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Brytningstid

INNHOLD • BASENYTT
Rimelig utenkelig for bare kort tid siden. Videre representerer det en brytning ift at CCB retter seg mot nye markeder, nye aktiviteter og nye krav fra våre kunder. Grønne og
effektive løsninger må skapes for et bærekraftig samfunn.
Den store saken for tiden er jo det katastrofale som
skjer i Ukraina. De menneskelige lidelsene og materielle
skader er helt uforståelig og uakseptable – og vi med vår
vestlige og demokratiske tankegang forstår bare ikke
rasjonale bak disse tragiske hendelsene.
Slike hendelser får også andre konsekvenser, og konkret
ser vi nå en frykt for energimangel i Europa, med den
konsekvens at olje- og gassprisene når rekordhøye nivåer.
Prisen på energi, utestengelse av russiske aktører, reduksjon i tilførsel av sentrale matvarer og innsatsfaktorer til
industrien skaper prispress og begrensninger i handel og
transport. Plutselig er fokuset i Norge på å levere maksimalt av våre olje- og gassressurser ut i markedet, samtidig
som fornybare energiproduksjon intensiveres. I tillegg
har EU-kommisjonen i sin behandling av taksonomien
anbefalt at investeringer i naturgass og atomkraft skal
klassifiseres som bærekraftige investeringer.

Fra direktørens side

Velkommen til et nytt nummer av Basenytt – enten du
leser på skjerm eller ser det på TV!

Brytningstid? Kanskje ikke – kanskje er det bare slik
verden er blitt!

Magasinet Basenytt er blitt 30 år! Selv om innholdet er
basert på samme lest har innpakningen endret seg i takt
med tiden. Papiret er borte og den digitale arenaen har
overtatt. Kloke hoder sier at skal du bevare noe, må du
hele tiden forandre det – og slik tenker vi også i vår lille
redaksjon.

God lesning, og god påske!
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Øyvind A. Langedal, konserndirektør i CCB, intervjuer Kurt R.
Andreassen om fortid, nåtid og fremtid for basen på Ågotnes.

Robin Dale Oen og hans team har drevet vedlikehold
av fartøy med god hjelp av CCB. Fartøyene blir brukt i
prosjektet Dale Oen Experience.

CCB Mongstad har startet et bærekraftsprosjekt innen
autonomi. Målsettingen er å ta i bruk selvgående arbeidsmaskiner.

Øyvind A. Langedal
Konsernsjef CCB

I skrivende stund er vi i ferd med å rive deler av den eldste
bygningsmassen på CCB, nemlig de såkalte Namtvedtbyggene. Nærmere informasjon om dette finner du i egen
artikkel – men relasjonen til brytningstid er jo at deler av
bygningselementene faktisk skal gjenbrukes i nye bygg.
BASENYTT

Kurt R. Andreassen i CCB har fulgt basens utvikling i 50 år,
og intervjues om Namtvedt-kontorene som nå rives på CCB.

UTGIVER
Coast Center Base AS
Boks 113, 5346 Ågotnes
Tlf: 56 32 30 00
www.ccb.no
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CCB Mongstad skal satse på selvgående kjøretøy
CCB Mongstad setter nå i gang et nytt bærekraftsprosjekt innen autonomi, og det er selvgående
kjøretøy som står i fokus. For å sette det litt i perspektiv; i løpet av ett år kjører arbeidsmaskinene på
basen hele 11 ganger rundt jorden. Kjøretøyene i dag går som kjent på diesel, men nå satses det på
strøm, sier adm.dir. Jan-Dagfinn Lund til Basenytt.
- Det vi skal klare med dette bærekraftsprosjektet er å kombinere kundeverdi, miljøhensyn og
sikker og effektiv drift, sier Lund. Det viktigste vi skal få svar på gjennom forstudien er å avgjøre hvilken
teknologi vi skal bruke og hvilke sikkerhets-systemer som skal benyttes. Trygge og sikre operasjoner
står i høysetet, sier Lund.
- I CCB har vi fokus på FN´s bærekraftsmål, og et av disse er miljøpåvirkninger. Dette prosjektet er derfor
et av våre bidrag til å ta ned miljøavtrykket vårt, sier Jan-Dagfinn Lund til Basenytt.

AUTONOME KJØRETØY
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Pål Bentdal
CCB Mongstad
harPål
startet
et bærekraftsprosjekt
autonomi. Målsettingen er å ta i bruk selvgående arbeidsmaskiner.

Av Irene Lillehammer

Dale Oen bidrag

Namtvedtkontorene

Bærekraft er blitt et
viktig tema for CCB på
flere arenaer. Nylig kunne
CCB bistå stiftelsen Dale
Oen Experience, som
trengte å få vedlikeholdt
nye fartøy som de bruker
i arbeidet med ungdom i
regionen. Robin Dale Oen
setter stor pris på hjelpen.

- Det er godt å ha et lokalmiljø som kan
bidra med litt ekstra hjelp når vi trenger
det, sier Robin Dale Oen som setter stor
pris på CCB og andre som er gode støtter
i et viktig sosialt arbeid drevet av stiftelsen
Dale Oen Experience.
Nylig fikk de låne hall og verkstedsfasiliteter på CCB for å vedlikeholde to fartøy som
ellers frakter ungdom til og fra senteret på
Herdlevær og Herdla i Askøy kommune.
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Dale Oen Experience sine to nyoverhalte fartøy blir sjøsatt med god drahjelp fra CCB på Ågotnes.

Flotte takstoler fra Namtvedtkontorene vil leve videre i kubbegulv hos DNB i Markeveien i Bergen.

I verkstedshallen på CCB ble begge fartøyene nyfoliert og nymalt. Etter omkring en
ukes arbeid kunne teamet til Robin Dale
Oen være med når båtene ble sjøsatt. CCB
sørget for sikker transport og kranløft av
båtene, og fikk de trygt sjøsatt ved ro-ro
kaien i Tranevågen. Dale Oen Experience prosjektet hadde også i planene å bli

Det snart 50 år gamle kontorkomplekset
K4-K7 har stått mer eller mindre tomt
siden 2012, og den uunngåelige rivningsprosessen har startet. Kontorene var bygget
for takstolproduksjon for AS H. Namtvedt
på slutten av 60-tallet da ny bro var under
bygging, sier Kurt R. Andreassen i CCB.
Så tok oljealderen over, og etterhvert ble

ferdig med oppdraget slik at de kunne
motta kongelig besøk av kronprinsen som
skulle fraktes i de nyoverhalte båtene.
- Vi setter stor pris på CCB og nærmiljøet
her som hjelper oss videre på veien med
det viktige arbeidet vårt, sier Robin Dale
Oen til Basenytt.

kontorene overtatt av Mobil. Men, også
her tenkes det bærekraft. I hovedbygget sørget Namtvedt for flotte takstoler i furu som nå skal brukes til 500m²
kubbegulv i Markeveien 1 hos DNB i
Bergen. Kurt R. Andreassen tror de store
kontorbyggenes tid er forbi og at vi kommer til å endre måten vi jobber på fremover.

- Jeg tror fremtiden på Ågotnes er lys og at de
neste 50 årene vil bli preget av nyskapende
havnedrift, vedlikeholdstjenester innenfor
maritim sektor samt en hub for industriell
utvikling og entreprenørskap. Subseavedlikehold vil nok også vare i mange år til, sier
Andreassen til Basenytt.
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