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Norsk gass til Europa >> pålitelig og fremtidsrettet
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Velkommen til oss!
Gassco er operatør for det integrerte transport-
systemet for gass fra norsk kontinentalsokkel til 
land i Europa.  Det integrerte transportsystemet 
består av rørledninger, prosessanlegg, platt-
former og mottaksterminaler på kontinentet og 
i Storbritannia.

Vi er et aksjeselskap der den norske stat eier alle 
aksjene.  Ved hovedkontoret vårt på Karmøy har 
200 fast ansatte sitt daglige virke. Men vi har 
også 150 ansatte ved mottaksterminalene for 
norsk gass i Europa.

Vi opplever oss selv som en organisasjon der 
mennesker oppnår gode resultater i fellesskap.  
Gjennom brosjyren du holder i hånden vil vi invi-
tere deg inn i vår verden.  Les den, og lær mer om 
oss!
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Norsk gass til Europa 
Når en familie i Tyskland eller Storbritannia inntar et bedre måltid, er det godt mulig at maten er tilberedt 
ved hjelp av norsk naturgass.

Se for deg et transportsystem som går fra et 
værhardt havområde langt unna der mennesker 
bor. I dette området utvinner ulike selskaper 
naturgass som blir brukt til oppvarming, mat-
laging, transport og industri i Europa. Gassen 
får stor verdi først når den blir gjort tilgjengelig 
for mennesker som energi. 

Sentralt i verdikjeden fra produksjon til kunde er 
et velfungerende transportsystem som drives 
på en rettferdig og ikke-diskriminerende måte. 
Alle brukere av transportsystemet skal få sine 
gassmolekyler fram til markedet i Europa til 
avtalt tid og med riktig kvalitet.

Som operatør har Gassco flere oppgaver: å 
være administratoren som sørger for sikker og  
effektiv drift, og arkitekten som bidrar til at  
utbygging av transportsystemet skjer på en  
helhetlig og kostnadseffektiv måte.

Norge er en av verdens største gasseksportører.  
Av forbruket i 27 EU-land dekker norsk gass i  
størrelsesorden 19–20 prosent. EU-landene 
dekker bare drøyt 30 prosent av sitt gass- 

forbruk gjennom egenproduksjon og er dermed 
avhengig av import fra kilder som Russland, 
Norge og land i Midtøsten. Samtidig var drøyt 
115 millioner kunder ved utgangen av 2010 tils-
luttet de omfattende distribusjonssystemene 
for gass i Europa. Dette forklarer hvorfor forsyn-
ingssikkerhet står høyt på dagsorden, i så vel 
EU som hos politikere i mange av fellesskapets 
medlemsland.

Etter mange år med vekst sank forbruket av 
naturgass i EU i 2009. Men nedgangen var  
kortvarig. Ved utgangen av 2010 kunne  
organisasjonen Eurogas melde om ny forbruks-
vekst på 7,2 prosent i forhold til 2009. De fleste 
analytikere mener veksten vil fortsette de neste 
årene. Dette gjelder særlig innen kraftproduk-
sjon, der det er ventet at gass i økende grad vil 
erstatte kull. En slik omlegging anses også som 
et viktig element i arbeidet med å redusere ut-
slippene av klimagasser.
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NavN: Brian Bjordal
StilliNg: Administrerende direktør

   Jakten på kompetanse 
                                                     i en verden av energi og endring

Å jobbe i Gassco handler om kompetanse, ansvar, unike muligheter, stå-på-vilje og ønske om å bidra.

– Gassco sitter på en unik kompetanse. Den 
som søker jobb hos oss, får bryne seg på svært 
spennende oppgaver og ikke minst – du får 
jobbe med energi, sier Bjordal.

Han er administrerende direktør i Gassco –  
operatør for verdens største offshore-trans-
portnett for gass. Hver dag transporterer 
selskapet naturgass for flere hundre millioner 
kroner. Industri og millioner av mennesker på 
det europeiske kontinentet og i Storbritannia 
er avhengig av at norsk gass kommer som  
bestilt. På tross av ansvaret som følger med 
jobben, har Bjordal senkede skuldre.

– Jeg føler meg trygg som leder av Gassco  
fordi jeg vet hvor mange dyktige medarbeidere 
vi har. Jeg føler meg aldri alene, sier Brian  
Bjordal.

I et samfunn som stadig er i endring, må 
tilpasningsevne, pålitelighet og sikkerhet alltid 
gå foran.

– Verdensbildet og samfunnet endres hele 
tiden. Vi kan ikke sitte og vente på at endrin-
gene skal komme. Vi må ligge i forkant. Gassco 
kan ikke forvente at verden skal innrette seg 
etter oss. Vi må forandre oss i takt med våre 
omgivelser og verden, sier Bjordal.

Gasscos virksomhet består blant annet av  
infrastrukturutvikling, kapasitetsadministra-
sjon, systemdrift og anleggsstyring. Alle disse 
fagfeltene kjennetegnes av kompleksitet og 
krav til kompetanse hos hver enkelt ansatt.
 
– Når folk snakker om kompetanse, er det 
lett å tenke at det bare handler om kunnskaper. 
Men en fyr som sitter i sofaen og ser på  
fotball kan ha store kunnskaper om spillet, men 
mangle faktiske fotballferdigheter som trengs 
på banen, sier Bjordal.

– Så hvis du tilsetter ferdigheter, er du i mål 
da, spør han retorisk, og svarer på sitt eget 
spørsmål:

– Nei, du må også ha vilje og motivasjon til å  
utføre jobben. Deretter kommer de over-
ordnede spørsmålene: Hva er oppdraget; 
hvilken strategi bruker vi for å oppnå målet, 
spør Brian, og lar spørsmålene henge.
 
– I Gassco trenger vi folk som har kompetanse 
og som kan svare på disse to siste spørsmålene. 
Våre ansatte skal også oppleve at de bidrar, at 
de er med på å utgjøre en forskjell. Følelsen av 
å bidra er viktig, men enda viktigere er følelsen 
av å bidra i noe kollektivt. Disse motivasjonene 
er alfa og omega, og alle vet at arbeidsglede 

ikke kan kjøpes, sier Bjordal og kikker utover 
landskapet.
Det blir helt stille og bare lyden av vind og  
bruset fra havet kan høres.

– Det store spørsmålet er derfor: Hva er det 
som får oss til å fortsette, til å stå opp om 
morgenen?
Svaret på spørsmålet er selvsagt sammen-
satt, men jeg tror det handler om dynamikk 
og balanse. Det at du omgås andre spennende 
mennesker, at du føler at du betyr noe, og at vi 
bidrar – både for venner, familie og kolleger – 
disse faktorene spiller inn. 

Gasscos ansatte er fordelt på en rekke 
fagområder som kjennetegnes av både 
spisskompetanse og samhandling. 

– I Gassco søker vi etter folk som vil være med 
og løfte: Her får du jobbe med energi i en kom-
petent, engasjert og viljesterk organisasjon. 
Gassco er den perfekte arbeidsplassen for deg 
som vil være med på å forsyne Europa med 
norsk naturgass. 
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NavN: Hanne Gunn Våga
StilliNg: Prosessingeniør

Effektiv utnyttelse 
Gasscos mål er å utnytte transportsystemets kapasitet på en mest 
mulig effektiv måte. Derfor er kapasitetsadministrasjon en av Gasscos 
viktigste oppgaver. 

I dag har vi 31 kvalifiserte skipere.  Selv om de 
fleste opererer langsiktig, er Hanne Gunn Våga 
ofte i kontakt med dem. 

– Skipernes behov er stadig i endring. Årstid,  
variasjoner i produksjonen på feltet, vedlikehold 
eller pris, er med på å påvirke deres behov for 
transport, forteller Våga.

– Derfor har vi en daglig “trading” av ledig  
kapasitet som måtte finnes i systemet. Vår dialog 
med skiperne er tett og profesjonell, framholder 
hun.

Den ledige kapasiteten som handles fra dag til 
dag, utgjør bare toppen av isfjellet, altså en liten 
prosentdel av transportsystemets samlede lever-
ingsevne. Men den er likevel viktig.
 
– Vi har som mål at transportsystemets kapa-
sitet skal utnyttes mest mulig effektivt. Dersom 
en skiper ikke benytter seg av kapasiteten som 
er kjøpt, kan han selge den til andre skipere, og 
dermed redusere sin egen transporttariff.

Akkurat nå er det svært lite ledig kapasitet. Det 
betyr at dersom en skiper ønsker å transportere 

mer gass enn hva han har bestilt kapasitet for, 
må han kjøpe kapasitet av en annen skiper for å 
få dette til.

Hanne Gunn Våga har god oversikt over hvor mye 
som er ledig, hvem som vil selge, og hvem som 
vil kjøpe kapasitet. Alt kjøp og salg av kapasitet 
gjøres online ved hjelp av ”Gassco Booking 
System”.

– Her er det stor aktivitet. Når prisen på gass er 
høy, er skiperne selvsagt interessert i få solgt 
mest mulig gass til best mulig pris. Om sommeren 
er det varmt i været, og det europeiske marke-
det trenger da mindre gass til oppvarming. Om  
vinteren er det motsatt. Da er det kaldt i Europa, 
og mange bruker gass til oppvarming.

– Da er det også kaldere langs havbunnen der 
gassrørledningene ligger. Dermed komprimeres 
gassen – den tar mindre plass i rørene, og systemet 
tillater transport av en større mengde gass. Vi 
øker altså kapasiteten når det er kaldt, sier Våga.

– En annen variabel er de ulike feltenes livsfase. 
Et modent felt som har fall i produksjonen, vil frigi 
kapasitet for nyere felt med større gassproduksjon. 

Gassco sørger for at gassen kommer til 
markedet til avtalt tid og i avtalt mengde og  
kvalitet. Men akkurat som en motorvei har be-
grenset trafikkapasitet, har også transportsyste-
met sine kapasitetsbegrensninger. 

Kapasitetsadministrasjon handler om at alle 
skiperne (gasseiere) skal få anledning til å frakte 
sin gass til markedet på like vilkår. Gassco skal ut-
føre denne oppgaven på en objektiv, ikke-diskrimi-
nerende og transparent måte. Skiperne betaler for  
gasstransporten etter gjeldende tariffer, som er 
fastsatt av norske myndigheter. 

En av dem som jobber med kapasitetsadminis-
trasjon er Hanne Gunn Våga. 

Hun er prosessingeniør og har jobbet i Gassco 
siden selskapet ble etablert i 2001, og før det i 
Statoil.

– To ganger i året arrangerer vi bestillings-
runder der skiperne får anledning til å bestille 
ønsket kapasitet, basert på antatt produksjon.  
Kapasitet som ikke selges gjennom disse bestill-
ingsrundene, kan kjøpes etter ”først-til-mølla”-
prinsippet. 
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DyKTIGE ANSATTE
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– Det som kjennetegner vårt arbeid, er den 
daglige koordineringen av transport av natur-
gass helt fra felt til mottaksterminalene i 
Europa, sier Morten Carlsen, leder for trans-
portkontroll. 

Han jobber i det som gjerne kalles Gasscos 
hjerte. Systemdrift- og kontrollrommet sørger 
for at skipernes gass blir transportert til rett 
leveransepunkt og til rett tid.

– Naturgass fra norsk sokkel har varierende 
kvalitet. Gassen må derfor blandes slik at den 
holder den kontraktfestede kvaliteten. Det  
betyr at hvis et felt med god kvalitet produserer 
mindre enn antatt, må også felt med dårlig 
kvalitet begrense sin produksjon tilsvarende. 
På den måten blir kvaliteten opprettholdt, 
men mengden gass kan bli endret, forklarer 
Carlsen.

Fra den store skjermen i kontrollrommet kan 
Gasscos ansatte sjekke gasstrømmen ned 
til minste detalj: gassens trykk, temperatur,  
sammensetning og hvor mye de enkelte 
feltene utvinner. Dette er viktige parametere 
som kreves blant annet for å kunne ivareta  
lekkasjeovervåkning av rørledningene. 

For å opprettholde jevn drift er vi avhengige av 
svært pålitelige systemer. Dersom feil oppstår, 
varsler systemet oss. Derfor er IKT-tjenestene 
veldig viktige.

Kontrollrommet er ikke bare et vitalt organ for 
Gassco, men også for Europas energiforsyn-
ing. Derfor har Gassco strenge sikkerhetskrav, 
og muligheter til å drifte hele gassrørlednings-
nettverket fra en annen lokasjon. 

I tillegg til den daglige driften er også koordi-
nering av vedlikehold i gassrørledningsyste-
met en sentral oppgave. 

– Spesielt i den årlige vedlikeholdsperioden 
mellom april og oktober kreves det koordin-
ering av svært mange aktiviteter. Ved at vi  
samkjører vedlikeholdsprosjekter, blir 
kapasitetsreduksjonen for skiperne minimert. 

Kontrollrommet er bemannet hele døgnet og 
opplæringstiden for nyansatte er minst seks 
måneder.
 
– Det gjelder å ikke bli stresset i denne 
jobben. Her gjelder det å holde hodet kaldt, 
sier Carlsen.
  

– Særlig i Storbritannia ønsker skiperne 
at gasstrømmen skal tilpasses tid på døg-
net. Det betyr at kapasiteten i systemet 
er fullstendig utnyttet til visse tider, men 
at vi har mye ledig kapasitet andre tider 
av døgnet. For markedet er dette gun-
stig, men for transportsystemet er det ikke  
optimalt. Vi har en målsetting om jevn og  
stabil produksjon fra felt og utnyttelse av 
transportsystemet. Dette er et eksempel på 
en ny type variabel som kan være vrien, men 
som vi daglig må finne løsninger på, sier 
Morten Carlsen. 

«Hjertet»

NavN: Morten Carlsen
StilliNg: Leder for transportkontroll

Uten et operasjonelt kontrollrom stopper både Gassco og transporten 
fra norsk sokkel til Europa. 
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Kunnskap, nysgjerrighet og engasjement preger Gasscos forsknings- og utviklingsarbeid.

De beste løsningene

Omgivelsene rundt oss endrer seg, og derfor er 
oppdatert kunnskap og forståelse avgjørende. 
I organisasjoner som Gassco, er derfor forsknings- 
og utviklingsarbeid et viktig verktøy. 

Vi er opptatt av å stadig utvikle ny teknologi 
og øke kompetansen vår. Som operatør er det 
en selvfølge å ligge i forkant av den teknolo-
giske utviklingen.

Millioner av mennesker i Europa er avhengig av 
norsk gass, og det er et ansvar som forplikter. 
Visjonen er å videreutvikle konkurransefortrin-
net norsk naturgass har i Europa, gjennom  
forskning og utvikling (FoU). FoU-innsatsen 
skal bidra med teknologiutvikling og fremskaf-

felse av leveranser som gir verdiskaping innen 
Gasscos forretningsområde. 
 
For å finne de beste løsningene er vi avhengig 
av å sikre høy kompetanse hos våre medar-
beidere og tilknytte oss de beste samarbeids-
partnere. Vi har utstrakt kontakt og nært  
samarbeid med industri og forskningsmiljøer, 
både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Våre nyutdannede teknologer gis spennende 
og varierte utfordringer kombinert med tett 
og god oppfølging. 

Fakta

FoU-aktivitetene er inndelt i tre hove-
dområder. Disse er anlegg, rørlednin-
ger og kapasitet og gasskvalitet. 

Miljø og sikkerhet er sentrale 
elementer i alle FoU-prosjekter.

Hvert år investerer Gassco betydelige 
summer i FoU-arbeid. 
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Veien videre

Gassinfrastrukturen fra norsk sokkel til det 
europeiske kontinentet og Storbritannia har 
utviklet seg i takt med gassutvinningen på 
norsk sokkel. Men utbyggingen fortsetter, og 
Gassco vurderer stadig hvilke muligheter som 
finnes for å videreutvikle transportsystem 
for naturgass. For Gassco er infrastruktur-
utvikling et viktig område der selskapet har 
flere roller. Gassco eier ikke infrastrukturen, 
men skal ta initiativ til og koordinere arbeid 
samt anbefale investeringer for videre- 
utvikling og utvidelse av transportsystemet.

En av dem som jobber med infrastruktur- 
utvikling, er Øystein Rossebø. Han er utdan-
net innenfor petroleumsteknologi og har 
vært ansatt tre år i Gassco.
 
– Jeg jobber med den årlige transportplanen, 
med innfasing av nye felt og tidligfasepros-
jekter. Bak en beslutning om å bygge en ny 
gassrørledning ligger det grundig forarbeid, 
gjennom mange faser, sier Rossebø.
 
Hele prosessen begynner med at Gassco ser 
et behov for mer transportkapasitet, eller at 
skiperne melder inn behov for ny kapasitet.

– I første omgang er Gasscos rolle å ivareta 
helheten i transportsystemet og hele tiden 

sørge for at den kapasiteten som allerede 
finnes, er optimalt utnyttet. Vårt utgangs-
punkt vil derfor alltid være å utnytte 
eksisterende infrastruktur dersom det er 
mulig, sier Rossebø. 

– Ofte er det slik at flere selskaper enn dem 
som deltar i et enkelt felt, har behov for en 
utbygging. Disse behovene må kartlegges 
og koordineres. Når behovene er kartlagt, 
vurderer Gassco mulige løsningsforslag for 
videre utbygging, inkludert eventuell 
transport med skip. 

I løpet av prosessen, som gjerne kan ta 
7–10 år fra prosjektstart til ferdigstillelse, 
kan nye selskaper melde sin interesse i pros-
jektet mens andre kanskje faller fra. Når alle  
konsekvenser er utredet av Gassco og 
selskapene som eier gass, blir det besluttet 
om utbyggingen skal iverksettes eller ikke. 
Hvis selskapene ønsker utbygging, blir det 
fremmet en plan for utbygging og drift til 
myndighetene for godkjennelse. 

– Det er viktig å påpeke at det ikke er  
Gassco som finansierer infrastrukturutviklin-
gen. Det er selskapene som har behov for økt 
kapasitet, som betaler.

– Vi snakker om store summer her. Derfor er 
selskapenes finansielle styrke, og lønnsom-
heten ved å utvikle gassressursene på norsk 
sokkel avgjørende, sier Rossebø.

Gassinfrastrukturen må utvikles i takt med utbyggingen av norsk sokkel. 
Bak hver beslutning om infrastrukturutvidelse ligger det omfattende 
arbeid og planlegging. 

Gassco har ansvaret for å ta initia-
tivet til og koordinere prosesser 
for videre utvikling av gasstrans-
portsystemet. Gassco gjør sine 
egne vurderinger og kommer 
med forslag for videre utbygging.  
Gassco skal også vurdere 
løsninger for transport med skip.
 

Gassco skal framlegge anbefalin-
ger og investeringsforslag, 
basert på en helhetlig vurdering av  
gasstransportsystemet og 
ressursforvaltningen. 

Fakta
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Veien videre
NavN: Øystein Rossebø
StilliNg: Prosjektleder
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Kårstø er et av Norges viktigste industrianlegg. 
Prosessanlegget i Nord-Rogaland har skapt 
store verdier for samfunnet i mer enn 25 år.



Gassco - Norsk gass til Europa 17

Prosessanlegget på Kårstø er et helt sentralt ledd i en unik verdikjede, 
som har gjort det mulig for Norge å innta posisjonen som en av verdens 
største gasseksportører.

Kårstø
15. oktober 2010 var det 25 år siden den første 
leveransen av tørrgass fra Kårstø via rørlednin-
gene Statpipe og Norpipe til Emden i Tyskland.  
Kapasiteten på Kårstø er mer enn tredoblet 
siden oppstarten i 1985, og anlegget mottar i 
dag gass fra 30 felt på norsk kontinentalsokkel. 
Kårstø har i realiteten vært i en kontinuerlig 
utvidelsesprosess fra slutten av 80-tallet og 
fram til 2005. Kapasitetsøkning fra knappe 
20 millioner Sm3 per døgn i 1985 til dagens 88  
millioner Sm3. Anlegget er i dag det største 
i sitt slag i Europa, og er også blant de fem 
største i verden. 

Kårstø er dessuten en travel utskipningshavn 
med 600–700 årlige skipsanløp. Skipene  
frakter millioner av tonn med flytende gass og 
kondensat til et globalt marked.

Kårstø er i dag et av Norges viktigste indus-
tri-anlegg. Få, om noen, landbasert industri i 
Norge har skapt større verdier for samfunnet i 
løpet av 25 år, enn hva Kårstø har gjort.

Anlegget er også viktig for leverandørindus-
trien. I løpet av de 10 siste årene er det tildelt 
oppdrag innen utvidelser, oppgraderinger og 

vedlikehold for over 20 milliarder kroner.
Kårstø er en stor arbeidsplass: Rundt 800 
Statoil-ansatte og 500 årsverk fordelt på ulike 
kontraktorer er sysselsatt i anlegget ved 
normal drift.

Kårstø-anlegget er etter norsk målestokk et 
stort punktutslipp for CO2, med sine nesten 1,2 
millioner tonn. De viktigste utslippskildene er 
gassfyrte kjeler og kompressorer, samt et lite 
gasskraftverk som har produsert til internt 
forbruk siden oppstarten i 1985.

Men Kårstø er også et meget energieffektivt 
anlegg, der mye av spillvarmen i eksosgassen 
brukes til å lage damp. Ser vi på utslipp per 
produsert energienhet, har utslippene av CO2 
fra Kårstø gått ned de siste årene.

Robustgjøring har stått sentralt på Kårstø de 
siste årene.  KEP-prosjektet som ble besluttet i 2007, 
med en investeringsramme på 7,5 milliarder 
kroner, handler mye om å skifte ut gammelt 
utstyr med nytt.  Målet med dette er å skape 
et sikkert og robust anlegg som kan drives  
effektivt i mange år framover.

Fakta

På Kårstø blir rikgass sendt inn 
i separasjonsanlegg der våtgass 
(NGL) blir skilt ut. Våtgassen blir 
ført videre til et fraksjonering-
sanlegg og splittet til propan, 
normalbutan, isobutan og nafta.  
Den gjenværende tørrgassen 
(metan) sendes videre gjennom 
rørledninger til Europa.  Konden-
sat (lettolje) fra Sleipner-området 
blir fraksjonert og stabilisert i et 
eget anlegg.

Propan lagres i to store fjellhaller. 
Nafta, etan, normalbutan, isobu-
tan og stabilisert kondensat la-
gres på tanker.

Gassco er operatør på Kårstø, 
mens Statoil er teknisk driftsans-
varlig. Interessentskapet Gassled 
eier prosessanlegget.
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Kollsnes 
Prosessanlegget på Kollsnes spiller en nøkkelrolle i gasseksporten fra 
Norge til det europeiske kontinent og Storbritannia. 
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Da det enorme Troll-feltet ble funnet driv-
verdig i 1983, måtte man finne en løsning som 
brakte gassen til land for foredling og videre til 
markedet. Valget falt på Kollsnes i Øygarden 
kommune i Hordaland. Anlegget ble primært 
bygget for å kunne ta imot gass fra det enorme 
gassfeltet Troll. Kollsnes ble tatt i bruk i 1996 
og tar nå også imot gass fra feltene Kvitebjørn, 
Visund og Fram.

Prosessanlegget består i hovedsak av tre dugg-
punktsanlegg for behandling av gass, konden-
sat og monoetylenglykol. I 2004 ble det også 
satt i drift et nytt anlegg for utvinning av  
våtgass fra feltene Kvitebjørn og Visund.

Tørrgassen får hjelp av kraftige kompressorer 
slik at den har høyt nok trykk til å bli sendt 
av gårde i eksportrørene Zeepipe II A og II B.  
Våtgassen føres i rørledning via Sturetermi-
nalen til Mongstad (Vestprosess) for videre-
behandling. 

Kollsnes kan med rette kalles et grønt anlegg. 
Driften baserer seg på elektrisk kraft, og derfor 
har Kollsnes minimale utslipp til luft og sjø. 

På lik linje med Kårstø har Kollsnes vært 
gjenstand for stadige moderniseringer og 
utvidelser. Anlegget oppgraderes stadig slik at 
pålitelig drift, sikkerhet og høy regularitet for 
gassleveransene opprettholdes.  

Anleggets opprinnelige kapasitet er nesten
fordoblet, og Kollsnes har nå en gassbehan-
dlingskapasitet på cirka 146,5 millioner 
standardkubikkmeter gass per døgn. Med en 
slik enorm kapasitet er Kollsnes utvilsomt  
gasskjempen i det norske transportsystemet. 

Gassco er operatør på Kollsnes, 
mens Statoil er teknisk driftsans-
varlig. Interessentskapet Gassled 
eier prosessanlegget.

 
Det er lagt to mindre gassrør fra 
prosessanlegget på Kollsnes til  
Kollsnes Næringspark og til
 varmekraftverket på Mongstad. 

Prosessanlegget dekker et areal 
på 2000 mål, og cirka 350 personer 
har sitt daglige virke der.

Fakta
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Gassen som sendes gjennom rørledninger, 
må passere mottaksterminaler før den kan 
fraktes videre til kunder i Europa. Gassco er 
operatør for mottaksterminaler i Tyskland, 
Belgia, Frankrike og Storbritannia og har om 
lag 150 ansatte fordelt på disse terminalene.
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Siste stopp før markedet
På mottaksterminalene fjernes eventuelle væskerester og faste partikler, og det foretas en siste kvalitets-
kontroll, måling og regulering av trykk og temperatur før gassen leveres videre til nedstrømsoperatørene 
og det europeiske markedet. 
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Dornum
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Dunkerque

Dunkerque
Gassrørledningen Franpipe ilandføres i Port Quest i Dunkerque, i Nord-Frankrike.  Mottakstermi-
nalen ble ferdigstilt sommeren 1998 og eies av Gassled og Gaz de France.

Den første leveransen av salgsgass fra norsk sokkel gjennom rørledningen Franpipe til Dunkerque-
terminalen skjedde 1. juli 1998. Driftsoperasjonene ved terminalen blir fjernstyrt fra terminalen i 
Zeebrugge. 

Gass som transporteres gjennom rørledningene Europipe og Europipe II, ilandføres ved mottak-
sterminalen i Dornum i Nord-Tyskland. Det er i dag 84 Gassco-ansatte fordelt på terminalene i 
Dornum og Emden. (Per. 01.01.2011) 

Dornum
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Zeebrugge

Emden
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Utenfor Emden i Nord-Tyskland mottar målestasjonene Emden Metering Station og Norsea 
Gas Terminal gass fra rørledningene Europipe / Europipe II og Norpipe. Emden har vært et gass-
knutepunkt for leveranser av norsk gass siden 1977, da Norpipe ble åpnet. 

Zeepipe-terminalen ble tatt i bruk i 1993 og eies av Gassled og den belgiske nedstrømsoperatøren 
Fluxys. Terminalen ligger i Zeebrugges havneområde, om lag fem kilometer fra ilandføringsstedet 
til gassrørledningen Zeepipe. Terminalene i Zeebrugge og Dunkerque har til sammen 36 Gassco-
ansatte. (Per. 01.01.2011)

Terminalen har vært i drift siden oktober 2006 og eies av Gassled. Gassco tar over den daglige drif-
ten av mottaksterminalen fra det britiske selskapet Centrica fra 1. oktober 2011. Terminalen ligger 
på den engelske østkysten, og tar blant annet imot gass fra Ormen Lange-feltet, som transporteres 
gjennom gassrørledningen Langeled.  Denne rørledningen starter i Nyhamna i Møre og Romsdal 
og ilandføres i Easington. Gasscos organisasjon i Easington vil bestå av om lag 30 ansatte. 

Mottaksterminalen i St. Fergus ligger 61 kilometer nord for Aberdeen i Skottland. Terminalen ble 
satt i drift i 1977 og mottar tørrgass gjennom Vesterled-systemet, og norsk rikgass via det britiske 
transportsystemet Flags. 

Zeebrugge

Emden

Easington

St Fergus
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Gassco er også operatør for stigerørsplattformer og kompressorplatt-
former knyttet til rørledningene.

 Knutepunktene

De to Draupner-plattformene, Draupner S og 
Draupner E, er et sentralt knutepunkt i gassrør-
nettet på norsk sokkel. Hovedfunksjonene til 
de to plattformene er å overvåke trykk, volum 
og kvalitet. 

Med syv stigerør på mellom 28 og 42 tommer i 
diameter og tilhørende manifolder, er Draupn-
er-installasjonene et viktig knutepunkt i norsk 
gasstransport til det europeiske kontinent.

Plattformen B-11 er en kompressorplattform 
som ligger i tysk sektor av Nordsjøen, sørøst for 
Ekofisk-senteret. Plattformen er en kompres-
sorstasjon på Norpipe-rørledningen til Emden.

Heimdal Riser er en stigerørsplattform tilknyt-
tet Heimdal-plattformen og drives som en 
integrert del av denne. Plattformen er et 
knutepunkt hvor gassen fra Oseberg Gas Trans-
port blir fordelt mellom Statpipe-,  Vesterled- 

og Grane-rørledningene, sammen med gassen 
fra feltene Huldra, Heimdal, Vale og Skirne.
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Fra gass til plast
Når du pusser tennene om morgenen, er det store sjanser for at 
tannkosten du bruker er foredlet naturgass. 

Handleposer, klesklyper, mobiltelefoner og 
drikkeflasker: Vi finner naturgass igjen i en rekke 
produkter vi omgir oss med.

Kort fortalt er det som skjer at hydrokarbonene 
i gassen blir brutt ned til mindre bestanddeler 
under høy temperatur og trykk. Fra denne pros-
essen får vi de minste byggesteinene i plast, kalt 
monomere. Forskjellig sammensetning av disse 
gir ulike egenskaper til plasten.  Videre i proses-
sen blir monomere satt i sammen til lange kjeder 
som vi kaller polymerer. 
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Det er to hovedgrupper av plast: ter-
moplast og herdeplast.

termoplastene har trådformede 
molekyler og beholder sin plastisitet 
– formbarhet. De kan varmes opp 
og formes på nytt.  Dette lar seg 
ikke gjøre med herdeplastene. De 
har molekylene i et tredimensjonalt 
nettverk, som blir kjemisk herdet 
under produksjon. termoplastene 
er helt dominerende både når det 
gjelder antall typer plast og volum. 
De er lette å arbeide med, rimelige, 
og benyttes i store mengder. De  
kalles volumplaster.

Polyetylen (PE) er den mest brukte 
volumplasten i verden. Av alle plast-
materialer har polyetylen den 
enkleste molekylstrukturen. Det 
finnes mange varianter av polyety-
len. Bæreposen er laget av polyety-
len – mye av emballasjen til matvar-
er også. Mange husholdningsartikler 
er laget av polyetylen, men også rør 
og kabelisolasjon. 

Polyvinylklorid (PVC) er den nest 
største av volumplastene. For å 
kunne lage ferdigvarer av PVC er 
det nødvendig å tilsette hjelpestof-
fer. Mye av PVC-produksjonen går 
til byggformål, som avløpsrør. En 
del brukes til emballasje, men PVC 
brukes også i regntøy.

Polypropylen (PP) tåler høye 
temperaturer. Det har god overflate-
hardhet, god motstand mot kjemi-
kalier og god isolasjonsevne mot 
elektrisitet. Polypropylen brukes til 
medisinsk utstyr, fordi materialet 
tåler dampsterilisering. Materialet 
egner seg godt til fiber.

Andre plasttyper: polystyren (PS), 
polyester (UP), epoxy (EP).

Fakta
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gaSS
Mange ord og uttrykk brukes når det er snakk om olje og gass. Ordet Petroleum er samlebetegnelse for  
hydrokarboner, enten disse forekommer i fast, flytende eller gassformig tilstand.
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gSm3

Giga Standard kubikkmeter = 1 mrd. m3 gass ved 
1.01325 bar og 15 grader celsius.

CNg
Compressed Natural Gas – komprimert natur-
gass.

LNG 
Liquefied Natural Gas – flytende tørrgass, dvs.  
hovedsakelig metan som er omdannet til  
flytende form ved nedkjøling til minus 163 
grader celsius ved atmosfærisk trykk. 1 tonn 
LNG tilsvarer ca. 1400 standard kubikkmeter 
gass.

LPG 
Liquefied Petroleum Gas. Flytende petrole-
umsgass. Består hovedsakelig av propan og  
butan. På Kårstø dannes LPG ved fraksjonering 
og nedkjøling.

Naturgass 
Petroleum som hovedsakelig inneholder lette  
hydrokarboner. Kan deles i tørrgass og våtgass. 
Tørrgass består hovedsakelig av metan, men ofte 
også en viss del etan og mindre mengder tyngre  
hydrokarboner. Kalles også salgsgass. Våt-
gass består hovedsakelig av etan, propan og  
butan, og mindre mengder tyngre hydrokar-
boner.

Kondensat 
Består av de tyngre delene i naturgassen,  
dvs. pentan, hexan, heptan osv. Kondensat er  
flytende ved atmosfærisk trykk og temperatur.

Nafta (naturbensin) 
Et flyktig kondensat som inneholder mindre av 
de tyngste komponentene.

Ngl
Natural Gas Liquids – flytende våtgass.  Består 
av de tyngre gassene etan, propan, butan og 
mindre mengder pentan, hexan og heptan.

Nm3 
Normal kubikkmeter ved referansetilstand 0 
grader celsius og 1,01325 bar.

o.e 
Oljeenheter eller oljeekvivalenter. Olje og gass 
omtales ofte i form av oljeenheter. Tommelf-
ingerregel: 1 tonn o.e = 1 tonn olje = 1100 Sm3 
salgsgass.

Sm3

Standard kubikkmeter ved referansetilstand 
15 grader celsius og 1,01325 bar.

gaSS
SammeNSetNiNgeN av 
de uliKe gaSStyPeNe Rikgass

tørrgass
(Salgsgass) lNg

Ngl
våtgass lPg Kondensat

energi-
innhold

(Brennverdi/
GCV) MJ/Sm3

Metan 37,7
Etan 66,0
Propan 94,0
Butaner 121,0
Nafta 150 +
Kondensat > 150
Energiinnhold
(Brennverdi/GCV) MJ/Sm3 43-46 39-40 38-40 90-100 ca 100 > 150
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Verdikjeden for gass

RiKGaSS

OlJE VÅTGaSS

TøRRGaSS

Tørrgass
Omtales ofte som salgsgass. Tørrgass er natur-
gass som hovedsakelig består av metangass, 
men kan også inneholde noe etan.

Mottaksterminal
Det er terminaler for mottak av norsk gass i Emden og 
Dornum i Tyskland, Zeebrugge i Belgia, Dunkerque i 
Frankrike, St. Fergus i Skottland og Easington i England.

Transport av olje
Oljen transporteres fra feltet via lastebøyle om 
bord i tankskip, eller med rørledning direkte til 
land.

Hvordan dannes olje og gass?
Under påvirkning av varme og trykk 
ble planterester, alger, plankton og 
sjødyr for mange millioner år siden til 
olje og gass (hydrokarboner).

Hva er et reservoar?
En porøs, gjennomtrengelig bergart 
som inneholder petroleum. 

Leting og prøveboring
Oljeleting krever moderne 
datateknikk, geologiske kart 
og geofysiske undersøkelser. 
Prøveboring foregår med rigger 
eller boreskip.

Produksjon. Separasjon av olje og
gass.
Olje- og gassproduksjon ute på 
feltene skjer via en plattform eller 
avanserte havbunnsinstallasjoner. 
Oljen og gassen skilles fra hverandre 
før videre transport og behandling.

Transport av gass
Gasstransport over hav skjer med tankskip der 
gassen er i flytende form, eller gjennom rørled-
ninger på havbunnen.

Olje til raffinering
Etter at oljen har kommet til et 
raffineri utskilles de enkelte kom-
ponentene i et destilleringstårn og 
foredles videre til for eksempel fy-
ringsolje, diesel og bensin.

Våte produkter
De våte produktene (propan, butaner, nafta, 
kondensat) transporteres med skip.

Behandling av gassen. Prosessering.
Rikgassen blir prosessert til ulike gasskvaliteter ved at gassen føres inn i 
bunnen av et høyt tårn. Rikgassen varmes opp og den letteste gasskom-
ponenten stiger opp i tårnet og tas ut. Resten føres videre til bunnen av 
neste tårn, og slik fortsetter prosesseringen til alle gasskomponentene 
er skilt fra hverandre.

Transmisjon/distribusjon
Fra mottaksterminalene blir norsk gass 
transportert til sluttbrukerne i husholdn-
ing, industri og kraftproduksjon.

Sluttbrukere
På det europeiske kontinent og i Storbri-
tannia brukes gass i private husholdninger, 
kontorbygg, gartnerier og annen nærings-
virksomhet, i kraftverk og i industribed-
rifter.

Sluttbrukere
Gass brukes som fyringsmiddel og som 
råstoff i petrokjemisk industri. Det gir 
oss en mengde produkter, ikke minst 
av plast. 
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Norsk gasseksport kan se tilbake på et tiår 
med vekst, og vil ligge stabilt på et høyt nivå 
også det neste tiåret.

åR Milliarder Sm3

2000  38,73 
2001  52,33 
2002  64,99 
2003  71,69 
2004  76,20 
2005  82,28 
2006  84,58 
2007  86,68 
2008  94,56 
2009  96,56 
2010  97,33
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