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Fra direktørens side

I dette nummeret av Basenytt vil vi ha fokus på bære-
kraftsarbeidet i CCB. Ganske så brått i høst, fikk temaet 
bærekraft ny og økt oppmerksomhet – ikke uten grunn 
etter at FNs klimapanel gikk ut med behov for kraftige 
og umiddelbare tiltak for å begrense virkningene av et 
stadig mer forurenset klima. Den politiske, og etter hvert 
hverdagslige debatten på arbeidsplasser og i de mange 
hjem, går høyt om det er et godt klimatiltak å begrense 
olje- og gassproduksjonen – eller om det bare medfører 
økte utslipp ettersom det pt ikke er nok fornybar energi 
til å dekke opp for behovet.

Uansett rett eller galt – alle, også vår egen bransje/næring, 
må ta grep for å gjøre det vi kan for å bidra til et mer bære-
kraftig samfunn. Ikke til grønnvasking, altså tiltak som 

reduserer egen påvirkning men som medfører at andre får 
økt påvirkning – men til reell bærekraft. Vi skal ikke flytte 
problemet, vi skal løse det – og vi skal bidra på vår måte. 
I denne utgaven av Basenytt kan du lese om noen tiltak 
som vil bidra til reell økt bærekraft.

Vår region, altså de kystnære områder på Vestlandet, 
opplever det paradoksale at vi ikke har tilstrekkelig til-
gang på kraft å tilby bedrifter som vil produsere fornybar, 
bærekraftig energi. Andre forhold ligger godt til rette, 
ikke minst nå som CCS-anlegget etableres i Energiparken 
lenger vest i Øygarden. Samtidig ønsker andre deler av vår 
industri at store installasjoner til havs skal elektrifiseres 
med kraft fra land – og dermed får vi en konkurranse mel-
lom landbasert og havbasert industri. De fleste er enige 
om at begge initiativer er rett å satse på, og det enkle 
svaret er, ja takk – begge deler. Men, når kapasitet er en 
begrensning må vi forholde oss til det. Utfordringen da 
er å unngå at det ikke blir en god gammel lokaliserings-
debatt i ny drakt – og at enden på visen blir at intet blir 
gjort. La ikke det beste bli det godes fiende, eller enda 
viktigere – ikke la det ende opp med grønnvasking i ste-
det for bærekraft.

Høsten går snart over til vinter, men det lyser uansett 
opp at Norge har gjenåpnet etter en lang og krevende 
pandemi. Kanskje kan denne utgaven av Basenytt bidra 
til enda litt lys i mørket – og husk at du også kan se den 
som TV-sending i våre digitale medier.

Øyvind A. Langedal
Konsernsjef  CCB

Bærekraft eller grønnvasking?

Prosjektleder på Yard Services, Bjørn Bjelland, forteller om 
hva det nye samarbeidet mellom CCB og Odfjell Drilling 
innebærer i denne utgaven av Basenytt.

CCB Subsea har utført pionérarbeid i samarbeid med 
Equinor. Et helt nytt verktøy skal gi store tidsbesparelser 
offshore, og høyne sikkerheten for personell og utstyr.

Masterstudent Sara Fonnes Hauge er engasjert på CCB for å 
studere nærmere hvordan det jobbes med bærekraft. 

Konserndirektør i CCB, Øyvind Langedal ønsker å satse på en 
bærekraftig agenda, og arbeidet intensiveres i konsernet.
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CCB og Odfjell Drilling satser på nytt sam-
arbeid om grønne energiteknologier. Nå  
foréner selskapene kompetanse og kapasitet 
for å tilby markedet de nødvendige endrin-
gene som må utføres for å nå klimamålene 
mot 2030.

Idéen bak samarbeidet er å utnytte Odfjell 
sin ingeniørkompetanse og CCB sin  
handlekraft og evne til å gjennomføre 
omfattende prosjekter.

- CCB og Odfjell Drilling har lang fartstid 
sammen. Siden 1989 har Oddfjell Drilling 
hatt omkring 30 rigganløp til kai på CCB, 
sier prosjektleder på Yard Services til Base-
nytt. 

- Vi skal nå gå ut til våre kunder og tilby dem 
løsninger innenfor energioptimalisering 

og utslippsreduksjon. Måten vi gjør det på 
er  å tilby en screening av rigger og fartøy. 
Her går vi gjennom alle energikonsumen-
tene. Når vi har gjennomført dette kan vi 
”pinpointe” hvilke nødvendige tiltak som 
må gjøres på fartøy. Dette kan f.eks. være å 
sette inn en katalysator for å dra ned NOx-
utslippet, det kan være batteripakker eller 

og skipsreder fremover. De som ikke gjør 
noe frem mot 2030, kommer til å slite i  
markedet fordi det blir for dyrt å operere 
sine fartøy, sier Bjelland.

- De fleste i dag ser at vi er nødt til å gjøre 
noe for å nå de klimamålene som er satt. 
Det betyr at det nå er et marked i rask 

Foto: Pål BentdalFoto: Pål Bentdal

CCB SUBSEA
Av Irene Lillehammer

Selskapet har utviklet et nytt verktøy som skal gjøre 
brønnoperasjoner sikrere offshore 

Nytt  verktøy  utviklet for  å redusere risiko i brønnoperasjoner
CCB Subsea er utfordreren i subseamarkedet. Som en uavhengig aktør spiller de på bredden innenfor 
hele industrien, og nå kan de også skilte med å ha utført pionérarbeid innenfor operasjonell risiko i 
brønnoperasjoner. ”Trutten”, populærnavnet for verktøyet som står for tubinghanger running umbilical-
less tool, er produsert i samarbeid med Equinor. Det har tatt ett år å utvikle verktøyet.

CEO Cecilie Sælen sier til Basenytt at dette er et kjøreverktøy som brukes for å installere tubinghanger 
i brønnene før de skal settes i produksjon, og da snakker vi om kritiske operasjoner. 

- Det mekaniske verktøyet forenkler operasjonen og gjør den sikrere, og fordelene er mange. Færre 
folk offshore, tidsbesparende i bruk, og den reduserer risiko for skade på personell og utstyr.  CCB 
Subsea har stått for både design, detail engineering, sammenstilling og testing av verktøyet, sier Sælen.

- I dag er det fokus på bærekraftige forretningsmodeller og levetidsforlengelse på utbygde felt offshore. 
Fordelen for CCB Subsea er at vi følger kundestrømmen. Når det nå satses på nye energiformer som 
vind og hydrogen, kan vi ta med oss vår kompetanse også til nye kunder og nye prosjekter, sier Sælen.

Nytt grønt samarbeid Bærekraft under lupen

flywheel-løsninger og mye annet, sier  
Bjelland.

- Potensialet er enormt ombord på konven-
sjonelle fartøy og rigger i dag, og klimakra-
vene fremover kommer til å øke trykket 
i bransjen. Avgifter på CO2 og NOx vil 
gjøre det veldig dyrt å være både riggeier 

omstilling. Og, når noe skjer raskt er det 
enklere å gå i samarbeid med noen andre 
enn å gjøre omstillingen til markedet helt 
alene, sier Bjørn Bjelland til Basenytt.

Masterstudent på BI, Sara Fonnes Hauge har 
et opphold på CCB for å sette bærekrafts-
arbeidet til konsernet  under lupen. Hun 
understreker at bærekraftsarbeid består av 
tre dimensjoner; klima og miljø, sosiale for-
hold og økonomi. I sin rapport til selskapet 
foreslår hun reduksjon av plast i kantinen, og 
å la bærekraft få like stort fokus i bedriften 
som HMS har.

Prosjektleder på Yard Services, Bjørn Bjelland, tilbyr tjenester for optimalisering av rigger og fartøy. 


