
 

Store utslippskutt og ren energi til 

Norge og Europa med gass+CCS 

på norsk sokkel 

Sammendrag 
Energitilgang er et sentralt tema både i Norge og Europa. I Norge går utbyggingen av 

fornybar energi sent, og det sås tvil om hvorvidt Norge har nok kraft til å nå 

klimamålene. I Europa øker behovet for fornybar energi og hydrogen, da planer for 

omstilling bort fra fossil energi akselereres som del av løsningen for å erstatte russisk 

gass. 

Norge kan utløse store energimengder til eget bruk og til eksport til Europa gjennom å 

ta i bruk nye løsninger på norsk sokkel. Konseptet som skisseres i dette notatet 

innebærer en utbygging av ny infrastruktur for å produsere strøm og hydrogen, 

potensielt også ammoniakk, basert på gass med karbonfangst og –lagring (CCS). 

Flere slike løsninger er utredet allerede i dag. Det indikeres at et første flytende 

gasskraftverk med CCS kan være på plass allerede i løpet av 3-4 år. 

Konseptet kan kutte store utslipp i Norge og frigjøre betydelige mengder kraft til annen 

elektrifisering eller industriutvikling. Samtidig har det stort potensial som løsning for 

produksjon av utslippsfri kraft til Europa. Konseptet skal ikke gå på bekostning av 

utbygging av havvind, men kan heller bidra til å underbygge ny fornybar produksjon 

gjennom utbygging av infrastruktur. 

Bellona foreslår i dette notatet konkrete krav til en slik løsning. Karbonfangst og –

lagring fra dag én er et ufravikelig krav. Leting etter nye ressurser skal heller ikke 

fasiliteres av en slik løsning, da det finnes nok oppdagede ressurser som kan utnyttes. 

Det foreslås også grep som bør tas for raskt å komme videre med en slik prosess. Tett 

dialog med leverandørindustrien om best available technology og en uavhengig 

utredning av løsningen vil være avgjørende for å kunne utløse store utslippsfrie 

energimengder fra norsk sokkel. 
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Notat 

Bellonas tilnærming til olje- og gassnæringen 
Gjennom 35 år har Bellona stilt tydelige krav til miljøforbedring og utslippskutt i 

oljenæringen. Næringen er i en særstilling i Norge, som en stor arbeidsgiver med en 

betydelig andel av norsk verdiskaping, og landets suverent største sektor målt i CO2-

utslipp. Bellona krever at næringen tar et langt større ansvar for å bidra til utslippskutt i 

Norge og i leveranser av energi til Europa. 

Å hindre utbygging av nye olje- og gassfelt, særlig i sårbare områder som Lofoten og 

Vesterålen og Barentshavet, har stått sentralt for Bellona. Det gjelder også sikkerhet 

og risiko, som illustrert i arbeidet med «Oljeskandalen 2020»1. Bellona, som eneste 

europeiske NGO var tett på utviklingen av EUs Offshore Safety Directive. Næringens 

skatteregime har også blitt klaget inn til EFTA Surveillance Authority av Bellona. 

En konstruktiv tilnærming bygger på næringens mulighet til å drive frem sentrale 

klimaløsninger som CO2-lagring og ny fornybar energi i form av havvind. Bellonas 

posisjonsnotat2 om elektrifisering av norsk sokkel peker på kraft fra land som én av 

flere mulige løsninger i samspill med for eksempel havvind, og at næringen må 

pålegges å utvikle løsninger for å ta i bruk havvind og karbonfangst og –lagring (CCS). 

Her er det relevant å skille mellom olje og gass. Bellona mener at olje må fases ut 

snarest, mens eksisterende gassproduksjon – med CCS og under visse forutsetninger 

– kan benyttes til å levere avkarbonisert energi til Norge og Europa. 

 

Dagens situasjon: Behov for store mengder ren kraft 
Norges klimamål krever elektrifisering av store mengder energibruk som i dag er fossil. 

Lite ny fornybar kraft i Norge frem til 2030 betyr at det blir kamp om kraften til 

elektrifisering av eksisterende forbruk og utbygging av ny industri og verdiskaping. 

Gjennom 2020-tallet og videre mot 2050 må tempoet i utbygging av ny fornybar energi 

akselereres betraktelig hvis ambisjonene om elektrifisering av samfunnet generelt skal 

nås. 

Også i Europa må fornybarutbygging akselerere. Krigen i Ukraina legger også 

betydelig press på kraftsystemet, og gir stort behov for mer energi. Løsninger for 

produksjon av utslippsfri strøm og hydrogen til Europa vil være etterspurt, og her har 

Norge et stort ansvar for å bidra til omstillingen. 

Norsk olje- og gassnæring må også kutte sine utslipp. Næringen står for 13,2 mill. tonn 

CO2, eller 27% av norske utslipp, som betyr sterk eksponering mot økende 
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Notat 

kvotepriser – uten utslippskutt øker ETS-kostnader for norsk oljenæring med inntil 60 

milliarder kroner frem til 2040. Næringen selv peker på elektrifisering som løsningen. 

Konkrafts statusrapport for klimakutt på sokkelen beskriver kraft fra land som eneste 

tiltak med betydelig tiltakseffekt innen 2030. Behovet for kraft øker fra ca. 9 TWh i 

2022 til 16 TWh, potensielt opp mot 21 TWh, nærmere 2030. Det gir en økning på 7 til 

12 TWh over dette tiåret.  

Samtidig behøver landbasert industri betydelige mengder kraft. Ekspertgruppen på 

kraft i Prosess 21 anslår opp mot 25 TWh til ny industri og 25 TWh i økt forbruk i 

eksisterende prosessindustri. På toppen av dette kommer kraftbehov knyttet til 

elektrifisering i samfunnet for øvrig. 

Hvis Norge skal nå 2030-målet må utslipp fra olje- og gassnæringen kuttes. Like viktig 

er det å sørge for at utslippskutt gjøres på en ressurseffektiv måte, som ikke urimelig 

beslaglegger kraft fra andre formål, men heller understøtter annen elektrifisering. 

 

Forslag til løsning: Strøm- og hydrogenproduksjon på gass med CCS 
Energibehov i Norge og Europa kan løses med smart bruk av gass med karbonfangst 

og –lagring. Strøm- og hydrogenproduksjon vil kunne produseres for bruk i Norge og til 

eksport, og samtidig avkarbonisere produksjonen på norsk sokkel.  

I en første fase vil utbygging av 5 større innretninger kunne levere mer enn 20 TWh 

ren energi i form av strøm og/eller hydrogen og ammoniakk. En slik løsning vil kutte 

utslipp i olje- og gassproduksjon, frigjøre energi i det norske kraftsystemet til 

elektrifisering og industriutvikling, løse en presset kraftsituasjon på Vestlandet og 

tilrettelegge for eksport av avkarbonisert energi til europeisk industri og transport. 

Konseptskisse 

Konseptet består av et spesialdesignet skip/flytende plattform (tilsvarende FPSO) eller 

subsea brønnramme med 1) strømproduksjon basert på gasskraftverk med CO2-

fangst og -lagring, og/eller 2) hydrogenproduksjon med teknologi for omforming av 

gass til (blått) hydrogen og eventuelt ammoniakk. Konseptet vil bygges med en 

integrert løsning for lagring av CO2 i egnede formasjoner.  

I samtaler med industriaktører signaliseres det at en slik løsning kan leveres i løpet av 

3-4 år. Løsninger med noe mer utviklingsbehov skal også være klare før 2030. 

Konseptet er derfor svært relevant for norske klimamål.  

Estimater viser at kraft kan leveres til konkurransedyktig pris. Selv om det legges til 

grunn en langt høyere pris på brenngass enn dagens plattformer internfakturerer, vil 

løsningen kunne levere kraft til under 1 NOK/kWh. 



 

Notat 

Energitilgang og –bruk 

Konseptet handler om å utnytte eksisterende ressurser på en bedre måte. Plattformer 

benytter i dag gassturbiner for egenproduksjon av strøm. Disse vil kunne erstattes 

gjennom en felles gasskraft-løsning med CCS. Kraftverkene kan bygges i 

størrelsesorden 100-500 MW levert effekt, tilsvarende opp mot 4,5 TWh kraft årlig. Et 

lite antall større gasskraftverk vil dermed kunne dekke det totale kraftbehovet på norsk 

sokkel. 

Med produksjonsteknologi for hydrogen vil det være mulig å nyttegjøre gass til 

utslippsfritt hydrogen, både assosiert gass til oljeproduksjon, områder med «stranded» 

gass, og felter som har blitt forlatt med store mengder gjenværende gass. Det finnes i 

dag store mengder slike ressurser som kan utnyttes. En slik frittstående løsning krever 

ingen ekstra infrastruktur, som kraftkabler til land eller andre plattformer.  

For å utløse større energimengder kan både subsea-løsninger og flyter-løsninger tas i 

bruk. Subsea-løsninger kan drive et gasskraftverk under tilnærmet brønntrykk med 

flytende CO2 som output, som kan gå direkte til lagring og dermed spare betydelig 

energiinnsats. Flyter-løsninger kan flyttes mellom forlatte reservoarer og benyttes til å 

hente opp energimengder som det ellers ikke er økonomi i å hente opp, såkalt 

«stranded» gass. Disse energiressursene krever ikke ny leting og utbygging, men kan 

levere store mengder utslippsfri energi. 

Konseptet som et brohode-prosjekt for havvind 
Utbygging av havvind drives blant annet av behovet for omstilling av olje- og 

gassnæringen. Gasskraft-konseptet må således komplementere, ikke erstatte, satsing 

på havvind, og det er helt naturlig å se løsningene i sammenheng.  

Områdeelektrifisering av plattformer vil knytte sammen innretninger over et større 

område. Storskala utbygging av havvind kan integreres i samme lokale nett og benytte 

infrastrukturen til å levere strøm til elektrifisering. Hvis konseptet knyttes opp til felt 

som allerede benytter kraft fra land, kan havvind bidra til at strøm leveres til land heller 

enn fra land.  

Ved endt levetid for olje- og gassproduksjon vil en flytende plattform med kraftkabel til 

land og et integrert nett likevel kunne videreutvikles som en energiøy basert på 

havvind, tilsvarende andre konsepter som er tenkt bygget i nordsjøbassenget.  

Bellona har gjennom mange år argumentert for å tenke nytt om gjenbruksmuligheter 

for infrastruktur på norsk sokkel ved endt levetid. En utredning fra SINTEF3 om 

gasskraft med CCS på Statfjord A, på oppdrag fra Bellona, viste allerede i 1996 at 

                                              
3

 Holt T. and E. Lindeberg (1996), ‘Offshore gas power with CO2 removal supplied from a plant located on an 

abandoned platform’. 
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løsningen er gjennomførbar. Bellona mener at en utredning av «Nordsjøen 2.0» med 

fokus på ny næringsutvikling, som også utsetter opphuggingskostnader for 

infrastrukturen, bør igangsettes. 

 

Forslag til trinnvis utbygging 
Trinn 1: Paris-compliance og energisikkerhet. Første trinn i en utbygging av dette 

konseptet bør fokusere på energiproduksjon fra felt som allerede er i drift. Gass fra 

slike felt kan tilrettelegge for storskala energiproduksjon til både områdeelektrifisering 

og eksport. Hydrogenproduksjon bør være en del av første trinn, med produksjon av 

utslippsfritt hydrogen til eksport til Europa, til bruk i norsk industri eller maritim sektor. 

Dette trinnet bringer Norge innenfor rekkevidde av klimamålene for 2030 og våre 

forpliktelser innenfor Paris-avtalen. 

Trinn 2: Utløse betydelige energimengder til hydrogeneksport. Andre trinn 

innebærer utnyttelse av gassressurser som er funnet, men av ulike årsaker ikke er 

drivverdige. Det finnes en rekke gassressurser på norsk sokkel som det enten ikke har 

vært økonomi i å produsere, eller som har karakteristikker som gjør at ressursene ikke 

produseres, for eksempel høyt CO2-nivå i gassen. Ettersom gassen ikke skal 

distribueres gjennom rørtransportsystemet vil det være mulig å utnytte flere slike 

ressurser.  

Gass som ikke er «markedstilknyttet» kan selges til lavere pris enn markedspris. Slik 

gass kan derfor inngå som en potensielt svært billig energiressurs til produksjon av 

strøm, hydrogen eller ammoniakk, til avkarbonisering av sokkelen eller maritim sektor, 

eller hentes til land til bruk i industrien eller kraftsystemet. 

 

Fordeler ved foreslått løsning 
Bellona mener dette konseptet har en rekke fordeler. Disse er oppsummert kort under. 

Utløser store energimengder til produksjon av utslippsfri energi. Utbygging av et 

slikt konsept kan gjøre det mulig å utnytte assosiert gass, «stranded» gass og CO2-rik 

gass, uten ny leting og utbygging. Disse gassressursene kan danne grunnlag for store 

mengder utslippsfri kraft til Norge og Europa. 

Belaster ikke kraftsystemet på land. En løsning med gasskraft og CCS kan forsyne 

norsk sokkel med tilstrekkelige mengder utslippsfri strøm. Elektrifiseringen går ikke på 

bekostning av utslippskutt i andre sektorer eller utvikling av ny landbasert industri. I 

2030 vil det unngå å binde opp opptil 12 TWh, og frigjøre ytterligere 9 TWh om dagens 

elektrifiserte felt kobles til. 



 

Notat 

Kan integrere havvind og eksisterende radialer. Havvind og kabler fra land kan 

kobles opp til et energiøy-konsept, hvor overskuddsproduksjon utover strøm og 

hydrogen sendes tilbake til land. 

Kan understøtte en verdikjede for utslippsfritt hydrogen. Produksjon av (blått) 

hydrogen fra «stranded» gass vil være svært konkurransedyktig og bygge oppunder 

satsingen på en hydrogenøkonomi i Europa. 

Reduserer behovet for kostbar infrastruktur. Radialer fra land til enkelte felter 

krever betydelig infrastruktur, både på landsiden (transformatorer, forsterkning av nett) 

og til havs (legging av kabler, bygging av nye strukturer). Gasskraftløsninger vil kunne 

redusere investeringsbehovet i omkringliggende infrastruktur betydelig.  

Kan leveres raskt, tilpasses etter behov og flyttes på. Konsepter er utviklet og kan 

leveres innen 3-4 år. Løsningene er fleksible og kan tilpasses i størrelse etter 

områdets behov. Enkelte konsepter er også mobile, og kan flyttes ved behov. Dette er 

særlig aktuelt for utnyttelse av restpotensial i felter som er forlatt. 

Trenger ikke backup. Gasskraftverk med CCS bygges for å levere jevnt, tilsvarende 

dagens gassturbiner, og trenger ikke backup-kapasitet.  

Avhenger ikke av kostbare ombygginger. Karbonfangst ettermontert på 

eksisterende plattformer er ansett som en ikke gjennomfør løsning. Det er teknisk 

komplisert å bygge på en plattform med sterke plass- og vektbegrensninger. Stans i 

produksjon over lengre tid vanskeliggjør også denne løsningen rent økonomisk. 

Kan utnytte ikke-markedstilknyttet gass. Gassressurser som ikke kan utnyttes 

kommersielt kan benyttes til gasskraftproduksjon. Regnet som ikke-markedstilknyttet 

betyr at gassen ikke må selges til markedspris, og kan dermed levere strøm til 

betydelig lavere kostnad enn fra et gasskraftverk på land. 
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Eksempel-case: Midtre Nordsjø 
Plassering av et slikt konsept avhenger av en rekke faktorer, som størrelse på utslipp 

og tilgang på gass og CO2-lager. Et eksempel er midtre Nordsjø. 

Dette området inkluderer den kommende utbyggingen Noaka, samt Oseberg (ca. 

900 000 tonn CO2), Alvheim (207 000 tonn), og muligens innretninger tilknyttet Jotun, 

Grane, Balder/Ringhorne (samlet ca. 440 000 tonn (2019)). Kraftbehovet for disse 

feltene kan dekkes av ett større gasskraftverk på omtrent 500 MW, se figur 1. 

Bellona mener denne casen eksemplifiserer mulighetene knyttet til 

områdeelektrifisering gjennom gasskraft med CCS. Ett sentralt gasskraftverk knyttet til 

Oseberg gasstransport kan benytte en tilsvarende mengde gass som i dag brennes 

uten karbonfangst på hver plattform.  

Infrastrukturbehovet for elektrifisering reduseres vesentlig med en gasskraft-løsning. 

Illustrasjon av mulig elektrifisering med radialer er vist i figur 2. Eksisterende kabler til 

Troll A og Martin Linge går tilnærmet i parallell. Planlagte kabler til Troll B/C og 

Oseberg feltsenter vil også gå samme vei. Elektrifisering av Noaka kommer i tillegg. 

Kabler til Alvheim og Jotun-området er foreløpig på konseptstadiet. Det er betydelige 

kostnader knyttet til elektrifisering av disse feltene. Elektrifisering kun av Oseberg 

feltsenter er estimert til en kostnad på 10 milliarder NOK.  

I tillegg bør det vurderes en separat enhet for utnyttelse av gassfeltet Frigg, som 

startet produksjon i 1977 og ble stengt i 2004, tross store mengder gjenværende gass 

i formasjonen4. Feltet kan bli gjenåpnet i forbindelse med Noaka-utbyggingen og 

etableringen av nytt feltsenter. Aker BP og Equinor annonserte i 2021 at kraft fra land 

er valgt som løsning for Noaka, med PUD ventet innen Q4 2022.  

Med teknologi for hydrogenproduksjon vil gass fra Frigg-feltet også kunne produsere 

utslippsfri energi til eksport. Før en eventuell sammenkobling med omkringliggende 

infrastruktur er gassen i Frigg-feltet foreløpig å regne som ikke markedstilknyttet 

(«stranded gas»). Den trenger da ikke å selges til markedspris, men kan benyttes til 

energiproduksjon.  

Med slike løsninger kan norsk sokkel svare på et økende behov for energi uten CO2 

frem mot 2030, inkludert avkarbonisering av egen produksjon.  
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Figur 1: Illustrasjon av mulig løsning for midtre Nordsjø med gass fra Oseberg gasstransport. 

 

Figur 2: Illustrasjon av elektrifisering med radialer. Eksisterende kabler (heltrukne) går til Troll A og Martin Linge, 

planlagte (stiplede) til Troll B/C, Oseberg og Noaka. Alvheim og Jotun-området (lys grå) er på konseptstadiet. 
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Krav til en gasskraft-løsning 
Utbygging av gasskraftverk med CCS må skje innenfor definerte rammevilkår.  

Bellona mener det må etableres en konkret forpliktelse om CO2-lagring for nye 

gasskraftverk fra dag én. CCS er å anse som license to operate for en slik løsning, og 

dette må være utvetydig for alle nye kraftproduksjonsløsninger på norsk sokkel basert 

på gass.   

Bellona mener at økt produksjon og eksport av energi kun kan skje under forutsetning 

av nullutslipp også i bruk av produktene. Økt utnyttelse av gassressurser på norsk 

sokkel skal ikke medføre økte utslipp, men være en driver for utbygging av teknologi 

for fornybar energi og utslippsfrie energibærere. Hydrogen og ammoniakk til eksport 

skal gi null utslipp. 

Bellona støtter ikke økt leteaktivitet og idriftsetting av nye felter. Det er ikke behov for 

mer leting i forbindelse med en slik løsning. Betydelige ressurser er allerede kartlagt 

og kan utnyttes av flyttbare løsninger, og slik produsere store menger utslippsfri 

energi. 

 

Anbefaling: Igangsett prosess for vurdering av energiproduksjon med 

CCS på norsk sokkel 
Bellona foreslår følgende grep: 

 Nedsette et hurtigarbeidende, uavhengig utvalg for å utrede relevante politiske 

og regulatoriske problemstillinger knyttet til konseptet, bl.a.  

o hvordan virkemiddelapparatet raskt kan gi støtte til teknologiutvikling og 

–verifisering, 

o hvordan OED raskt kan legge til rette rammevikår for slike løsninger, 

som tilknytning av eksisterende plattformer/infrastruktur, 

o hvordan eierskap til nett og infrastruktur skal håndteres, 

o hvordan gasskraft og/eller hydrogenproduksjon med CCS kan legges til 

grunn for behandling av alle nye konsesjonssøknader for kraft fra land. 



 

Notat 

 Initiere tett dialog med leverandørindustrien om teknologisk potensial / best 

available technology, tidsrammer, kostnader, og hvordan konseptet kan 

muliggjøre havvindutbygging og gjenbruk av installasjoner på norsk sokkel. 

 Etablere konkrete krav til en eventuell gasskraftutbygging, herunder 

o en ufravikelig forpliktelse om karbonfangst og –lagring fra dag én ved 

utbygging av gasskraft for kraftproduksjon på norsk sokkel, 

o forutsetning om nullutslipp, også i egen produksjon, for økt utvinning og 

energieksport; 

o ingen ny leteaktivitet tilknyttet utbyggingen. 

 Stille krav til Petoro og Equinor gjennom eierdialog om å utvikle alternativer til 

kraft fra land, og særlig støtte utviklingen av konsepter for energiproduksjon 

med CCS.  

o Vurdere om Petoros instruks om ivaretakelse av verdier for staten kan 

endres til å omfatte også energiløsninger på tvers av felter/utbygginger 

på norsk sokkel. 

 Gå i dialog med Norsk Olje og Gass om hvordan næringen selv kan bidra til 

selvforsyning av energi for norsk sokkel. 

 

 

For mer informasjon, kontakt fagsjef Christian Eriksen på chrise@bellona.no. 

Bellona in brief 
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