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Fra direktørens side

På overskriften skulle man nesten tro at underteg-
nede tenker at det er desember-utgaven vi kommer 
med…, men den gang ei. Et år av pandemien er gått, 
og det begynner nesten å bli som en ny tidsregning 
– før og etter pandemien. 

Men selv om Norge stengte ned i mars 2020, 
har tiden ikke stått stille – i hvert fall ikke for 
CCB. Mye har faktisk skjedd dette året. Vi har 
fått beslutning på CCS-etablering, godshavnen 
for Bergen er definitivt besluttet flyttet til Ågot-
nes, forberedelsene til arbeid med nytt Sotra- 
samband er godt i gang – og generelt må vi kunne si 
at rammebetingelsene for vår virksomhet er intakt. 

Slik er det dessverre ikke for andre deler av nærings-
livet, og spesielt kultur, reiseliv og handels- og tje-
nestenæringene har fått kjenne på konsekvensene. 

Nå håper vi alle det handler om kanskje bare en motbak-
ke til – så vil omfanget av vaksineringen tillate at vi kan  
normalisere måten å drifte selskapene våre på. Man-
ge muligheter står foran oss, og forhåpentligvis vil 
også resten av næringslivet normaliseres – selv om 
mange vaner og rutiner vil være permanent endret.

En av disse er Basenytt, som vi nå planlegger med 
fire utgivelser i året. Et påskenummer er aldri feil, og 
skulle du foretrekke å se det, i stedet for å lese det – så 
finnes denne utgaven også som TV-sending. 

Våren, lysere kvelder – og forhåpentligvis mange 
muligheter står foran oss – både for virksomheten 
CCB og for alle være lesere. 

Ønsker dere alle en riktig god påske!

Øyvind A. Langedal
Konsernsjef  CCB

Ett år er gått...

Hvordan jobber CCB med sin nye grønne profil? Les mer 
om hvilke mål CCB har satt seg fremover.

Utviklingsrådgiver på CCB, Jan Arild Alvheim, viser hvordan 
CCB sitt klimaregnskap ser ut, og hvor de største ”grønne” 
gevinstene ligger.

Havnesjef Johnny Breivik fra Bergen Havn gjester CCB sitt TV 
Studio og forteller om ambisøse planer for ny godshavn på 
Ågotnes frem mot 2027.

Konserndirektør i CCB, Øyvind Langedal ser med spenning 
frem mot mer aktivitet på Ågotnes, når den nye moderne 
havnen etterhvert skal ta form.
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Høsten 2019 startet CCB arbeidet med å  
definere hvordan et klimaregnskap skal  
følges opp med tiltak og rapporter i bedriften. 

CCB har valgt ut fire bærekraftsmål fra FN´s 
veileder, og en av disse er nr. 13, som handler 
om å stoppe klimaendringene.

- For å vite hvordan man skal nå et mål, må man 
vite hvor man står, sier utviklingsrådgiver Jan 
Arild Alvheim, som har utabeidet grunnlaget 
for den nye grønne profilen til CCB.

- Vi har valgt å benytte en standard som heter 
Greenhouse Gas Protocol. Mengden av CO2 
beregnes her i kilo for varer og tjenester ned 
til et ganske detaljert nivå. Data samles inn fra 
produksjonsprogrammer og regnskapssystem.
Fossilt drivstoff og strøm er de store driverne. 
Mange blir overrasket av at strøm gir et stort 

utslag, men årsaken til dette er at vi er avhengie 
av et europeisk strømmarked hvor energikil-
dene er flere, inklusiv både kull og gass, og altså 
ikke bare vannkraft som vi har mye av i Norge. 
Her er det NVE som utarbeider en årlig varede-
klarasjon for det norske forbruket.

- Når vi har god oversikt av statistikk og historis-
ke verdier i bedriften så har vi også et  grunnlag 
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2027
Av Irene Lillehammer

En animasjonsfilm viser hvordan Bergen Havn ser for seg utviklingen av havneområdet til den nye 
godshavnen på Ågotnes som antas å åpne i 2027 når også Sotrasambandet står ferdig.

Ågotnes blir Bergen Havn sitt nye moderne godsknutepunkt i 2027
Godshavnen som kommer på Ågotnes blir topp moderne og Bergen Havn har søkt EU om støtte til å 
bygge en europeisk demonstrasjonshavn for smart teknologi, digitale havneoperasjoner og nullutslipp.
Et nettverk av elektriske og autonome feeder-båter skal frakte gods til og fra industri og vare-eiere som 
ligger rundt Bergen og inn i fjordene. Her blir Ågotnes et viktig knutepunkt. Havnen blir helt i front når 
det gjelder innovative og miljømessige løsninger. 

- Vi har ambisøse planer når vi satser på en smarthavn og en nullutslippshavn, sier Havnedirektør 
Johnny Breivik til Basenytt. Vi er nå begynt på detaljprosjektering og utbyggingsfasen vil så pågå frem 
mot 2027, noe aktørene er innstilt på.

- Jeg ser mange fordeler ved å etablere oss her ute på Ågotnes, ikke minst med tanke på infrastruktur. 
Når vi kommer til planlegging av driftsfasen så ser jeg også for meg mange synergier. Det er ikke  
nødvendig å dublere seg der det ikke trengs, sier Breivik som understreker at både Bergen Havn og 
CCB skal satse på et godt samarbeid om den nye godshavnen i fremtiden. 

Ny grønn profil

for å kunne forvente at hvert forretningsområde 
i bedriften aktivt skal være med å bidra til at våre 
mål om årlige redusjoner i CO2 blir oppnådd.

- Vi skal etablere bærekraftige løsninger for våre 
kunder, og i fremtiden vil vi også sette krav til 
våre leverandører, slik at dette kommer alle til 
gode, sier Jan Arild Alvheim til Basenytt.

Mange blir overrasket av at strømforbruket 
er en stor driver i klimaregnskapet til CCB, sier 
Jan Arild Alvheim.


