
www.gassco.no

Gasscos industriarena,
er det grobunn for ny industriell utvikling basert på naturgass?

Molde 20. juli 2011, Ola Nestaas

www.gassco.no



www.gassco.no

Regjeringen ønsker å legge til rette for økt industriell bruk 
av gass i Norge

Petroleumsmeldingen kapittel 8.6 sier om industriell bruk av naturgass i Norge;

”Departementet mener det er ved nåværende lokasjoner for gassprosessering i Norge at det er størst 

muligheter for tilgjengelige tørrgassvolum og våtgass komponenter som etan i tiden framover.

Verdien av denne gassen vil være basert på priser som norske gassprodusenter kan oppnå i

det europeiske markedet. Muligheter for annen ny type gassbasert industri som er relatert til

eksisterende industri som eksempelvis mineral og metallindustrien, kan lokaliseres der hvor gassen

allerede ilandføres.”

Regjeringen vil:

• Legge til rette for økt industriell bruk av gass i

Norge, herunder bidra til industriarenaen som

møteplass for industrielle aktører og oljeselskaper.

Formålet med arenaen er å bidra til å vurdere realistiske industrielle muligheter i Norge, ved 
å sørge for bedre kommunikasjon og etablere nettverk mellom de industrielle aktørene
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Sentrale oppstrøms-, transport- og industriselskaper er 
aktive deltagere i industriarenaen

Oppstrøm Transport

Gassverdikjeden i Norge

Oppstrømsaktører
på NKS

Gasstransportaktører
både offshore og 
onshore

Gass som råstoff for industri

Våtgass

Tørrgass

Etylen, PE, PVC 

Gasskraft

Gasskraftverk

Industriell oppvarming > 100 G Sm3/y

Metanol

Kunstgjødsel

Gass til annen innenlands bruk

Industriell og innenlands bruk

Aktører knyttet til:



www.gassco.no

De viktigste temaene for de tre avholdte industriarenamøtene har 
vært tilgang på gass, petrokjemi- og gassmarkeder og industrielle 
prosjekter 

Agenda – 1. desember 2009

Agenda – 23. juni 2009

Agenda – 8-9. september 2010
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Hva har vi fått til?

1. Gjennom grundige analyser bygget opp en god forståelse for strukturen i 
petrokjemimarkedet, sammenheng med olje- og gassverdenen og utredning av det 
grunnleggende utgangspunktet for muligheter for petrokjemi i Norge

2. Dannet et godt grunnlag for å vurdere realistiske muligheter for industriell bruk av gass 
ved valg av nye gassinfrastrukturløsninger

3. Gitt økt forståelse for de langsiktige utsiktene for gasstilgang fra norsk sokkel

4. Etablert et bredt nettverk og møtepunkt mellom oppstrøms- og nedstrømsindustrien

5. Satt fokus på utfordringene bransjen har knyttet til CO2-reguleringer

Hva har industriarenaen oppnådd så langt

….. identifisert realistiske rammer for norsk gassbasert industri innenfor 
gjeldende rammevilkår .... fokusert på utfordringene ….. etablert nettverk 
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Gassco vil fortsatt drive industriarenaarbeidet, og suksess for 
industriarenaen vil kreve mer aktiv involvering fra industrien

• Opprettholde nettverket og møteplassen 
er viktigere enn å samle alle aktørene

• Opprette en plattform hvor tema som 
bransjen er opptatt av kan identifiseres 
og analyseres

• Bidra direkte med utredninger til konkrete 
prosjekter 

• Sikre at Gassco har et godt faglig 
grunnlag og oppdatert kompetanse til å 
gi gode råd og vurderinger i de saker der 
industriell bruk av gass er et aktuelt tema 
(for eksempel i utvikling av landbasert 
gassindustri i nordområdesammenheng)

Et sentralt element av videreføringen av industriarenaen er at drivkraften for videre 
aktivitet i større grad legges til de kommersielle industriaktørene

De viktigste funksjonene til arenaen framover:

• Utfordre industrien til i større grad å 
komme med innspill til hva de ønsker å ta 
opp og analysere i industriarenaen

• Være fleksible til å igangsette ad-hoc-
analyser og utredninger på oppfordring 
fra industrielle aktører

• Opprettholde en aktiv dialog om 
muligheter og utfordringer ved norsk 
gassbasert industri

• Opprettholde kompetansen og forståelse 
av markedene

I praksis vil  dette innebære:


