vår kunnskap og våre
ferdigheter er CCBs største verdi. Humankapital kalles det på fagspråket.
Det mest anerkjente verktøyet for å få denne kapitalen til å vokse, er HMS.
Kort oppsummert, har det vært et HMS-år der vi har tatt nye
steg mot enda bedre og sikrere aktivitet. Vi har tatt ut mye
læring i våre operative miljøer gjennom økt rapporteringstrender, særlig hva angår forbedringsforslag. Aldri før har vi
gått flere inspeksjoner, registrert flere avvik og forbedringer,
eller delt flere erfaringsoverføringer mellom oss. I tillegg har
vi innført kollektive ryddedager med sosialt samvær og vaffelsteking, samt egne rutiner for ledelsesnærvær ute i den
operative driften. Enkle tiltak kanskje, men med stor effekt
både på sikkerheten og på arbeidsmiljøet.
Jeg har lyst til å slå et ekstra slag for Industrivernet i år. Både
på Ågotnes og på Mongstad har vi relativt store beredskapsorganisasjoner som engasjerer seg litt ekstra i alles ve og vel.
De øver jevnt og trutt, og viser en utrettelig lyst til å bli enda
bedre til å hjelpe deg og meg om uhellet skulle være ute. Det
er gjort store forbedringer, både hva angår opplæring, utstyr
og planverk det siste året. Vi har bl.a. tatt nye steg i vår 2. linje
beredskap med kursing av ledelsens beredskapsstaber, intensivert øvelse og trening for denne gruppen, og ikke minst gått
til anskaffelse av egen brannbil på Ågotnes.
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Det vil alltid være restrisiko knyttet til operativt arbeid. Vårt langsiktige prosjekt med å forebygge alle uønskede hendelser fortsetter likevel for å gjøre denne restrisikoen så lav som overhodet
mulig. Målet er null skader på personell og materiell, og null
utslipp til det ytre miljø. Det er likevel slik at barrierene også må
være til stede etter at uhell har inntruffet. Derfor er det godt å
tenke på at vi har et Industrivern som trener aktivt for å redusere
konsekvenser, og gjør arbeidsdagen enda litt tryggere for deg
og meg. Kanskje ett av de tydeligste eksemplene på hva lagspill
kan være i vår organisasjon.

Alarmen går og 28 industrivernressurser
får øvd på en omfattende ulykke. Til tross
for noen sambandsutfordringer mellom
noen av aktørene er helhetsvurderingen
at alle involverte samhandlet godt, det var
god skadestedsledelse og effektiv og rask
innsats fra alt IV-personell. Røykdykkerne
mestret oppgaven meget godt og industrivernets førstehjelpsinnsats gikk helt etter
boken med hjelp til frie luftveier, varmebehandling, sideleie etc. Øvelsen var realistisk,
ikke minst på grunn av godt «sminkede»
markører, ifølge evalueringen.
- Årets fellesøvelse bekrefter nok en
gang at det er viktig å øve på ulykker, sier
HMSK-leder ved CCB, Pål Samulesson.
Industrivern og redningsetater blir utfordret
på nytt, og uansett om vi gjør de fleste
oppgavene riktig, vil det alltid være et
forbedringspotensiale og noe nytt å lære
fra øvelsene. Forbedringene samles som
forslag i vårt avvikssystem, hvor det følges
opp med egne tiltakseiere og frister,
sier Samuelsson til Basenytt.

Takk for nok et godt og innholdsrikt år på CCB-laget, og God Jul
og Godt Nyttår til deg og dine.

Pål Samuelsson
HMSK-leder
Coast Center Base AS
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CCBs leietakere
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AGA AS
Agile Rig & Modules AS
Aker Solutions AS
Applus Rtd Norway AS
Atlantic Offshore Management AS
Bergen Kokkenes Mesterlaug
BKK Fiber AS
dCor AS
Equinor ASA
ESS Support Services AS
Expro Group Norway
Fabtech AS
Fazer Norge 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
Logent 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.agilerig.no
www.akersolutions.com
www.applus.com
www.atlantic-offshore.no
www.bkk.no
www.decor.no
www.equinor.com
www.ess-norway.com
www.exprogroup.com
www.fabtech.no
www.fazer.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.logent.se
www.macgregor.com
www. multitechqs.no
www.nippongases.com
www.norcem.no
www.nseindustrier.no
www.oceaneering.com
www.odfjelldrilling.com

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

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.sinomine.com
www.sotrabilutleie.no
www.sponsorinsight.no
www.statoilfuelretail.com
www.studiovestland.no

St1 Norge AS
Swire Oilfield Services AS
TechnipFMC
Telenor Norge AS
Toma AS
Tuboscope Norge AS
Turbuss Bergen AS
Wilhelmsen Shipservice
WilNor Governmental Services AS
Yes Sport og profil AS
Øygarden brann og redning IKS

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

Logent Supporting Logistics er ny leietaker i K2
Logistikkselskapet LOGENT, opprinnelig fra Sverige, har også
virksomhet i Norge, særskilt innenfor lager og havne/
terminaldrift, og her i vest, innen maritim industri. Fra Laguneparken har Johan Henrik Lyse ledet selskapet i industriområdet
på Ågotnes. Nå har han imidlertid fått sjefene i Sverige til å se at
nærhet til kundene betyr mye. Derfor har selskapet etablert
egen avdeling i bygg K2 på basen.
Da Johan Henrik fikk besøk av CEO og CFO fra LOGENT i Sverige
bestemte han seg for å ta dem med på en befaring på CCB-basen.
- En god presentasjon fra ledelsen på CCB og en omvising var det som
skulle til for at kontoret ble flyttet ut her, sier Johan Henrik. De hadde
aldri sett en rigg på nært hold og likte tanken på å være direkte knyttet
til miljøet vi skal operere i, sier Johan Henrik.
LOGENT på Ågotnes er særskilt engasjert i bemanningsbiten og leier
allerede ut personell til selskaper på basen. Her kan de tilby alt innenfor
logistikkområdet, prosjektmanagere og ellers prosjekt- og dokumentkontroll.
Selskapet har store vekstplaner på Vestlandet de neste årene. De har
i alt 3000 ansatte og 25 avdelingskontor, de fleste i Sverige.
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Johan Henrik Lyse leder avdelingskontoret til LOGENT på Ågotnes og har flyttet inn
i kontorer i K2 på CCB basen.
Foto: Irene Lillehammer

