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Dette er Gassco
• Operatør for det integrerte gasstransportsystemer fra Norsk 

sokkel (NCS) til Europa

• Et aksjeselskap heleid av den Norske Stat, etablert i 2001

• Ansvarlig for 3 prosessanlegg, 5 mottaksterminaler, 3 

stigerørsplattformer og 8 884 km rørledninger

• Transporterte og leverte 107 milliarder standard kubikk 

meter (BCM) naturgass in 2020, tilsvarende 1 178 TWh

energi, til fire land

• 343 ansatte i 5 land. Hovedkontoret ligger på Bygnes i 

Karmøy kommune, med lokalt ansatte i Tyskland, Belgia, 

Frankrike og Storbritannia som opererer mottaksterminalene

• Equinor, Shell og px (UK) er teknisk driftsansvarlige på de 

fleste anleggene

• Visjon : Gassco sikrer energiforsyningen ved bærekraftig 

drift og utvikling



Norske gassleveranser på stabilt høyt nivå gjennom årene
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Norsk gass utgjør en betydelig andel av gass inn til Vest-Europa hittil i år

Fakta om gassituasjonen nå

LNG markedet er i

bevegelse, trekkes

nå mot gunstigere

priser i Asia 

Russisk gass

ligger stabilt til

svakt lavere
Norsk gass på

høyt nivå



Utslippsreduserende tiltak – utslippene går ned

• Energieffektivisering i verdikjeden

• Kartlagt utslippskilder og mulige reduserende tiltak

• Kårstø elektrifiseringsprosjekt

• Fokus på diffuse utslipp fra metan



Kilde: DBI GUT, 2021

Figuren viser at karbonfotavtrykket fra norsk 
gass er lavere enn de andre leverandørene inn 
til Sentral-Europa.

Dette skyldes effektiv prosessering og relativt 
kort transport til markedet.

Norsk gass har lavt karbon-
fotavtrykk

Norske gassleveranser har et lavt utslipp i
internasjonal sammenheng



Forberede oss for fremtiden

Source: norskpetroleum.no 



Fremtidens Gass Infrastruktur

Prosessen for Fremtidens Gass Infrastruktur 
(FGI) skal fungere som et strategisk 
beslutningsstøtteverktøy for fremtidig drift og 
utvikling av gassinfrastrukturen på norsk 
sokkel

Gjennom å utarbeide et kunnskapsgrunnlag 
og bidra til en konstruktiv dialog mellom 
industri og myndigheter, kan FGI bidra til å 
legge til rette for gode og tidsriktige 
beslutninger.

Prosessen er strukturert omkring tre 
kjernespørsmål.

Hvordan sikre at norsk

gassinfrastruktur fortsetter å være

konkurransedyktig?1 Inkluderer prosessanlegg, rørsystemer, 

stigerørsplattformer og mottaksterminaler

2
Hvordan bør transport systemet

utvikles for ny bruk?

Ny bruk inkluderer transport av hydrogen, CO2, 

men er ikke begrensende

3
Hva er de regulatoriske og/eller

kommersielle problemstillingene

som må løses fremover?

Uviklingen av FGI vil tydeliggjøre problemstillinger

Sikrer konkurransekraft og bærekraft



Sikker og effektiv drift

• Aldrende anlegg

• Etterslep vedlikehold

• Barriereintegritet

• Kritiske hendelser – læring

• Kapasitet og kompetanse

• Covid-19

• ….

HMS utfordringer



• Pågående prosjekter og studier langs
hele kysten

• Omfanget av aktiviteter tilbake på høyt
nivå

• Deler av systemet er fullt utnyttet

Stor aktivitet og omfattende
prosjektportefølje

Aktivitetsnivå norsk sokkel

Zeebrugge

Kårstø

Kollsnes

Nyhamna

Dunkerque

Emden
Dornum

Easington

St Fergus

Melkøya

Konarzewo

Nybro



Sammen skaper vi muligheter for gass i en ny energihverdag



We deliver
Norwegian gas to Europe. Natural 
gas from Norway plays an important 
role in European energy supply. 
Millions of people depend on us 
doing our job – on us delivering –
every single day.


