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Gassvisjon Romsdal



Næringsplan for Aukra kommune, 2006



Kollsnes – prosessanlegg for gass lokalisert i 

Øygarden Kommune utenfor Bergen

• Prosessanlegget på Kollsnes nordvest for Bergen ble satt i drift i 1996 som en del av Troll-

utbyggingen

• Kollsnes gassbehandlingsanlegg tar imot gass fra feltene Troll, Kvitebjørn og Visund

• Kollsnes produserer daglig ca 140 mill Sm³ gass og 69.000 fat kondensat, dette gjør anlegget til 

Norges største, anlegget gir årlig Øygarden kommune ca 100 MNOK i eiendomskatt

• Til sammenligning produserer Ormen Lange og Nyhamna daglig ca 70 mill Sm³ gass og 50 000 

fat kondensat

• Gjennom Vestprosess sin rørledning er anleggene på Kollsnes knyttet til anleggene på Mongstad, 

der fraksjoneres våtgass fra Kollsnes til propan, butan og nafta

• Kollsnes prosessanlegg har levert gass i rørledning til Kollsnes Næringspark (Naturgassparken) i 

Øygarden siden 1999



Visjon for Naturgassparken på 90 tallet etter 

beslutning om ilandføring på Kollsnes



Naturgassparken Vest 2010

”Det er totalt investert ca 1 Mrd NOK i Naturgassparken, området har i dag ca 30 

arbeidsplasser”

Birger Møvik – Markedssjef  Naturgassparken Vest



Øygarden kommune satser nå på turisme og 

baseaktivitet

• Turisme og reiseliv er Øygarden 

kommune sine satsingsområder

”Kommunens største konkurransefortrinn er 

nærheten til sjøen”

Birger Møvik – Markedssjef  Naturgassparken Vest

• Øygarden satser fremover på regionalt 

samarbeid med kommunene Fjell, Sund 

og Askøy

• Første prosjekt er å få CCB basen på 

Ågotnes til å etablere aktivitet i 

kommunen



Nystiftet selskap sammen med CCB basen (Coast

Center Base

Naturgassparken blir lager og 

logistikksentrum for 

vindkraftsatsning



Gass er ikke noe unikt i seg selv, den er tilgjenglig 

flere steder i Norge

Naturgassparken

Stavanger

• Investert 1 Mrd NOK, 30 arbeidsplasser

• politisk etablert LNG fabrikk

• Kommunen arbeider ikke lenger aktivt for gass, 

fokuserer på turisme. 

• Ingen aktivitet av betydning

• Lyse Gass opererer en rørledning for gass fra 

Kårstø til store deler av Stavangerregionen

• Selskapet har tro på lønnsom drift i fremtiden, 

men har enda ikke oppnådd positivt driftsresultat

Storebotten Næringspark

• 340 dekar ferdig regulert på Askøy, vestsiden 

mot Kollsnes

• Arbeider med å få på plass gassledning fra 

Kollsnes og inn på næringsområdet

Haugaland Næringspark

• Det er vedtatt investert 200 MNOK i Haugaland

Næringspark

• Det arbeides med gasskanal fra Kårstø for å 

tiltrekke seg gassintensiv virksomhet

Tjeldbergodden
• Det er anslagsvis blitt investert ca 1 Mrd NOK 

utenom metanolanlegget

• Tjeldbergodden har ilandføring av gass,  men 

enda ikke utbygget infrastruktur til områdene 

rundt



Industriell utnyttelse av gassen – lang vei for Nyhamna?

• Gassen fra Ormen Lange, Onyx og 

Luva er gass som bare i begrenset 

grad egner seg til petrokjemisk 

virksomhet

• Strengt nasjonalt regime for utslipp 

av CO2 gjør det svært vanskelig 

med industriell utnyttelse av gassen

• Anstrengt kraftsituasjon gjør også 

gasskonvertering lokalt utfordrende

• Internasjonal gassforedlende industri 

har i betydelig utstrekning etablert 

industrianlegg i områder der 

”innestengt” gass har vært tilgjengelig 

til lav pris

• Gass fra Norge har høy alternativverdi i 

det europeiske energimarkedet og sees 

ikke på som en attraktiv lokalisering for 

internasjonal gassbrukende industri

• Nord-Norge er potensielt et område 

med gasskonvertering i fremtiden 

grunnet innestengt gass

Utnytte gassen fra Ormen Lange Generelt om økonomien i industriell gassutnyttelse



Alcoa, en av verdens største 

aluminiumsprodusenter, ønsker 

å etablere seg i Finnmark med 

forutsetning om stabil 

energileveranse fra Snøhvit

Realistisk med dagens krav til 

CO2-rensing ?



Flere større industriprosjekter stoppes av strenge krav?

• Anlegg for prosessering av jernmalm på 

Tjeldbergodden

• Den gode tilgangen til naturgass på Tjeldbergodden 

gjør at det vil være både industrielt, økonomisk og 

miljømessig fornuftig å prosessere jernmalmen her

• Prosjektet planlegger et anlegg på Tjeldbergodden 

som vil kunne produsere 1,6 millioner tonn DRI pr år. 

Produksjon av 1,6 millioner tonn ferdig DRI vil kreve 

2,2 millioner tonn jernmalm pr år
– DRI = Ferdig produkt som blir benyttet som råstoff i stålproduksjon.

• Anlegget vil føre til økte utslipp av CO2, NOx, SOx

og støv fra Tjeldbergodden

• Kraftunderskuddet i Møre og Romsdal er i dag 6 

TWh, dette underskuddet øker når Ormen Lange fase 

2 bygges ut og at Nyhamna tar imot gass fra flere felt

• Industrikraft Møre AS fikk den 19. februar 2010 

konsesjon av NVE for bygging av gasskraftverk

• Det er stilt krav til å ha renseanlegg for CO2 i drift fra 

oppstart noe som ikke er teknisk og økonomisk 

krevende

• Statnett SF uttalt at et kraftverk i Fræna vil være 
”…den mest gunstige løsningen for å dekke kraftunderskuddet 

i fylket”

Realistisk med dagens krav til CO2-rensing ?



Oppsummering

• Gass, areal og spillvann er tilgjengelig flere steder i Norge

• Flere kommuner har erfart at selv om man blir tildelt et ilandførings- eller 

prosesseringsanlegg er det ikke gitt at det blir etablert ny industri

• Det er brukt mye penger i forsøk på etableringer som ikke har ført frem, gass 

er ikke unikt!

• Industri basert på gass etableres der gassen er innestengt og har lavere 

alternativ verdi enn gass tilknyttet et distribusjonsnettverk

• Er det realistisk i Norge å forvente seg etablering av storindustri basert på 

gass med dagens krav til CO2-rensing?



Takk for oppmerksomheten!


