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Forord

Dette er sluttrapporten i SNF-prosjekt nr 6800: "Naturgass i Norge - Muligheter og
begrensninger". Prosjektets formål har vært å foreta en vurdering av muligheter og
kritiske faktorer for at det skal kunne etableres et internt marked for naturgass i Norge.

Prosjektet har vært ledet av professor Torger Reve. I prosjektrapporten har professor
Jostein Aarrestad skrevet kapittelet om prisingsprinsipper, mens forsker Tom Eldegard
har skrevet om ilandføringsstedene, potensiale og næringsbasis, samt rammebetingelsene
for bruk av gass. Det siste sammen med forsker Heidi Bjørstad, som i tillegg har tatt for
seg distribusjon og lagring, forskning og utdanning, sentrale aktører og samfunnsmessige
konsekvensen Forsker Kjell Sunnevåg har hatt det praktiske prosjektlederansvar, og
skrevet kapittelet om muligheter og hindringer for et innenlandsk gassmarked.

Arbeidet er utført for Nærings- og energidepartementet i forbindelse med utarbeidelsen
av en Stortingsmelding om bruk av gass i Norge. Oppdragsgiver ønsket opprinnelig en
analyse med utgangspunkt i lokal anvendelse der hvor naturgass ilandføres, dvs. Kårstø,
Kollsnes og Tjeldbergodden. Et slikt fokus begrenser selvfølgelig mulighetsområdet for
anvendelser. Mandatet har underveis i prosjektet blitt utvidet til et mer nasjonalt
perspektiv. Dette har bl.a. medført at vi har valgt å gi en bredere gjennomgang av
bruksmulighetene samt distribusjonsformer for naturgass. Oppdragsgiver har eksplisitt
bedt oss utelate vurderinger knyttet til gasskraftverk og GFUs rolle i forhold til
innenlands salg av naturgass i sluttrapporten.

Vi vil benytte anledningen til å takke alle de som velvillig har stilt sin tid til disposisjon
for å svare på våre spørsmål, og professor Lars Mathiesen som har kommentert et
utkast til sluttrapport.

Eventuelle feil og uriktige fremstillinger er forfatternes ansvar.



1. INNLEDNING

Norge er et land rikt på gassressursen Gassalget fra norsk sokkel har de seneste årene ligget på
et nivå omkring 25 til 30 mrd. Sm3 i året, men dette forventes å øke sterkt de nærmeste 10 til 15
årene. Fra naturens side er imidlertid ikke Norge særlig godt tilrettelagt for kommersiell bruk av
naturgass innenlands. Vi har en spredt bosetting i et land med en vanskelig topografi. Dessuten
befinner de største potensielle brukerene seg langt borte fra der hvor gassen er tilgjengelig.
Gassen må i tillegg konkurrere med et velutbygd elektrisitetsnett basert på vannkraft.

I forbindelse med at det skal utarbeides en stortingsmelding om bruk av gass i Norge, som etter
planen skal fremlegges for Stortinget våren 1995, ønsker Nærings- og energidepartementet å få
belyst muligheter og hindringer for å etablere et internt marked for naturgass i Norge.
Oppdragsgiver ønsket i utgangspunktet en vurdering av muligheter og kritiske faktorer for at
det skal kunne etableres et marked for gass til lokal anvendelse i de områdene hvor naturgass
ilandføres. Et slikt fokus begrenser selvfølgelig mulighetsområdet for anvendelser. Mandatet
har underveis i prosjektet blitt utvidet til et mer nasjonalt perspektiv. Dette har bl.a. medført at
vi har valgt å gi en bredere gjennomgang av bruksmulighetene samt distribusjonsformer for
naturgass.

Metodisk tilnærming i prosjektet har hovedsaklig vært systematisk bearbeiding av informasjon
innhentet gjennom intervjuer av nøkkelinformanter hos oljeselskap, teknologi-innehavere,
potensielle kunder, samt lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Videre har vi i prosjektet
basert oss på eksisterende skriftlig, offentlig tilgjengelig materiale innenfor området.

Rapporten er bygget opp på følgende måte:

På kort sikt er det først og fremst nærområdene til eksisterende og framtidige ilandføringssteder
som kan være interessante med tanke på gassbruk. Derfor er det naturlig å starte med en
kortfattet redegjørelse over disse stedene og se hvilke vurderinger som er lagt til grunn for
etableringen av dem. I kapittel 2 har vi en gjennomgang av eksisterende og planlagt aktivitet
ved de ulike ilandføringsstedene. Ulike transportformer og transporttilstander for naturgass,
samt estimater på transportkostnader, er tema for kapittel 3. Naturgass kan anvendes på en
rekke områder både som energikilde og som industriråstoff. I kapittel 4 gir vi først en
oversikt over noen bruksområder hvor naturgass kan være aktuelt, enten som energikilde eller
som råstoff. Samtidig vil vi berøre hovedpunkter i de tekniske vurderingene som knytter seg til
en eventuell overgang til gass. Dernest vil vi se på erfaringene med bruk av naturgass i andre
europeiske land. Her vil vi rette en spesiell oppmerksomhet mot Danmark, hvor
naturgassmarkedet er forholdsvis ungt. Dette gir ytterligere bakgrunn for å vurdere
gassbrukspotensialet i Norge. Kapittel 5 inneholder en oversikt over gassrelatert forskning
og utdanning i Norge, samt en grov oversikt over utdanningstilbud i Sverige og Danmark.
Kapittel 6 gir en kortfattet oversikt over sentrale aktører i verdikjeden. I kapittel 7 går vi
nærmere inn på eksisterende rammebetingelser for gassrelatert virksomhet, herunder
avgiftspolitikk, støtte- og garantiordninger, standarder og sikkerhet, mens kapittel 8 drøfter
nærmere de samfunnsmessige konsekvensene knyttet til større industrielle etableringer for bruk
av naturgass. Prisspørsmålet er sentralt i forhold til innenlandske gassanvendelser og
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muligheten for at et marked kan utvikle seg. I Kapittel 9 ser vi derfor på noen ulike uttrykte
standpunkt mhp. pris for naturgass, samt utreder noe nærmere hva som er
samfunnsøkonomisk riktig prissetting på norsk gass til innenlandsk bruk. Vi ser først på
optimal prissetting i en situasjon uten eksterne virkninger, og deretter på hvilke modifikasjoner
eksterne virkninger og visse andre forhold kan tenkes å føre til. Dette danner grunnlag for en
senere diskusjon om selgers reservasjonspris og GFUs rolle i forhold til innenlandsk salg av
gass.

Denne første delen av rapporten er naturligvis omfattende og svært beskrivende i sin form. Mye
vil sikkert være kjent for en velorientert leser. Samtidig er det en viktig del av rapporten. For
det første fordi materialet er samlet inn fra en rekke ulike skriftlige og muntlige kilder, og som
sådan representerer et samlet sett av informasjon som så langt ikke har vært tilgjengelig. For det
andre fordi grunnlaget er lagt for å vurdere mulighetene og hindringene for å etablere et internt
marked for gass i Norge. Dette er tema for kapittel 10 i rapporten.

En oppsummering av rapporten gis i kapittel 11.



2. ILANDFØRING AV GASS I NORGE.

Fra naturens side er ikke Norge særlig godt tilrettelagt for kommersiell bruk av naturgass. Vi
har en spredt bosetting i et land med en vanskelig topografi. Dessuten befinner de største
potensielle brukerene seg langt vekke fra der hvor gassen er tilgjengelig. Derfor vil enhets-
kostnadene ved distribusjon bli meget høye. Gassen må i tillegg konkurrere med et velutbygd
elektrisitetsnett basert på vannkraft. Følgelig har heller ikke miljøargumentene for gassbruk
samme gyldighet hos oss, som i land hvor alternativene er kjernekraft eller andre fossile
brensler som er mer forurensende enn gassen.

I den grad gass blir tatt ibruk i Norge, vil dette i all hovedsak måtte bli som bieffekter av
petroleumsvirksomheten, eller i tilknytning til transportløsninger for gassalg til utlandet. Gass
blir neppe tilgjengelig i sentrale østlandsstrøk med mindre det kan skje i kombinasjon med
leveranser til våre nordiske naboland, eventuelt at det bygges et LNG!-anlegg med sikte på
skipstransport av naturgass. En separat innenlandsk LNG-løsning har vært vurdert, men er
foreløpig ikke funnet kommersielt gjennomførbar (jevnfør kap. 4.5.4). Vilkårene for dette
alternativet kan imidlertid bli vesentlig bedre dersom LNG får innpass i norsk gasseksport. For
våre nordligste gassreserver kan dette være den mest hensiktsmessige transportformen. På noe
lengre sikt kan LNG også bli aktualisert for gasseksport til fjerntliggende land, primært Nord-
Amerika.

I dagens situasjon er det først og fremst nærområdene til eksisterende og framtidige
ilandføringssteder som kan være interessante med tanke på gassbruk. Derfor er det naturlig å
starte med en kortfattet redegjørelse for disse stedene og se hvilke vurderinger som er lagt til
grunn for etableringen av dem. Som det vil framgå er skjebnen til disse stedene nært
sammenvevd med petroleumsaktiviteten. Deres framtidige utviklingsmuligheter avhenger derfor
i stor grad av de strategiske valg som oljeselskapene foretar. Beslutninger om etablering og
lokalisering av større gassbasert industri såvel som gasspriser til lokale kjøpere, vil bli influert
av dette.

2.1 Ilandføringsstedene for gass i Norge.

Det er fortsatt bare på Kårstø i Rogaland at naturgass blir ilandført i rør til Norge. Her har
gassen vært tilgjengelig siden 1985. I løpet av de neste to årene blir det også sått i drift tran-
sportsystemer som bringer gass til Kollsnes i Hordaland og til Tjeldbergodden i Møre og
Romsdal. Felles for alle ilandføringsstedene er at de ligger på kysten og i en viss avstand til
større befolkningskonsentrasjoner. Det er derfor betydelige kostnader forbundet med å føre
gassen fram til potensielle brukere i de nærmeste kystbyene, som er Haugesund og Stavanger
for Kårstøs vedkommende, Bergen med utgangspunkt i Kollsnes og Trondheim og Kristian-
sund fra Tjeldbergodden. Det er heller ingen av de nevnte byene som idag huser bedrifter med
særlig stort gassbrukspotensiale.

1 LNG - Liquefied Natural Gas - Metangass som er kondensert ved nedkjøling til -162°C. Ved denne temperaturen
kan gassen holdes flytende ved atmosfærisk trykk.



2.1.1 Kårstø i Rogaland.

Kårstø ligger i Tysvær kommune vel 20 km sørøst for Haugesund. Hit bringes rikgass2 gjen-
nom transportsystemet Statpipe fra feltene Statfjord, Gullfaks, Snorre og Veslefrikk til et
gassbehandlingsanlegg, hvor gassen «tørkes». Tørrgassen, hovedsakelig metan, og etanet
sendes ut igjen i rør til kontinentet, mens de tyngre våtgasskomponentene fraksjoneres til
kommersielle NGL3-produkter som utskipes i flytende form. Hittil har gassen fra Kårstø gått
videre i Statpipe-rør, via stigerørsplattformen 16/11-S, til Ekofisk og herfrå gjennom Norpipe-
systemet til Emden i Tyskland. Etterhvert som nye transportsystemer tas ibruk (Zeepipe4 og
Europipe5) vil Kårstø-gassen få alternative transportruter til Sentral-Europa.

Kårstø var det første ilandføringsstedet for gass til Norge og anleggene ble sått i drift i oktober
1985. Med dagens utrustning har rikgassledningen fra Statfjordfeltet en kapasitet på 25-26 mill.
SmVdag (ca. 8 mrd. SmVår). Behandlingsanlegget på land har en tilsvarende kapasitet.
Tøirgassledningen ut fra Kårstø kan frakte inntil 53 mill SmVdag (ca. 17 mrd. SmVår).
Kapasitetene kan variere betydelig med sammensetningen av rikgassen og trykkforholdene
både i Statpipe og i videreføringsrørene. Kapasitene i systemet kan også økes kraftig ved å
installere mellomkompresjonsstasjoner.

Siden anleggsstart i 1981 er det investert anslagsvis 29 milliarder 1993-kroner i Statpipe-
Kårstø-utbyggingen. Statoil er operatør og har plassert driftsorganisasjonen i Bygnes på
Karmøy. Statoil er også største eier i anleggene med en andel på 58.25%. I motsetning til hva
som er tilfelle for de nyere transportsystemene, har staten ingen direkte eierandeler i Statpipe.
Eierfordelingen mellom selskapene er nærmere angitt i Tabell 2 .1 .

I tillegg til Statpipe er det også ført fram en kondensatrørledning til Kårstø. Ledningen har en
dagskapasitet på 200.000 fat og ble tatt ibruk i 1993. Den transporterer uprosessert kondensat
fra gassfeltet Sleipner Øst6 til landterminalen hvor det fraksjoneres i kommersielle våtgass-
produkter og stabilt kondensat7. Produktene utskipes i flytende form. Statoil er operatør også
for denne ledningen og selskapet administrerer her en eierandel på 49,6%, hvorav 29,6% som
SDØE. De andre rettighetshaverne er Esso (30,5%), Norsk Hydro (10%), Elf (9%) og TOTAL
(1%).

2 Useparert gass fra feltet. Foruten hovedbestanddelen, som er metan, inneholder denne gassen også en del tyngre
gasskomponenter (etan, propan, butan m.m.). Gassens innhold av vann og sandpartikler fraskilles i all hovedsak
på feltet, for å unngå blokkerende hydratdannelser og nedsliping av ilandføringsrørene.
3 NGL - Natural Gas Liquids (inkluderer etan, propan, butan, pentaner og tyngre gasskomponenter)
4 Zeepipe er et nytt rørtransportsystem for gass. Første fase, bestående av 40"s rørledninger fra Sleipner-feltet til
h.h.v. Zeebriigge i Belgia og til stigerørsplattformen 16/11-S i Statpipe-systemet, ble tatt ibruk høsten 1993.1
Zeepipe fase II skal det bygges 2 40"s rørledninger fra Kollsnes. Den ene skal gå til Sleipner og vil etter planen
bli tatt ibruk i 1996. Det er fortsatt uavklart hvor den andre ledningen skal føres hen.
5 Europipe er et nytt rørtransportsystem for gass som skal sikre leveringskapasiteten til gasskunder på
kontinentet. Det består av et 40" rør på ca. 600km og følger stort sett traseen for Statpipe/Norpipe fra
stigerørsplattformen 16/11-S til Emden i Tyskland. Systemet skal settes i drift i 1995.
6 Seinere vil også kondensat fra Seipner Vest bli ført i ledningen til Kårstø.
7 Pentaner (C5) og tyngre fraksjonen



Til tross for at naturgass har vært tilgjengelig på Kårstø i snart 10 år, er det fortsatt ikke etablert
noen gassbasert industri i området. På slutten av 80-tallet vurderte Statoil å bygge et LNG-
anlegg her. Planen ble imidlertid skrinlagt, dels fordi forventningene til markedet i USA ikke
slo til, og dels fordi man heller vil vurdere LNG i tilknytning til framtidige feltutbygginger hvor
det ikke finnes alternativ infrastruktur for gassen. For ett års tid siden la Statoil også på is en
planlagt utbygging av en «world scale» MTBE8-fabrikk på Kårstø med en årskapasitet på
500.000 tonn. Anlegget skulle framstilt blyfri oktanhever til det europeiske bensinmarket med
utgangspunkt i butan fra Statpipe- og Sleipner-kondensatene og metanol fra Tjeldbergodden.

Tabell 2.1 Eierfordeling m.m. i Statpipe, Zeepipe og Europipe.

Operatør
Driftsorganisasjon
Investeringer (mrd.l993-kroner)
Kapasitet (mrd. SmVår

(mill. SmVdag))

Rettighetshavere:
Statoil

SDØE5)

E Jf Petroleum Norge AS

Norsk Hydro Produksjon a.s

Mobil Development Norway A/S

Esso Norge a.s

A/S Norske Shell

Saga Petroleum a.s

Norske Conoco A/S

TOTAL Norge A.S

Staipipe/Karstø
Statoil

Bygnes, Karmøy

29

rikgass: 8 (25-26)

behandling: 8 (25)

tørrgass: 17 (53)

58,25%

10,00%

&,0Q%

7,00%

5,00%

5,00%

3,00%

2,00%

1,75%

Zeepipe
Statoil

Bygnes, Karmøy

2O'>

123>

15,0000%

55 ,0000%

5,2085%

8.0000%

6,0000%

7,0000%

3,0000%

1,4030%

1,2985%

Europipe
Statoil

Bygnes, Karmøy

13,72)

124>

6)

Kommentarer til tabellen:
0 Inkluderer terminalen i Zeebri igge
2) Inkludert landanlegg i Tyskland
3) Kapasitet for Sleipner- Zeebriigge-ledningen
4) Kapasi teten kan utvides ved investering i mel lomkompresjon
5) Statens direkte økonomiske engasjement
6) Fordelingen mel lom rett ighetshaverne e r den s a m m e for Europipe som for Zeepipe

Kilde: Oljedirektoratets faktahefte 1994

8 Me ty l tertiær butyl eter (MTBE) er et tilsetningsstoff til bensin som kan erstatte b ly s o m oktanhever og som
også øker oksygeninnholdet i drivstoffet
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Planen ble lagt bort som følge av svakere markedsutsikter og uten regelendringer for
bensinkvaliteten i Europa9, er det tvilsomt om planen kommer på bordet igjen med det første.
Kårstø var også med i bildet da diskusjonen om gassledning til Sverige sto på sitt høyeste, for
4-5 år siden. Den såkalte «Fjellpipe»-løsmngen innebar gassrør over Ryfylkeheiene til Skien-
Porsgrunns-området, videre langs kysten til Tønsberg med kryssing av Oslofjorden til Rygge
og derfrå til Kornsjø i Sverige. Det er i dag lite sannsynlig at dette alternativet skal bli
aktualisert igjen.

Myndighetene har på flere vis prøvd å stimulere til utvikling av gassbasert virksomhet med
utgangspunkt i Kårstø. Dette har dels skjedd gjennom utformingen og håndhevingen av
petroleumsloven, hvor det slås fast at all petroleum fira norsk sokkel skal ilandføres i Norge.
Uten denne regelen er det ikke gitt at den teknisk krevende og kostbare løsningen med å
mellomlande gassen i fastlands-Norge, ville blitt valgt Staten sikret seg dessuten en
tidsavgrenset opsjonsavtale på våtgassen (NGL) fra Statpipe-systemet. Denne ble stilt til
disposisjon for intressenter, som ville utnytte gassen i industrivirksomhet i Norge. En liknende
avtale, knyttet til Ekofisk-området, la i sin tid grunnlaget for produksjonen av olefiner og
plastråstoff på Rafnes og i Bamble. På Kårstø utløp imidlertid opsjonsperioden uten at noen
meldte sin interesse.

2.1.2 Kollsnes i Hordaland.

Kollsnes ligger i Øygarden kommune omlag 45 km10 fra Bergen sentrum. Gassterminalen,
som nå er under bygging, er en av brikkene i utviklingen av det store gassfeltet Troll. Feltet
bygges ut med en enkel brønnhodeplattform til havs og gassen skal gå i rå form i rør til be-
handlingsanleggene på Kollsnes. Her vil kondensatene bli skilt fra før tørrgassen sendes videre
i Zeepipe-rør til stigerørsplattformen 16/11-S. Herfrå kan den forsette enten til Emden i
Tyskland eller til Zeebriigge i Belgia. De kommersielle delene av kondensatet skal skipes ut via
Osebergterminalen på Sture. Norske Shell er operatør for utbyggingen, men blir erstattet av
Statoil når produksjonen starter, etter planen i desember 1996. Tabell 2.2 gir nærmere
informasjon om anleggskapasitet, investeringer og de enkelte interessentenes eierandler.

Hittil er det ikke vedtatt utbygging av noen gassbasert industri i tilknytting til Kollsnes-
terminalen. Statoil har tilbudt mindre mengder gass til lokale kjøpere til en pris som skal svare
til halvparten av hva en tilsvarende mengde fyringsolje ville koste, men så langt vi kjenner til er
det foreløpig ikke inngått noen avtaler om salg. Det er imidlertid opprettet et lokalt
gassdistribusjonsselskap, Vestgass, hvor fylkeskommunen har spilt en sentral rolle i selve
etableringen. Flere bergensbedrifter med gassrelatert virksomhet har skutt inn penger i
selskapet. Vestgass har også ønske om å få inn oljeselskap på eiersiden og det er sannsynlig at
dette vil skje i nær framtid.

9 «Reformulert» bensin - For å redusere utslipp av nitorgensider er det blant annet i USA stilt krav til innholdet
av oksidanter i drivstoffet. Tilsvarende regler i Europa vil kunne øke MTBE-etterspørselen betydelig.
10 Avstand med bil. Et eventuelt gassrør mot Bergen vil trolig følge noenlunde samme trasé.



Tabell 2.2 Troll fase 1 - eierfordeling m.m.

Troll fase 1
Operatør

Utbygging
Drift

Driftsorganisasjon
Investeringer (mrd.l993-kroner)
Maksimal terminalkapasitet på Kollsnes
Totalanslag for gassreserver (hele Trollfeltet)

Rettighetshavernes andeler i utbyggingen:
Statoil
SDØE
A/S Norske Shell
Nor$k Hydro Produksjon a.s
Saga Petroleum a.s.
Elf Petroleum Norge AS
Norske Conoco A/S
TOTAL Norge A.S

A/S Norske Shell
Statoil
Bergen

33,4
27 mrd. Sm7år
1288 mrd. Sm3

11,876%
62,700%
18,288%
7,688%
4,080%
2,353%
1,661%
1,353%

Kilde: Oljedirektoratets faktahefte 1994

Kollsnesutbyggingen kommer i et område som fra før har en omfattende petroleumsrettet
virksomhet. På Sture, litt lengre nord i Øygarden, landes olje i rør fra Oseberg-feltet, hvor
Norsk Hydro er operatør. Like sør for kommunegrensen ligger Ågotnes med Coast Center
Base (CCB) - hovedoperasjonsbasen for de norske feltene i den nordlige del av Nordsjøen
(Statfjord, Gullfaks, Oseberg m.m.). Avstanden over til Mongstad-raffineriet på Lindås er
heller ikke så stor, skjønt det ligger en sjøstrekning imellom. Under planleggingen av Troll fase
2, som primært er en oljeutbygging, var det kniving mellom Sture og Mongstad om
ilandføringspunktet for oljeledningen. Etter sterkt ønske fra Statoil, som er operatør for led-
ningen, var det Mongstad som vant fram.

2.1.3 Tjeldbergodden i Møre og Romsdal.

Tjeldbergodden ligger i Aure kommune i Møre og Romsdal, ikke langt fra grensen til Sør-
Trøndelag. Stedet er valgt som landingspunkt for en gassrørledning fra Heidrun-feltet på
Haltenbanken. Transportsystemet har fått navnet Haltenpipe og utbyggingen pågår med
planlagt driftsstart i 1. kvartal 1996. Statoil er operatør for anlegget hvor det skal investeres
anslagsvis 3,1 mrd. kroner i rør og landterminal. Ledningen vil i første omgang ta hand om
assosiert gass fra Heidrun, som primært er et oljefelt. På sikt kan også andre felt i området bli
knyttet opp mot ledningen. Den er dimensjonert for et volum på 2,2 mrd. Sm3 per år, men dette
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kan oppgraderes ved trykkheving. Eierforholdene i transportsystemet er de samme som for
Heidrun-feltet, jevnfør Tabell 2.3.

Tabell 2.3 Heidrun og Haltenpipe - eierforhold m.m.

Operatør
Utbygging
Drift

Driftsorganisasj on
Investeringer (mrd.l993-NOK) - Heidrun

- Haltenpipe

Minimum transportkapasitet, Haltenpipe
- Heidrun (operatøranslag)
- Haltenbanken, utb.aktuelle felt

Rettighetshavernes andeler i utbyggingen:
Statoil
SDØE
Norsk Conoco A/S
Neste Petroleum A/S
Norminol A/S

Heidrun og
Haltenpipe

Norsk Conoco A/S
Statoil

Stjørdal
24

3,1
2,2 mrd. Sm7år

45 mrd. Sm3

309 mrd. Sm3

11,250%
65,000%
18,125%
5,000%
0,625%

Kikte: Oljedirektoratets faktahefte 1994

Assosiert gass fra Heidrun skal brukes i en metanolfabrikk som Statoil og Conoco har under
bygging like ved ilandføringsterminalen. Morselskapet til Conoco - Du Pont - har betydelig
kompetanse innen metanolproduksjon og har vært en sentral medspiller på det tekniske området
i byggeprosessen. Anlegget er dimensjonert for en årsproduksjon på 825.000 tonn metanol,
tilsvarende vel 14,5 prosent av årsforbruket i Vest-Europa. Ved full produksjon vil det årlige
gassforbruket ligge noe over 700 millioner standardkubikkmeter. Som ledd i utbyggingen bin-
det også etablert en luftgassfabrikk i samarbeid mellom Statoil og Aga A/S.

I Tabell 2.4 er det gitt en oversikt over feltene på Haltenbanken som er erklært drivverdige. Av
disse er det fortsatt bare to som er besluttet utbygd. I tillegg til Heidrun, som er under ut-
bygging, gjelder det Draugen, hvor produksjonen startet i oktober 1993. Utbygging av ytter-
ligere felt i området er sterkt avhengig av at det finnes løsninger for gassen. En mulighet består
i å legge rørledninger videre, enten til Sverige og Finland, eller til de eksisterende tran-
sportsystemene i Nordsjøen. En nylig byttehandel mellom Statoil og Saga peker mot det siste
alternativet. Her ble det blant annet avtalt at de to selskapene skal samarbeide om å utvikle
Smørbukk og Midgard, med Statoil som operatør. Formålet med samordningen er å få redusert
kostnadene så mye at Haltenbanken kan konkurrere om nye gassleveranseavtaler til Sentral-
Europa.



Hvis det ikke kommer en eksportløsning, blir utbyggerne tvunget til enten å finne lokale an-
vendelser for gassen eller eventuelt å reinjisere den, der dette er teknisk og økonomisk for-
svarlig. Dette vil høyst sannsynlig bidra til en langsommere utbyggingstakt, hvor det i første
omgang kun blir aktuelt å utvikle de olje-dominerte feltene - slike som Njord, Nome og kanskje
Smørbukk Sør. I dette tilfellet vil utbyggerne sannsynligvis kanalisere det meste av aktuelle
gassindustriprosjekt til Tjeldbergodden, både for å åpne for nye feltutbygginger og fordi
gassen her har liten eller ingen alternativverdi.

Tabell 2.4 Kommersielle petroleumsressurser utenfor Midt-Norge.

Felt
Draugen
Heidrun

Njord
Smørbukk
Smørbukk Sør
Midgard
Tyrihans Sør
Tyrihans Nord
Norne2'

Sum

Operatør

Shell
Conoco - utb.
Statoil - drift
Norsk Hydro
Statoil
Statoil
Saga Petroleum
Statoil
Statoil
Statoil

Status
I drift
Bygges ut

Drivverdig
Drivverdig
Drivverdig
Drivverdig
Drivverdig
Drivverdig
Drivverdig

Operatørens reserveanslag
Olje

(mill. Sm3)

92,0
119,0

30,0

24,0
1,4

3)70,0

336,4

Gass
(mrd. Sm3)

4,4
45,0

5,0
95,0
20,0

103,0
11,5
15,0
10,0

308,9

Kondens at
(mill. Sm3)

37,0

1J15,5
5,i
4,5

62.1

Kommenterer til tabellen:
0 Oppgit t i mill . tonn
2) Norne ligger såpass langt nord for feltene på Haltenbanken og har såvidt beskjedne gassmengder at

gassen herfrå sannsynligvis ikke vil bli ført til Haltenbanken. Ifølge O D planlegges feltet utbygd med
produksjonsskip og undervannsinstallasjoner.

3) Middeltall for operatørens anslag (60-80) = Oljedirektoratets anslag

Kilde: Oljedirektoratets faktahefte 1994

2.1.4 Nye, framtidige ilandføringssteder.

I dagens situasjon er det svært lite som tyder på at naturgass i framtida vil bli ilandført på flere
steder i Sør-Norge11. Med utgangspunkt i petroleumsvirksomheten, er det derfor først og

11 Et mulig unntak kan være en avgreining til Østlandsområdet fra en eventuell eksportledning til Sverige via
Skagerak.
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2.1.4 Nye, framtidige ilandføringssteder.

I dagens situasjon er det svært lite som tyder på at naturgass i framtida vil bli ilandført på flere
steder i Sør-Norge11. Med utgangspunkt i petroleumsvirksomheten, er det derfor først og
fremst spørsmålet om en eksportløsning for gassen fra Haltenbanken, som vil kunne påvirke
rammebetingelsene for bruk av gass innenlands. Lengre nord er situasjonen mer uklar. Nye
ilandføringssteder i Midt-Norge kan ikke helt utelukkes, men spesielt er det aktuelt med
ilandføring av gass fra felt på Tromsøflaket i Barentshavet. Denne gassen vil eventuelt bli ført
inn til Finnmarkskysten, trolig til Hammerfest-områdeL Basert på de funnene som hittil er
gjort, er det det såkalte Snøhvit-féltet, som kan danne kjernen i en utvikling av Tromsøflaket.

Ved feltutbygginger i dette området kan en nærmest se bort fra en tilknytting til gasstran-
sportsystemene i Nordsjøen. Hvis rør-eksport av gass overhodet skal komme på tale, må dette
enten baseres på leveranser til Sverige og Finland eller det kan skje i samarbeid med vår store
nabo i øst, som også har petroleumsinteresser i Barents-regionen. Ingen av alternativene synes
særlig sannsynlige. I forhold til våre nordiske naboland vil det være langt rimeligere å føre fram
gass fra Nordsjøområdet, hvis slike leveranser skulle bli aktuelle. I Russland er den politiske
og økonomiske situasjonen for uklar til at det er fristende å inngå et langsiktig, forpliktende
samarbeid.

De mest aktuelle måtene å ta hand om Snøhvit-gassen på vil enten være som føde for elektri-
sitetsproduksjon eller at den omdannes til LNG med sikte på skipstransport. I det førstnevnte
tilfellet er det igjen etterspørselen i våre nordiske naboland som vil avgjøre. For LNG-alter-
nativet kreves det at en først oppnår, eller i det minste kan sannsynliggjøre, langsiktige leve-
ringsavtaler til en akseptabel pris. Det europeiske markedet kan bli en mulig avtager av LNG,
men kanskje må en vel så mye rette oppmerksomheten mot markedet i Nord-Amerika. Hvis det
etableres en LNG-enhet i tilknytting til Tromsø-flaket, kan dette i prinsippet også åpne for
delleveranser til kjøpere i Norge.

I Europa er det først og fremst Frankrike, Spania og Belgia og i mer beskjeden grad Italia, som
kjøper LNG. Hovedleverandøren er Algerie, men også Libya og som en kuriositet, Australia,
leverer LNG til Spania. I tillegg skal det være inngått avtaler om leveranser fra Nigeria til Italia.
Også de norske intressentene i Snøhvit-féltet har ført forhandlinger med det italienske
energiselskapet ENEL om mulige leveranser, men her er det ikke inngått bindende avtaler og
dette synes heller ikke å være aktuelt i nærmeste framtid.

I Nord-Amerika er LNG-importen beskjeden til tross for at gassforbruket er svært høyt i for-
hold til kjente, utvinnbare reserver. Av et reserveanslag for USA, Canada og Mexico på 9358
milliarder Sm3 i 199312, brukte de tre landene dette året 678 milliarder Sm3. Dette gir et bruks-
/reserveforhold på knapt' 14 år og forbruket viser også en stigende tendens, med en
gjennomsnittlig årsvekst på 1,9 prosent over de siste 10 årene. Prisene som kan oppnås for
LNG til det amerikanske markedet er likevel langfra tilstrekkelige til å danne basis for eksport
fra norsk sokkel. Dersom prisene skulle nærme seg et kommersielt nivå er det også sannsynlig

11 Et mulig unntak kan være en avgreining til Østlandsområdet fra en eventuell eksportledning til Sverige via
Skagerak.
12 Kilde: BP Review of World Gas 1994
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at andre land med store gassreserver vil melde seg på i konkurransen. Dette gjelder spesielt
Russland og landene i Midt-Østen, som til sammen besitter omkring to tredjedeler av de kjente
gassreservene i verden. Tabell 2.5 gir en oversikt over dagens leveranser av LNG.

Tabell 2.5 Omsetning av LNG i Europa og Nord-Amerika i 1993.

Importør

Belgia
Frankrike
Italia
Spania
UK

Vest-Europa
USA
(østkysten)

Eksportør
(mrd. SmVår)

Algerie

4,30
9,00
0,29
4,34

17,93
2,32

Libya

1,60

1,6

Australia

0,04

0,04

Samlet
import

(mrd. SmVår)

4,30
9,00
0,29
5,98

19,57
2,32

Mottaks-
kapasitet

(mill. SmYdøgn)
17,8
53,0
11,0
37,4
4,5

123,7
72,87

Kilde: BP Review of World Gas, 1994

Det har også vært regnet på mulighetene for å etablere en helnorsk LNG-løsning (Kværner
Moss Technology13). Med utgangspunkt i et LNG-anlegg på Tjeldbergodden skulle LNG
skipes på små, dedikerte gasstankere til mottaksterminaler langs kysten f ra Trondheim til
Fredrikstad og videresendes med tankbil eller i lokale rørsystem. Gassbrukspotensialet ble i
stor grad vurdert med utgangspunkt i bedriftenes fyringsoljeforbruk og omkostningene ble
veiet opp mot brenseloljeprisene. Studien konkluderte med at prosjektet ikke lot seg gjen-
nomføre på ordinære kommersielle vilkår under dagens rammevilkår.

Seiv om det skulle bli etablert LNG-produksjon i Norge er dette ikke en tilstrekkelig forut-
setning for innenlandsk anvendelse. Både transportmidler og mottaksenheter for LNG er
kostbare og investeringer i slikt utstyr blir neppe foretatt med mindre de kan tuftes på lang-
siktige avsetningsavtaler. I Norge er det få aktuelle anvendelser som har tilstrekkelig størrelse
til å kunne bære fram slike avtaler. Ett tenkelig alternativ er leveranser av LNG til drivstoff i
sjø- og landtransport i og omkring de største befolkningssentrene. Forutsetningen er da at de
lokale transportselskapene i samarbeid med større industribedrifter, kommitterer seg for til-
strekkelig store gassvolumer.

13 Gjennomført under Norges Forskningsrad's program for utnyttelse av naturgass (SPUNG)
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3. DISTRIBUSJON OG LAGRING AV NATURGASSEN

1 dette kapitlet vil vi se nærmere på ulike transportformer for naturgass, ulike tilstander gassen
kan transporteres i, samt estimater på transportkostnader ved de ulike transportmetoder og
-tilstander. Men først litt om dagens transportnett.

3.1 Dagens transportnett

Dagens transportnett for naturgass i Norge består i første rekke av rørledningen som går fra
Snurrevarden på Karmøy til Hydro Aluminium og fra samme sted til Pronova på andre siden av
Karmsundet. Distribusjonsselskapet Gasnor har imidlertid planer om forlengelse av denne
rørledningen både nordover på Karmøy og helt frem til Haugesund. I første omgang bygges en
2 km rørledning over Karmsundet til Aakrehavn Sildoljefabrikk som bygger nytt og flytter til
Husøy ved Karmsundet. Gassen fra Karmøy tas ut fra utgående Statpipe-ledning via en måle-
og reguleringsstasjon og transporteres i rør med under 4 bar trykk. Lavtrykksdistribusjon er
valgt av praktiske grunner, blant annet betyr det reduserte sikkerhetskrav. Foreløpig foregår det
prøvedrift av en naturgassdrevet buss i Haugesund-området. Denne fylles med CNG direkte på
Kårstø, men da dette medfører betydelig ekstra kjøring for å tanke, arbeides det med å overføre
fyllestasjonen til Pronova, evt. helt inne i Haugesund ved en forlengelse av rørledningen dit.

Til prøvedriften av de naturgassdrevne bussene i Trondheim importerer Marintek LNG fra
Tyskland med tankbil. Det er bygd et mottaksanlegg for LNG inne på Marinteks område på
Tyholt i Trondheim. Lagertanken som er bygd der holder til ca 3 dagers forbruk for de 6
bussene i byen. Marintek formidler også salg av LNG til andre virksomheter som trenger dette
til forsøksvirksomhet.

I tillegg til transportnettet for naturgass, finnes det et landsomfattende nett for transport av
propan. Denne distribusjonen foregår med tankbiler og besørges i første rekke av Statoil og
AGA Progas, men også Hydrogas og Norske Shell er inne i markedet.

3.2 Transporttilstand

I tillegg til å sende gassen i rørledning kan den fraktes i tanker, enten som LNG eller CNG,
eller i form av naturgasshydrater.

Ved LNG, liquefied natural gas, blir gassen kjølt ned til -162 °C slik at den blir flytende.
Volumet reduseres da 600 ganger i forhold til normaltilstanden uten at trykket endres. Det
vanlige er at LNG føres tilbake til gasstilstanden før bruk. LNG kan fraktes og lagres på
tanker. Tankene er fleksible mhp. størrelse og kan tilpasses både tankbiler, tankskip og
jernbane. Tankene kan også fraktes i vanlige containere. Containerne kan i tillegg benyttes som
lagertanker av brukerne. Tankene må være godt isolerte, men allikevel vil det alltid være en viss
avdamping av gassen. Med mindre man har kontinuerlig avsetning av gassen, vil det derfor
påløpe kostnader i form av tapt gass.
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Ved CNG. compressed natural gas, blir gassen komprimert ved hjelp av høyt trykk (250-300
atmosfærer), mens temperaturen ikke endres. Også denne type gass kan fraktes i tanker på bil,
båt eller jernbane. Tanker for CNG er for tiden omtrent dobbelt så store og tre ganger så tunge
pr. lagret energienhet som tanker beregnet på LNG. Kostnaden består hovedsaklig i
komprimeringen av gassen (en gang for alle) og de solide tankene. Raufoss A/S har utviklet
tanker for lagring av CNG i komposittmaterialer. Disse er lettere, men vesentlig dyrere, enn
ståltanker. Raufoss forventer at vekten på disse vil bortimot halveres og prisen reduseres
betraktelig i løpet av få år.

Naturgasshydrater er en krystallinsk forbindelse som ligner på snø og is. Det består av et
gitter av vannmolekyler, hvor hulrommet i gitteret er okkupert av hydratdannende komponenter
i naturgassen (hovedsaklig metan, etan, propan, butan, karbondioksid, hydrogensulfid og
nitrogen). Naturgasshydrater kan dannes ved temperaturer helt opp mot 20 °C, og har
tradisjonelt vært sett på som et problem da de lett tetter rørledninger og systemer der de oppstår
ukontrollert. Hydratene kan transporteres ved normalt trykk og temperatur til bestemmelses-
stedet for så å rekondenseres til gass og vann. Man kan også tenke seg at det en gang i
fremtiden blir aktuelt å benytte naturgasshydrater direkte som brennstoff. Det kommersielle
potensialet for naturgasshydrater har imidlertid foreløpig ikke vært tilfredsstillende. Dette
skyldes i hovedsak at hydratene inneholder store mengder vann som må transporteres sammen
med gassen. Samtidig er det en del prosess- og håndteringsmessige problemer som ikke er løst
ennå. Det foregår imidlertid fortsatt en del forskning på området, ikke minst med tanke på å
bedre forståelsen for når de dannes og hvordan de best skal håndteres når dannelsen skjer i
f.eks. rørledninger.

3.3 Transportmedium

Transport av gassen kan enten skje gjennom en rørledning eller med skip, jernbane, bil eller en
kombinasjon av disse. En rørledning krever store volum og lett topografi for å lønne seg, da
investeringen i selve rørledningen utgjør hovedtyngden av kostnadene. På grunn av spredt
bosetting og spredte industrietableringer vil kostnadene ved utbyggingen av et landsdekkende
rørledningsnett bli så høye at det er liten grunn til å tro at vi vil få noe slikt i Norge i overskuelig
fremtid. I forbindelse med ilandføringen av gass ved Kårstø, ser vi imidlertid at det nå bygges
ut et mindre nett for å betjene interesserte kunder i Karmøy/Haugesundsområdet. En
forlengelse av rørledningen helt til Stavanger vil bli vurdert etter bedriftsøkonomiske kriterier,
men det vil i alle fall ligge et stykke frem i tid. En tilsvarende utbygging i nærheten av de andre
ilandføringsstedene, og eventuelt rundt mottaksterminaler for LNG, kan også tenkes, forutsatt
at det finnes avtakere av gassen som er store nok til å bære frem finansieringen av
investeringene.

Skip egner seg fortrinnsvis til transport av store volum, men en størrelse tilpasset Norges
volum kan utvikles (teknologien er kjent, men størrelsen må skaleres ned). Som et eksempel
kan det nevnes at et LNG-skip med 4 kuletanker vil ha en kapasitet på ca 29 000 m3, mens
størrelsen på de skipene Kværner Moss Technology a.s mener det er behov for til et
forsyningsnett i Norge er fra 1 800 til 7 000 m3 (se f.eks. SPUNG - Administrativ slutt-
rapport). Den største fordelen med å bruke skip til transport av gassen er at både ilandførings-
terminalene og en stor andel av de potensielle brukerne av gassen ligger ved kysten.
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Jernbane er en forholdsvis rimelig transportmetode når gassen først befinner seg i
jernbanevognene, men ulempen er at det vil være relativ lang transport fra ilandføringsstedene
til nærmeste jernbanelinje. I tillegg er det kun drøyt halvparten av de potensielle brukerne som
ligger i nærheten av jernbanenettet i dag. Det vil derfor bli behov for omlasting både ved
jernbanetransportens begynnelse og slutt. Også ved jernbane må det være et visst volum for at
det skal lønne seg å frakte gassen der, og seiv om dette volumet er mindre enn ved frakt med
båt er det liten grunn til å tro at jernbanen vil komme ut som et mer fordelaktig transport-
medium, nettopp på grunn av omlastingsbehovet og kundenes lokalisering. Dersom gassen
allikevel skulle bli tilgjengelig i nærheten av jernbanen (f .eks. ved fremføring av en rørledning
til andre virksomheter), vil imidlertid lønnsomheten med å frakte gass med denne måtte
vurderes på nytt i lys av det kundegrunnlaget og de kostnader man da kom frem til. Jernbane
kan potensielt brukes til eksport av gass til Sverige og/eller Finland, men transport med båt vil
skape større fleksibilitet i og med at man da også vil kunne betjene eventuelle oversjøiske
kunder.

Transport av gass med bil (trailer, semitrailer) egner seg best ved relativt små mengder og
korte avstanden Dette er derfor den gunstigste transportmetoden for å betjene enkeltkunder
hvor det ikke er økonomisk forsvarlig å knytte dem opp til ilandføringsstedene eller
mottaksterminalene med en rørledning.

3.4 Transportkostnader

I forbindelse med leggingen av rørledning fra Karmøy til Haugesund regner A.S Gasnor med
en gjennomsnittskostnad på minst 2 mill. kr pr. km. Dette gjelder en rørledning med relativt
lavt trykk (1-4 bar) over korte avstanden I rapporten "Naturgass i veksthus i Rogaland"
refereres det til en svensk undersøkelse. Prisene omfatter materialkostnader, entreprenør-
kostnader, prosjektering, byggeledelse og kontroll og er vist i Tabell 3-1. Ved legging av rør i
sjø vil prisen pr. km være i størrelsesorden 1,7-2,2 millioner kr. for rørdiameter på
henholdsvis 125 og 180 mm. Stikkledninger fra hovedledning til mindre forbrukere har en
meterpris på NOK 450. Omkostninger knyttet til erstatning/renter i byggetiden er beregnet til
NOK 90 pr. løpemeter.

Tabell 3-1 Investeringskostnader for distribusjonsledning - NOK pr. løpemeter

Type område
Akermark
ViUaområde
By/Fjellområde

Rørdiameter 63 mm
350
480
750

Rørdiameter 225 mm
820
980
1350

Kilde: Naturgass i veksthus i Rogaland, 1993

I forbindelse med SPUNG-programmet utarbeidet Kværner Moss Technology a.s et forslag til
distribusjonsnett for LNG i Norge. Der ble det forutsatt investeringer i 4 skip, 6 mottaks-
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terminaler, 50 tankbiler, rørledninger og forbruksterminaler til et marked på ca 600 mill. Sm3

gass pr. år, noe som ga en kostnad ved fremstilling av LNG til 40-50 øre og distribusjons-
kostnader på ca 70 øre pr Sm3.

Kværner Moss Technology a.s har tidligere beregnet at investeringskostnadene for en
forsyningskjede basert på CNG fraktet med skip vil bli 5 ganger så høye som ved distribusjon
av LNG, mens driftskostnadene vil bli 1,5 ganger så høye. Seiv om forholdet mellom CNG og
LNG kan ha endret seg noe på grunn av teknologiutvikling de senere årene, er det fremdeles
grunn til å tro at et omfattende distribusjonsnett basert på CNG vil komme dårligere ut enn et
tilsvarende nett for LNG. Det er imidlertid mindre stordriftsfordeler ved produksjon av CNG
enn ved LNG, slik at CNG kan være konkurransedyktig ved lokal distribusjon av mindre
kvanta.

3.5 Lagring av naturgass

Dersom vi tar i bruk naturgass i større omfang her i landet, vil det også bli nødvendig å opprette
ett eller flere gasslager. Lager bidrar både til å kunne opprettholde stabile leveranser ved
svingninger i produksjonen (f.eks. nedstengninger av rørledninger eller felt) såvel som å kunne
takle svingninger i etterspørselen mens det opprettholdes jevn produksjon. I tillegg finnes det
eksempler på operatører av gasslagre som driver forretning på differansen mellom gunstige
kjøp og salg i markedet. Dette kan være relatert til både døgnvariasjoner og sesongvariasjoner.
Foreløpig har distribusjonsselskapet i Rogaland, Gasnor, ikke noe lager. Ved mindre
produksjonsvariasjoner vil Statpipe fungere som lager, forøvrig har brukerne beholdt
muligheten for å benytte en alternativ energikilde (olje) og oppbevarer et sikkerhetslager basert
på denne.

De mest vanlige lagringsmetodene for store strategiske gassreserver er å benytte allerede tomme
olje- eller gassreservoar, aquifiers (vannførende bergarter, f.eks. vannsonen i et oljereservoar)
og saltsteinsleier hvor saltet er vasket ut. På verdensbasis finnes det nærmere 550 slike
underjordiske lagre med en samlet kapasitet på ca 12% av det totale årskonsumet. I Storbrit-
tannia benyttes et tomt felt like utenfor kysten, Rough, som hovedlager, mens Hornsea
saltgrotter er lager nummer to. I tillegg finnes 6 lager/kondenseringsanlegg for LNG spredt
rundt i landet. Rough er det klart største lageret og er det som først og fremst brukes til å
utjevne svingninger i produksjon eller etterspørsel. Dette lageret, som ligger like utenfor
mottaksterminalen i Easington, østre del av Midt-England, fungerer også som reserve dersom
tilførselsledningen fra StiFergus i Skottland skulle svikte. LNG-anleggene har begrenset
størrelse og medfører høye kostnader å bruke slik at de benyttes kun i nødstilfeller.

Ingen av de tradisjonelle lagringsmetodene er imidlertid særlig egnet for å betjene et eventuelt
norsk marked. Seiv når reservoarene i Nordsjøen begynner å tømmes, ligger de langt fra
ilandføringsstedet og er underlagt de samme begrensningene som de gassfeltene som fremdeles
produserer. Mangelen på egnede områder for eksisterende type gasslagre og ulemper ved bruk
av disse, gjør at nye konsepter for gasslager omfattes med stor interesse internasjonalt. Flere
steder i verden er det nå tatt i bruk fjellhuler som gasslager. Disse hulene må ofte "fores" med
stål eller plast for å unngå lekkasje av gassen. Fordelen med denne type lager fremfor de som er
beskrevet ovenfor er at de lagrer gassen som den er, uten å tilføre den urenheter (som f.eks.



16
vann), slik at den kan benyttes direkte uten ekstra behandling først. Gjennom SPUNG ble det
også igangsatt omfattende forskning som ser på strategisk lagring av gassen. Det mest lovende
er det arbeidet som er foretatt når det gjelder lagring av naturgass i uforede bergrom. En annen
mulighet som undersøkes er lagring av gassen i form av hydrater14.

Hovedutfordringen ved lagring av gass i uforede bergrom er å unngå lekkasjer gjennom
berget. Basert på erfaring fra inneslutning av luft under høye trykk i uforede bergrom, såkalte
luftputekamre, i norske vannkraftverk og enkelte propanlagre har man kommet frem til at
lagring ved ca -40 °C og trykk fra 5 til 15 MPa er det optimale i uforede bergrom. Dette
begrunnes med forholdsvis høy lagringstetthet, rundt 300 Sm3/m3 ved 15 MPa, redusert fukt
og hydrat-problemer og muligheter for dobbel lekkasjebarriere i form av indre frostsone og ytre
vanngardin (kunstig kontrollert grunnvannstrykk omkring lageret). Det gjenstår å foreta en
storskala verifikasjon av bergets oppførsel ved kombinert belastning fra høyt trykk og lav
temperatur.

Lagring av LNG i uforede bergrom er studert teoretisk. Forutsetningene for å kunne lagre LNG
direkte mot berget er at termisk oppsprekking ikke oppstår. Teoretiske resultater indikerer at
dette er mulig å f å til under gitte betingelser. Det gjenstår imidlertid å verifisere dette ved
feltforsøk.

Når det gjelder naturgasshydrater, er disse i første rekke vurdert som transportmedium for
gassen, noe som ble vurdert som mindre gunstig enn CNG og LNG. Når det gjelder strategisk
lagring av naturgassen, kan imidlertid hydrater være gunstige. Det gjenstår fremdeles en del
forskning før dette vil være en kommersielt tilgjengelig teknologi.

For mindre gasslager kan ordinære, menneskebygde gasstanker, som for eksempel Kværners
kuletanker, benyttes. I forbindelse med arbeidet med "Produksjon, transport og distribusjon av
flytende naturgass i Norge", så Kværner for seg lagring av LNG ved -163 °C i 30 000 m3

kuletank av samme type som Kværners skipstanker. For å øke sikkerheten plasseres tanken
nede i bakken (en fjellgrop), og toppen dekkes av et betongskall. Ved plassering av flere slike
tanker på samme område, må imidlertid avstanden mellom tankene vurderes nøye i et
sikkerhetsperspektiv. I forbindelse med SPUNG-programmet var Statoil engasjert i et
forprosjekt hvor man så på utvikling av en ny og billigere lagertank for LNG i leire, der leiren
utgjør tetting og isolasjon. De som var involvert i prosjektet mener konseptet er lovende. Også
Raufoss' trykktanker for CNG kan benyttes til lagring av naturgass, i tillegg til at det finnes
utenlands-utviklede lagertanker til dette formål.

3.6 Oppsummering

Det eksisterer i Norge i dag et mindre rørledningsnett for lavtrykks distribusjon av naturgass på
Karmøy i Rogaland. I tillegg importeres det noe LNG på tankbil fra Tyskland. Kostnadene
forbundet med legging av rørledninger i Norge, gjør at dette kun er aktuelt i større omfang
dersom det finnes en større kjøper som kan sikre lønnsomhet for investeringen. Foreløpig vil
det bare være aktuelt i nærheten av ilandføringsstedene for gassen. En mellomløsning som er

14 SPUNG - Administrativ sluttrapport, 1994
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utredet er produksjon av LNG som distribueres med skip og tankbil til brukere langs kysten.
Ved det LNG-anlegget som er besluttet utbygd på Tjeldbergodden er volumet såpass lite at
distribusjonen kun vil skje med tankbil.

Mindre mengder gass kan lagres i samme type tanker som brakes til transport. Større,
strategiske lager er utbredt i utlandet, men da de lagertypene som benyttes der er lite egnet for
norske forhold, har det vært satset på forskning innenfor dette området Lagring av gass i
uforede bergrom er et lovende konsept som baserer seg på kunnskaper utviklet ved norske
vannkraftverk. Konseptet har vakt interesse også i utlandet. Det gjenstår å foreta en storskala
verifikasjon av bergets oppførsel ved denne type lagring.
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4. BRUK AV NATURGASS - POTENSIALE OG NÆRINGSBASIS.

Naturgass kan anvendes på en rekke områder både som energikilde og som industriråstoff. På
energisiden kan gassen brukes til ulike typer av oppvarming, til å framstille elektrisitet og som
motordrivstoff. Slik bruk skjer i hovedsak etter de samme prinsipp og metoder som gjelder for
andre fossile brensler. På noen områder kan imidlertid overgang til gass gi betydelige ge-
vinster, dels ved at virkningsgraden i eksisterende systemer bedres, men også ved at det åpnes
for bruk av mer desentrale og direkte fyringsalternativer. Også som industriråstoff kan natur-
gass åpne for nye og forbedrede produksjonsmetoder, men svært ofte er det den samme tek-
nologien som ligger til grunn som for de andre brenslene.

De fire første delkapitlene gir oversikt over noen bruksområder hvor naturgass kan være
aktuelt, enten som energikilde eller som råstoff. Samtidig berøres hovedpunkter i de tekniske,
miljømessige og økonomiske vurderingene som knytter seg til en eventuell overgang til gass. I
femte delkapittel gjør vi en kort visitt innom erfaringene med gassbruk i andre europeiske land.
Det rettes en spesiell oppmerksomhet mot Danmark, hvor naturgassmarkedet er forholdsvis
ungt. Sjette og siste delkapittel skissere gassbrukspotensialet i eksisterende norsk næringsliv.
Her er nærområdene til ilandføringsstedene sått i fokus.

4.1 Naturgass som varmekilde.

Det viktigste anvendelsesområdet for naturgass idag er som varmekilde i industrien og i opp-
varming av boliger og yrkesbygg. Dette skjer for en stor del ved bruk av vann som varme-
medium, men naturgass brukes nå i økende grad i prosesser for direkte varmeoverføring.

4.1.1 Produksjon av damp og varmtvann.

Svært mye av den naturgass som benyttes idag går til oppvarming av vann og andre væsker
eller til produksjon av damp. Damp og varmtvann benyttes både industrielt og til temperering
av bygninger. Særlig næringsmiddelindustrien gjør mye bruk av kokeprosesser såvel i be-
arbeidingen av produktene som til desinifisering og reingjøring av emballasje. Dette gjelder for
eksempel meierier, slakterier, bryggerier og forprodusenter. Vanning av væsker er også viktige
prosesser i en rekke andre næringer, blant annet i treforedlingsindustri, i kjemisk industri og
ved farging av tekstiler.

Ved den vanligste metoden for dampproduksjon og vanning av væsker, blir varmeenergi i av-
gassen fra et brennkammer tilført væsken enten via veggene i en kjel eller ved at væsken sirku-
lerer i rør inne i røykrøret. I slike fyrkjeler kan gass relativt enkelt erstatte andre fossile bren-
sler. Brennerne må da skiftes ut, mens kjeler og øvrig utstyr normalt kan beholdes. En del
mindre justeringer må vanligvis foretas for å unngå at temperaturøkning ved gassbrenning skal
føre til skader på utstyret. Justeringer trengs også for å hindre at energiutnyttingsgraden faller
ved overgang til gass. Uten spesielle tilpasninger vil overgang til gassfyring kunne medføre et
effekttap på 5-10 %, som følge av økt avgasstemperatur fra anlegget (Industriell naturgas-
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teknik, 1988). Noe av dette effekttapet kan bli motvirket av redusert soting på de varme-
opptakende delene i systemet.

Ved spesialtilpasninger kan naturgass gi vesentlig bedre energiutnytting enn kull og olje i
kjelanlegg. Dette skyldes at gassen er så ren at man kan tåle langt lavere avgasstemperaturer,
uten at dette får negative konsekvenser for sotdannelse og korrosjon i anleggene. Ved gassbruk
kan også kondensasjonsvarme utnyttes, og dette gir en betydelig gevinst. Industriell

naturgasteknik eksemplifiserer med en reduksjon i avgasstemperaturen fra 170°C til 40°C.
Dette vil gi en bedret energiutnyttingsgrad på ca. 7% som følge av temperatursenkingen, og ca.
8% fra kondensasjonsvarmen. Relatert til en opprinnelig kalorimetrisk virkningsgrad15 på

83,2% (ved T0=170°C ) blir den nye virkningsgraden 96,7%.

Naturgass er også spesielt egnet som brensel i andre metoder for væskevarming. Et eksempel
er immersjonsrørsvarmere hvor avgassen fra forbrenningen sirkulerer i et rør eller i en kolbe
nedsenket i væskebadet. Denne løsninger gir høy virkningsgrad og her er det en klar fordel
med gass at den gir minimalt med innvendig soting i immersjonsrøret. Metoden kan benyttes
både i ordinære væskebad og til å holde lettmetaller, slik som aluminium, flytende. Et annet
eksempel er boblevarmere hvor avgassen fra brenneren får strømme ut i væsken (primært
vannet) som skal varmes. Her er det spesielt viktig at brenselet er reint, slik at det ikke for-
urenser væsken. Ved denne metoden blir også kondensasjonsvarmen fra vanninnholdet i
brenselet nyttiggjort.

4.1.2 Naturgass i andre varmeprosesser.

Naturgass egner seg godt for bruk i mer direkte prosesser for varmeoverføring. Slik bruk er
aktuell både i romoppvarming og for en rekke industrielle tørke- og varmebehandlingsformål.
Den varme forbrenningsgassen bringes da enten i direkte kontakt med objektene som skal
varmes, eller varmen tilføres indirekte via varmevekslere eller stråleovner (infra-røde stråle-
kilder). Industrielt kan naturgass brakes til direktetørking av bl. a. papir, tekstiler leirvarer og
gjødselgranulater. Direktetørking med gass benyttes også på enkelte områder hvor olje-
produkter ikke kan brakes på grann av ureinheter i brenselet. Dette gjelder for eksempel til
tørking av korn og andre næringsmidler, slik som malt, rotfrukter, egg m.m., og ved tørking
av for. Direktevarme fra gassfyring blir også benyttet til brenning av kaffebønner og til bake-
riovner. Noen formål kan også utnytte selve flammen fra forbrenningen. Dette gjelder en rekke
prosesser innen papirindustri, glass- og steinindustri og i verksteds- og metallindustri. På mer
generelt basis brakes flamme ved krympepakking med plast. Tabell 4.1 gir en skjematisk
oversikt over en del anvendelsesområder for naturgass.

15 Kalorimetrisk virkningsgrad referer til et brensels øvre (kalorimetriske) vanneverdi. Brenselets varmeverdi
angir hvor mye varme som frigjøres ved fullstendig forbrenning. Den øvre varmeverdien referer til forbrenning
ved konstant volum og fullstendig kondensering av alt vann som skriver seg fra brenselet. Den nedre (effektive)
vartneverdien beregnes fra det den øvre varmeverdien og angir varmemengden som frigjøres ved forbrenning under
konstant trykk uten at noe av vannet fra brenselet kondenseres. Referansetemperaturer som benyttes kan variere
noe (0°C, 20°C eller 25°C) uten at dette innvirker nevneverdig på varmeverdiene.
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Tabell 4.1 Industrielle anvendelsesområder for naturgass.

Indirekte
ovner

Bad

Direkte
ovner
Direkte
flamme

Infrarøde
strålere

Direkte
konveksjons-
tørking

Indirekte
konveksjons-
tørking
Termisk
incinerering

Næringsmiddel-
industri

Bakeriovner

Røykeriovner

Steikovner

Autoklaver

Kokere

Friteringslinjer

Produksjonslinjer

Røykeriovner

Tørrbrødsovner

Innpakkingslinjer

Tørrbrødsovner

Korntørking

Malttørking

Fértørking

Næringsmiddeltørking

Kafferøsting

Annen røsttørking

Melkepulvertørking

Næringsmiddeltørking

Tekstil-
industri

Fargebad

Lærbeh.bad

Vanning av

vaskevann

Fiberbrenning

Varmebehandl.

(laminering)

Lærtørking

Fargetørking

Vanning og tørking

av tøy

Liming

Tørketromler i

vaskeri

Tørkestativ

Lærproduksjon

Trevare-
industri

Tørking av tre-

varer og finer

Limte flater

Papir og grafisk

industri

Mesaovner

Flammetørking

Tørking av papir og

kartong

Tørking av trykksaker

Tapetproduksj on

Papir- og

kartongmaskin

Trykkerimaskin

Tapetmaskiner

Etterbrennere for avlut

(sulfittcellulose)

Heatsettrykkerier

Kilde: Bjørn Ahlnas, Neste OY (Foredrag på NGC-seminar om naturgass i industrien, 1988)
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Tabell 4.1 Industrielle anvendelsesområder for naturgass, (fortsatt fra forrige
side)

Indirekte

ovner

Bad

Direkte

ovner

Direkte

flamme

Infrarøde

strålere

Direkte

konveks jons-

tørking

Indirekte

konveksjons-

tørking

Termisk

incinerering

Kjemisk

industri

Fordampeie

Koking av fett

Kalsineringsovn

Mannheimovner

Raffineri

Petrokjemi og

ammoniakk

Vannglassprod.

Krympepakking

Plastlaminering av

papir

Produkttørking

Tørking av legemidler,

kullhydrater og

protein

Plastlaminering

Flammebehandling

Avfallsincinerering

Leire, stein og

glass-

industri

Oppvarming av betong-

vann

Asfaltovner

Leirebrenning

Teglsteinsovner

Glassovner (smelting og

varmebehandling)

Steinullsovner

Lecaovner

Kalsineringsovner

Glassvattproduksjon

Varmhold av smeltet

glassmasse

Herding av steinull

og glassvatt

Asfaltmaskiner

Tørking av knust glass

Asfaltmaskiner

Oppvarming av teglstein

Betongelement

Verksteds-

industri

Varmebehandlings-

ovner

Forsinkingsbad

Andre bad

Oppvarmingsovner

Varmebehandl.ovner

Smelteovner

«Treating»

Hurtigvarming

Skjærebrenning

Punktvarming

Flammeherding

Malingsfjerning

Forvarming

Katalytisk tørking av

malingsfarger

Materialtørking

Varmebehandl.ovner

med strålerør

Materialtørking

Tørking av maling

og lakk

Tørking av maling

og lakk

Etterbrennere for

løsemidler

Metall-

produksjon

Varmebehandl.-

ovner

Oppvarmingsovn

Varmebeh.ovner

Forvarmingsovn

Smelteovner

Masovner

Lysbueovner

Sintringsovner

Skjærebrenning

Antenning av

malmsinter

Malmtørking

(i sjakt/tromme)

Tørke støpeformer

Kilde: Bjørn Ahlnas, Neste OY (Foredrag på NGC-seminar om naturgass i industrien, 1988)
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For en rekke prosesser er det mulig å velge mellom mer og mindre direkte metoder for varme-
overføring. De mest direkte metodene vil i prinsippet ha den høyeste virkningsgraden, fordi en
unngår unødig energitap i ulike overføringsmedier. Dette gjelder uavhengig av hvilken ener-
gikilde som benyttes. På noen områder vil imidlertid valget av energikilde bli styrende for
handlefriheten på teknologisiden. Generelt er det da slik, at jo reinere energi som benyttes jo
flere er alternativene. I valget mellom naturgass og andre fossile brensler, vil derfor gassen
oftere kunne anvendes i direkte prosesser enn andre brensler. Dette er spesielt aktuelt i for-
bindelse med matvarer, men har også gyldighet på en rekke andre felter. I næringsmiddel-
industrien er det særlig i tørke- og steikeprosesser at energivalget kan avgjøre metoden. Ved
tilgang til naturgass kan det eksempelvis oppnås betydelige energibesparelser ved å skifte over
fra indirekte til direkte konveksjonsvarme16.

Valget mellom direkte og indirekte prosesser er likevel ikke bare et spørsmål om hva som er
teknisk sett mest gunstig. Fordi investeringsbeslutninger binder kapital for lang tid, vil mange
være tilbakeholdne med å ta ibruk prosesser som reduserer fleksibiliteten på energisiden. Det er
en rekke faktorer som spiller inn her. Energiprisen er et viktig moment. Mange ønsker å kunne
skifte mellom ulike energikilder ettersom de relative prisene endrer seg. Slik handlefrihet gir
også økte muligheter for å tilpasse seg omlegginger i avgiftspolitikken.

Organisasjonsformen på selgersiden er et annet sentralt moment. Distribusjonen av naturgass er
svært ofte preget av monopol eller monopolliknende forhold. Dette gjør det ekstra utrygt å
binde seg for sterkt til denne energiformen av både økonomiske og tekniske årsaker. På pris-
siden kan en frykte at distributøren utnytter monopolstillingen på kjøpers bekostning. Den
tekniske risikoen er også ekstra stor, fordi både streiker og andre typer driftsavbrudd kan få
skjebnesvangre følger for kjøper. I tillegg til dette kommer eventuell økt risiko for å rammes av
lovendringer. Særlig for næringsmiddelindustrien kan en ikke utelukke tiltak som av helse-
messige årsaker, forbyr eller innskjerper bruken av direkte prosesser. Også rensekrav til pro-
sessutslippene kan gjøre det hensiktsmessig med mer indirekte metoder for energioverføring.

4.1.3 Sentralvarme og veksthus.

I de fleste land som har distribuert gass over en viss tid er husholdningssektoren en viktig del
av markedet. Naturgass kan dekke de fleste hjemlige energibehov. Den kan nyttes i komfyrer
og steikovner, til vanning av vann og til oppvarming av boligen. Husholdningene er høypris-
kunder og kan derfor være økonomisk attraktive for distributørene. Det er imidlertid høye
enhetskostnader ved å bygge ut gasstilførsel til enkle boenheter, spesielt ved etterinstallasjon i
eksisterande bygg. Disse kostnadene kan reduseres vesentlig om gasstilførselen bakes inn i
opplegget for utbygging av nye områder. Utviklingen av dette markedet må derfor ses over en
lang tidshorisont. Følgelig vil husholdningsmarkedet være et lavt prioritert område for en
gassdistributør i oppstartfasen.

16 Konveksjonsvarme refererer til varmeovergang mellom to medier, f.eks. gasser. I en direkte tørkeprosess
overføres varme direkte fra forbrenningsavgassen til mediet som skal varmes/tørkes. I indirekte prosesser
kommer ikke avgassen i berøring med mediet. Her overføres energien via varmevekslere til en adskilt luftstrøm,
som brakes til tørkingen.
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De interessante kundene i etableringsfasene er de som raskt kan ta ibruk gass. Her vil substi-
tusjon av olje og elektrisitet i mer storskala oppvarmingsanlegg være et viktig målområde. I en
rekke offentlige og private bygg er det installert sentralvarme med fyrkjeler og sirkulasjons-
system for varmtvann. Dette gjelder også enkelte borettslag. Her er det relativt enkelt å legge
om til bruk av gass. Det som vil avgjøre er om prisen og leveringsbetingelsene forøvrig er
konkurransedyktig.

Et annet område som også bruker en god del energi til romoppvarming er veksthusnæringen.
På kontinentet og i Danmark har denne næringen fått betydelig oppmerksomhet i gassammen-
heng. Årsaken er blant annet at man i økende grad tar i bruk kombinerte, gassfyrte kraft-
varmeverk. Fra disse dekker man eget behov for varmtvann til vanning av veksthusene og
strøm til belysning. I tillegg skaffer man seg ofte verdifulle biinntekter fra salg av overskudds-
strøm i høyprisperiodene av døgnet. Slike anlegg vil nok være mindre aktuelt i Norge, fordi
driftsenhetene her jevnt over er mye mindre.

For veksthusnæringen er det et tilleggsfortrinn ved bruk av naturgass. Det har vist seg at til-
førsel av CO2 og kunstig lys til plantene har en markert vekstfremmende virkning. Avgassene
fra vanlige forbrenningsprosesser kan likevel ikke brukes til dette, fordi de også innholder for-
urensinger som er skadelige for plantene. Norske gartnerier er derfor nødt til å kjøpe CO2-gass
på trykkflasker og dette er relativt dyrt. Ved å bruke naturgass i arealoppvarmingen er det nå
utviklet utstyr som gjør det mulig å hente CO2-gass fra forbrenningsavgassene. Forutsetningen
er at man benytter lav-NOx-brennere og installerer en katalysator. Dette alternativet skal være
vesentlig rimeligere enn den tradisjonelle løsningen.

4.2 Naturgass som drivstoff.

Naturgass framholdes som et mulig drivstoff for motordrevne kjøretøy og skip. I Norge er det
spesielt for innenriksferjer og bussflåtene i byer og sentrale strøk at dette vurderes. Det blir
argumentert med at et drivstoff skifte vil gi vesentlige miljøforbedringer. For transportselska-
pene kan dette være et moment i seg seiv, men drivstoffvalget blir likevel først og fremst av-
gjort av økonomiske forhold. Fra de utredningene som hittil er foretatt, kan det se ut som det
kommersielle potensialet for gassbruk i transportsektoren i Norge er svært begrenset. Spørs-
målet er da om de mulige miljøforbedringene tilsier at det offentlige bør engasjere seg for å
stimulerer til bruk av gass. Mulige tiltaksformer kan være differensiering av avgifter, strengere
utslippsregulering eller ulike former for finansiell støtte til konvertering av kjøretøy.

Det er en overordnet oppgave for myndighetene å bidra til at de samlede ressursene i samfunnet
blir utnyttet på en best mulig måte. Detter gjelde også i miljøpolitikken og reiser utfordringer
om helhetstenkning og kostnadseffektivitet i valget og gjennomføringen av tiltak. At et gitt tiltak
vil gi en viss miljøforbedring er derfor ikke en tilstrekkelig betingelse for at det offentlige bør
engasjere seg. En må også ha sannsynliggjort at gevinstene står i et rimelig forhold til innsatsen
og at ressursbruken ikke fortrenger andre tiltak som ville kastet mere av seg. Miljøtiltakene
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burde derfor ideelt sett gjennomføres i prioritert refckefølge etter hvor mye man får igjen for
hver krone.

I praksis kan det være vanskelig å enes om gevinstene ved ulike tiltak. Utslippene fra tran-
sportsektoren omfatter mange ulike komponenter og det er fortsatt stor usikkerhet om hvilke
konsekvenser mange av dem har for miljøet og folkehelsen. Det er også betydelige metodiske
problemer knyttet til måling og presentasjon av karakteristiske utslippstall. Dette skriver seg
både fra variasjoner i rapporterte måleresultater og det faktum at utslippene fra motorer i normal
driftssituasjon kan avvike vesentlig fra det som framkommer ved laboratoriemålinger. Dessuten
kan det ha stor betydning om en kun ser på selve transportarbeidet eller også inkluderer resten
av energikjeden (utvinning, raffinering, mm.). Fortrinnsvis bør en ta utgangspunkt i brenslenes
fulle livssyklus under realistiske bruksforhold. Dette er komplisert i og med at det ikke bare er
brenselstypen som avgjør. I veitrafikken spesielt, vil også bilparkens alder og sammensetning
virke inn, sammen med variasjoner i klimatiske forhold og i det lokale transportmønsteret.

4.2.1 Tilgjengelighet og konverteringskostnader.

Hvis naturgass skal bli et alternativt drivstoff i transportsektoren må den først gjøres tilgjenge-
lig for brukerne, enten i flytende form (LNG) eller mest sannsynlig som komprimert gass
(CNG). Dette fordrer utbygging av et omfattende distribusjonssystem. I tillegg må det gjen-
nomføres betydelige investeringer hos brukerne. Kostnadene blir størst ved ombygging av
eksisterende transportenheter, men også ved nybygg vil gassdrevne kjøretøy og skip bli dyrere
enn ved bruk av flytende brensel. Dette indikerer at en eventuell overgang til gassdrift bør ses i
et relativt langsiktig perspektiv. Konvertering vil først og fremst kunne bli økonomisk interes-
sant ved utskifting av eksisterende enheter.

For brukerne i transportsektoren vil LNG stort sett være å foretrekke. Dette koster minst i form
av drivstofftanker, det gir kortest påfyllingstid og det er den mest kompakte lagringsformen. I
forhold til diesel krever LNG om lag en dobling i vekt og volum av tank og drivstoff per utkjørt
distanse17. For CNG vil. ytre volum, vekt og pris på tank kunne variere betydelig med
størrelsen, trykket og materialvalget I et busseksempel med CNG på 200 bars trykk, vil
tankvolumet øke ca. 4 ganger og vekten av tank og gass med fra 3 (komposittank) til 6 (stål)
ganger i forhold til diesel18.

Ulempen med LNG er at framstillingen er relativt energikrevende og dessuten uøkonomisk i
småskala anlegg. Tilgang på LNG må derfor ses i sammenheng med etablering av et større
produksjonsanlegg. Det vil da også bli behov for et skreddersydd distribusjonssystem med
tankbiler og små tankskip. Kværner har vurdert dette alternativet for Norge (jf. kap. 4.5.4).

Sannsynligvis er det bare gjennom LNG at naturgass kan få en videre utbredelse i transport-
sektoren. Distribusjon av CNG over større avstander blir for dyrt CNG som selvstendig alter-
nativ er neppe aktuelt utenfor nærområdene til ilandføringsstedene, med mindre det etableres
rørtransport. Uten LNG-anlegg er det derfor i realiteten bare i Bergens- og Haugesundsområdet

Bang og Holden, 1991 / Marintek
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at naturgass blir et aktuelt drivstoff for busser og ferjer og på noe sikt muligens også i
Stavanger. Situasjonen rundt Tjeldbergodden er litt annerledes. Avstanden til Trondheim er i
lengste laget for CNG-transport, men sannsynligvis blir det etablert et lite LNG-anlegg (ca.
10.000 årstonn) i tilknytting til luftgassfabrikken. Dette vil kunne forsyne transportbrukere i
regionen.

Hansen og Heggem (1993) stipulerer de samlede kostnadene ved å konvertere til gassdrift til 12
mill. kroner for ferja MF Rennesøy. Ferja betjener Bokn-Rennesøy sambandet i Rogaland. Det
årlige drivstofforbruket utgjør idag 1100 tonn diesel, tilsvarende ca. 1,32 millioner Sm3

naturgass. Regner vi sjablongmessig med utgangspunkt i et avkastningskrav på 10 prosent, må
overgangen til naturgassdrift gi en besparelse på 1,09 kroner per liter diesel (91 øre per Sm3

naturgass) om prosjektet skal balansere. Dagens avgiftsforskjeller dekker opp om lag halv-
parten av dette kravet. Hver liter diesel belastes med 41 øre i CO2-avgift og 14 øre i svovel-
avgift19, som man slipper ved bruk av gass. CO2-fritaket for naturgassen er imidlertid omdisku-
tert. Dette øker den privatøkonomiske risikoen i prosjektet og bidrar til at selskapene antagelig
vil kreve vesentlig mer enn 10 prosent i forventet avkastning for å foreta investeringen med
egne penger. Usikkerhet om konsesjonenes varighet drar i samme retning, spesielt så lenge
gassdrift ikke er særlig utbredt og gassutrustningen følgelig har lav verdi i annenhånds-
markedet.

Nå trenger ikke nødvendigvis hele besparelsen tas inn gjennom drivstoffprisen. Det forventes
at gassdrift vil gi lavere motorstøy og mindre slitasje og driftsproblemer. Dette gir et bedre
arbeidsmiljø og bidrar til å senke vedlikeholdskostnadene. Det er også nødvendig å understreke
at det her dreier seg om et pilotprosjekt. Dette gjør at en del av kostnadene, spesielt de som
ligger utenfor selve ferjen, også kan komme andre brukere til gode og ideelt sett skulle vært
fordelt mellom disse og ferjen.

Karl-Erik Hagen m.fl. (1992) oppgir at ordinære dieselbusser kostet ca. 1,4 mill. svenske kro-
ner i 1992, mens de som var optimert for lave emisjoner lå nærmere 200.000 kroner høyere.
Nye LPG-busser kostet ca. 1,8 mill. og prisen for naturgassbusser lå på ca. 1,9 mill SEK. Det
er ventet at prisdifferansene vil avta ved serieproduksjon, slik at prisen på naturgassbusser og
lavutslipps dieselbusser vil nærme seg hverandre. Bussprodusentene antyder et pristillegg for
naturgassbusser på fra 75 til 225.000 SEK avhengig av materialvalget i tankene. Merkost-
nadene, bl.a. til installasjon av partikkelfilter i lavutslipps dieselbusser ligger mellom 100 og
200.000 SEK.

4.2.2 Utslipp og miljøproblemer.

Utslippene fra bruk av fossile brensler i transportsektoren skriver seg dels fra brenselet seiv,
dels fra måten det håndteres på og dels fra betingelsene det forbrennes under. De viktigste
utslippskomponentene er karbondioksid (COJ, svoveldioksid (SO2), nitrogenoksider (Nox),

18 Gjelder trykktank på 200 bar (i Bang og Holden, 1991 / Kolle og Wattengård, 1990)
19 Svovelinnhold i dieselen på mellom 0,25 og 0,5 %.
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karbonmonoksid (CO), flyktige hydrokarboner (VOC) og partikler (sot, støv mm.). De enkelte
komponentene har svært ulike virkninger.

• CO2 er en drivhusgass. Den dannes ved all forbrenning av kullholdig materiale og utslipps-
mengdene avhenger direkte av kullinnholdet i brenselet. Utslippsmengene kan kun reduseres
ved å øke energieffektiviteten i det transportarbeidet som utføres, eller ved å skifte over til et
brensel som inneholder mindre kull per energienhet Metan er den enkleste av
hydrokarbonene og også den som under ellers like forhold gir klart mest energi per utslipp
av CO2. Nest best er etan. Dernest følger propan, butan, pentan o.s.v. Forskjellen mellom
produktene avtar imidlertid raskt nedover stigen av hydrokarboner med en stadig mer
komplisert molekylstruktur.

• SO2 skriver seg direkte fra svovelinnholdet i brenselet. Utslippene bidrar både lokalt og ved
spredning over større avstander, til forsuring av jord og vann og til korrosjonsskader på
bygninger og materialer. Store lokale konsentrasjoner kan medføre helseproblem og gi
vegetasjonsskader. Spesielt vil SO2 i kombinasjon med svevestøv øke faren for luftveis-
lidelser. SO2 regnes også blant drivhusgassene. Utslippene reduseres primært ved valg av
lavsvovlig brensel eller ved at det renses før bruk. For store utslippskilder er også avgass-
rensing et alternativ. De seinere årene har det vært en markert nedgang i SO2-utslippene i
Europa.

• NOX dannes ved forbrenningsprosesser ved at oksygenet og nitrogenet i luften reagerer med
hverandre under påvirkning av høy temperatur. Ulike NOx-typer har forskjellige virkninger.
N2O (lystgass) er en drivhusgass og bidrar også til nedbryting av ozon i stratosfæren.
Hovedtyngden av NOX fra motorer vil normalt være NO2 og NO. Av disse er NO2 den klart
mest problematiske. Den øker faren for luftveissykdommer. I kombinasjon med ikke-
metanholdig VOC, CO og sollys medvirker den også til dannelse av giftig, bakkenært ozon
og andre fotokjemiske oksidanter. NO2 bidrar i likhet med SO2 til forsuring av jord og vann
og til korrosjonsskader.

Faktorer som minsker Nox-produksjonen er senket forbrenningstemperatur, magrere blan-
ding eller kortere oppholdstid for brenselet i brennkammeret. Disse forholdene påvirkes
både av brennstoffvalget og motorutformingen. Utslippene kan også reduseres en del ved
katalysatorbehandling av avgassen.

• CO er ufullstendig forbrent kull. Det er lite stabilt og vil normalt oksydere videre til CO2 etter
en viss tid. CO-gass er giftig i den forstand at den binder seg til de røde blodlegemene og
hindrer oksygenopptaket. I områder som er sterkt trafikkbelastet kan dette i ugunstige
værforhold medføre alvorlige og akutte helseproblemer. Det øker faren for hjertekramper og
svekker yteevnen hos friske mennesker. CO er også en bidragsyter til dannelsen av
fotokjemiske oksidanter. Utslippene reduseres ved en mer fullstendig forbrenning eller også
ved etteroksidasjon i katalysator.
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• VOC er en samlebetegnelse for en rekke flyktige organiske komponenten Disse utslippene
avhenger i stor grad av brenselets innhold, hvor lettfordampelig det er og hvor forsiktig det
håndteres. Gruppen inkluderer bl.a. metan, som er en vesentlig sterkere drivhusgass enn
CO2, men ellers relativt stabil og uproblematisk. Den omfatter også polysykliske aromatiske
hydrokarboner (PAH), bl.a. benzen, som er kreftfremkallende. VOC bidrar sammen med
NO2 til dannelsen av fotokjemiske oksidanter. VOC-utslippene kan reduseres gjennom
endringer i brenselets sammensetning, en mer hikket handtering av det og mer fullstendig
forbrenning.

• Partikler refererer til svevestøv, eks. mikropartikler av sot o.l., som frigjøres går ut i luften.
Sammen med SO2 bidrar svevestøvet til økt fare for luftveisinfeksjoner. Støvet kan også
bære med seg både kreftfremkallende stoffer og andre miljøgifter. Fra store utslippskilder
blir avgassene idag ofte renset med filtere. Dette gjøres ikke i transportsektoren og denne
sektorens andel av de samlede partikkelutslippene er derfor økende.

Av brenselsutslippene fra transportsektoren er det primært bidraget av drivhusgasser som er et
globalt problem og her domineres blidet av CO2-bidraget. Utslippene av stoffer som nedbryter
ozon i stratosfærer er av mer beskjedent omfang. For landtransporten er det her N2O som er av
størst betydning. Sektorens totalbidrag utgjorde imidlertid ikke mer enn 6 prosent av de
samlede norske utslippene i 1991 (jevnfør Tabell 4.2). Denne andelen er nå stigende som følge
av den økende bruken av katalysatorer i veitrafikken. Katalysatorene gir en markert nedgang i
utslipp av andre NOX, men noe av dette omdannes til N2O.

Den øvrige forurensningsproblematikken knyttet til transportsektoren dreier seg i første rekke
om lokale virkninger. Dette kan inkludere vegetasjonsskader i sterkt trafikkbelastede områder,
men det dominerende problemet i slike områder er farene for helseskader. Disse kan som før
nevnt bli akutte ved sterke konsentrasjoner og også ved lavere konsentrasjoner bidra til lidelser
i luftveissystemene. Med hensyn til langtidsvirkningene av eksponeringen for utslipp er
kunnskapen fortsatt meget begrenset. Det er grunn til å frykte at slik påvirkning også for nivåer
langt under anbefalte maksimumsnivå, kan medføre alvorlig helserisiko. Spesielt er utviklingen
av allergier og hjerte-/kar-lidelser i søkelyset.

Det er gjort en rekke forsøk på å beregne kostnadene ved ulike typer utslipp. Oppgaven er
imidlertid vanskelig og resultatene spriker sterkt. Et forslag fra SSB til marginale foruren-
singskostnader for 1990 er gjengitt i Tabell 4.3. Man har her anslått miljøkostnadene ved å
sammenfatte oppgåver fra en rekke ulike studier. Helsekostnadene er beregnet med utgangs-
punkt i hvor mange personer som utsettes for konsentrasjoner over anbefalte maksimums
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Tabell 4.2 Utslipp til luft etter kilde, 1991.

Kilder

I alt

Stasjonær forbrenning

Prosesserog fordamping

Mobil forbrenning

Veitrafikk

Bensindrevne kjøretøy

Personbiler

Vare-, lastebil og buss

Moped og motorsykkel

Dieseldrevne kjøretøy

Person- og varebil

Lastebil

Buss

Traktor, motorredskap,...

Jernbane

Lufttrafikk

Skip og båter

Kilde: Statistisk Sentralbyrå,

Driv-

stoff

1000

tonn

1697

1556

125

15

830

175

490

164

CO2

mill.

tonn

33,4

13,3

6,5

13,6

7,9

5,3

4,9

0,3

0,0

2,6

0,5

1,6

0,5

0,9

0,1

1,2

3,5

rapport 93/1

SO2

46,0

10,4

25,6

10,0

3,3

1,0

0,9

0,1

0,0

2,3

0,5

1,4

0,5

0,7

0,1

0,1

5,8

NOX

218,4

37,6

7,5

173,4

80,1

51,7

47,1

4,5

0,0

28,4

2,1

19,8

6,5

10,9

0,7

3,6

78,1

CO

NM-

voc
Par-
tikler

1000 tonn årlig

909,1

137,5

48,6

723,0

687,6

671,7

612,2

48,5

10,9

15,8

2,5

10,9

2,5

26,1

0,2

3,0

6,1

276,3

11,4

165,2

99,7

83,7

79,4

69,6

5,7

4,0

4,3

0,7

2,9

0,7

12,4

0,1

0,5

3,0

21,3

14,1

—

7,2

4,0

0,7

0,7

0,0

0,0

3,3

1,1

1,7

0,5

1,5

0,1

0,2

1,3

CH4

278,6

14,0

261,6

3,0

1,8

1,7

1,5

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

1,0

N2O

14,8

1,5

12,5

0,9

0,6

0,3

0,3

0,0

0,0

0,3

0,0

0,2

0,1

0,0

0,0

0,1

0,2
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Tabell 4.3 Marginal forurensningskostnad per kg utslipp. Anslag i 1990-kr.

SO2 NOX CO Partikler

0,0 65,1

0,0 65,1

Samlet forurensingskostnad
Fordelt på:

Vannforsuring

Skogforsuring

Helseskader

Korrosjonsskader

Helseskader for Oslo 123(4

22,4

0,3
0,6

17,8

3,7

[7-205) 44C

89,8

0,3
0,6

88,9

•

) (154-847)

Kilde: SSB, Naturressurser og miljø 1990, rapport 91/1

grenser av de ulike utslippene. Dette er så kombinert med anslag fra SFT over de gjennom-
snittlige helsekostnadene ved at personer utsettes for slik påvirkning. De marginale helsekost
nadene er antatt bare å berøre innbyggerne i de fem største befolkningskommunene. Total-
kostnadene for hver av komponentene er deretter fordelt ut på de samlede utslippene på
landsbasis. Tallene man får fram blir da en slags hybrid gjennomsnittlig marginalkostnad for
nasjonale utslipp. For sammenligningens skyld er også de spesifikke anslagene over marginale
helsekostnader for Oslo gjengitt i tabellen.

4.2.3 Drivstoffet og drivhusgassene.

Tabell 4.2 gir en oversikt over SSB's anslag for utslipp fra ulike kilder i 1991. I tabellen er
utslippene fra veitrafikken splittet opp etter kjøretøy typer. Det refereres her utelukkende til
antatte realiserte utslipp fra de konkrete kildene, slik at det ikke er tatt hensyn til brenslenes
øvrige livssyklus.

11991 sto mobile forbrenningskilder for nær 41 prosent av de samlede CO2-utslippene i Norge.
Av dette stammet 58 prosent fra veitrafikken og vel 25 prosent fra skip og båter. Går vi konkret
på dieselbusser ser vi at disse totalt sett produserte knapt 1,5 prosent av de nasjonale
utslippene. Blant bussene vil det også være en betydelig andel som uansett ikke er realistisk å
forsyne med naturgass. Uten en landsdekkende distribusjonsløsning vil potensialet for
gassbruk i buss begrense seg til områdene omkring ilandføringsstedene på Vestlandet. Det
praktisk konverterbare potensialet vil da neppe berøre mer enn 10 prosent av drivstoffbruken på
landsbasis. Sannsynligvis vil en eventuell konvertering også ta en del år, fordi den i hovedsak
vil skje i samband med naturlig fornying av bussparken.

Hansen og Gran (1994) angir et potensiale for konvertering til naturgass i riksveiferjer fra Oslo
til Helgeland, på totalt 53,9 millioner Sm3 per år. Av dette er det om lag en fjerdedel som
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vurderes å ligge innenfor aktuell rekkevidde for rør- eller CNG-transport fra Kårstø og
Kollsnes. Ytterligere 13,5 prosent vil nås ved en eventuell gassframføring til Stavanger.
Resten, ca. 62 prosent, forutsettes betjent med LNG på skip eller trailer og krever følgelig
etablering av et LNG-anlegg. Bare deler av dette markedet vil kunne forsynes fra det vesle
LNG-anlegget som planlegges på Tjeldbergodden.

Konsekvensene for utslipp av drivhusgasser ved en overgang fra diesel til gassdrift, er ikke så
lett å fastslå presist. Bildet er relativt enkelt så lenge en holder seg til teoretiske CO2-utslipp fra
to spesifikke brensler. Det blir fort mer komplisert når også andre drivhusgasser inkluderes og
en forøvrig prøver å beskrive de fulle konsekvensene i reelle brukssituasjoner. Dette reiser
spørsmål av motorteknisk art, blant annet om motorenes evne til å nyttiggjøre seg ulike brensler
og deres spesifikke utslipp av de enkelte problemkomponentene. Begge disse forholdene
varierer mellom forskjellige motortyper og også for samme motor ved ulike driftsprofiler. Når
en inkluderer andre drivhusgasser enn CO2 må det dessuten foretas en omregning til en felles
standard. Det foreligger ikke ålment aksepterte omregningsfaktorer for dette. Derfor kan
skjønnsmessige aweininger gi opphav til en betydelig spredning i utslippsoppgavene som
presenteres. Variasjonsområdet utvides ytterligere om en også legger til grunn
livssykluskalkyler for brenslene.

På grunn av forskjellen i kullinnholdet vil forbrenning av diesel gi vel 22 prosent høyere CO2-
utslipp enn når samme energimengde frigjøres ved bruk av naturgass20. Når de andre drivhus-
gassene trekkes inn blir det stor variasjonsbredde i tallene. Usikkerheten på dieselsiden skriver
seg i det alt vesentlige fra NOx-variasjoner ved bruk av ulike dieselkvaliteter. Tall fra Ecotraffic
AB (1992) som tar utgangspunkt i forbrenningsprosessen i en nyere dieselbuss med
katalysator, angir et variasjonsspenn per energienhet på fra knapt 22 til ca. 31 prosent forhøyet
CO2-utslipp21 i forhold til naturgassdrift. Men dette er fortsatt teoretiske tall. Utført transport-
arbeid per energienhet er normalt lavere for naturgass enn for diesel. Ecotraffic AB (1992)
opererer med vel 10 prosent høyere energieffektivitet ved bruk av diesel. I henhold til dette vil
CO2-utslippet per enhet nyttiggjort energi kunne avvike 13 til 23 prosent i naturgassens favør.
Går vi enda et skritt videre og inkluderer energikjeden fra felt til drivstoff, reduseres natur-
gassens CO2-fordel til mellom 9,5 (beste dieselkvalitet) og 19 prosent.

Variasjonsbredden i utslippene øker ytterligere hvis en åpner for alternative måter å distribuere
gassen på. Tallene til Ecotraffic AB (1992) er basert på rørdistribusjon og komprimering til
CNG ved uttaksstedet. Det er forutsatt at energien som trengs i sin helhet hentes fra gassen. Det
anslås at 2 prosent av gassenergien medgår til å drive gassen fram gjennom rørene og 7 prosent
til komprimeringen. Dersom gassen alternativt skal omgjøres til LNG, medfører dette et
ytterligere energiforbruk på om lag 6 prosent av energiinnholdet. Hvis det i tillegg innføres nye
mellomledd, eksempelvis bil- eller skipstransport av CNG eller LNG, vil energiforbruket øke
enda mer. Bang m.fl. (1992) som har foretatt livssyklusberegninger for gasskonvertering av
busser i Norge, konkluderer faktisk med at en omlegging fra god dieselkvalitet til gassdrift, vil
øke utslippene av drivhusgasser med ca. 6 prosent ved bruk av CNG og 11 prosent med LNG.
I denne studien kommer også propan utvunnet fra felt like godt ut som naturgass.

20 CO2-utslipp sått til 56 gram/MJ for naturgass og 69 gram/MJ for diesel (ref. «Life of Fuels», 1992)
21 Benyttede omregningsfaktorer i Ecotraffic (1992):
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Bang m.fl. (1992) understreker at deres beregninger er gjort med utgangspunkt i konvertering
ved eksisterende teknologi. Denne er ikke optimert for bruk av gass og dette er medvirkende til
den relativt lave energieffektiviteten for gass. Et annet moment som også påvirker utslipps-
forholdet mellom naturgass og diesel, er hvordan vi ser på bruk av elektrisitet i distribusjonen.
I oppstillingene ovenfor er det forutsatt at gassen dekker hele energiforbruket i brennstoff -
kjeden. Vesentlige deler av dette kan erstattes med elektrisitet, bl.a. til drift av pumper for
trykkheving og i kjøleanlegg. Hvis en forutsetter at strømmen dekkes med vannkraft og derfor
ikke gir utslipp av drivhusgasser, vil balansen forskyves i favør av gassbruk. Vinklingen slår
sterkest ut for LNG, som da blir tilnærmet likeverdig med CNG med hensyn til drivhusgasser.
Problemet er at elektrisiteten alternativt kan erstatte annen bruk av fossile brensler. I et nasjonalt
perspektiv er det derfor mest korrekt å regne med de fulle utslippskostnadene i brennstoff-
kjeden.

Gassdrift av busser framstår derfor ikke som et effektivt virkemiddel for å redusere utslippene
av drivhusgasser i Norge. Det er usikkert om et slikt drivstoffskifte overhodet vil gi utslipps-
reduksjoner. I beste fall blir reduksjonene av beskjedent omfang. Utfra dette kriteriet er det
derfor lite som taler for at det offentlige bør påta seg kostnader og risiko for å stimulere til et
slikt drivstoffskifte.
For ferjene er situasjonen litt annerledes. Her opererer man med mindre forskjeller i energi-
utnyttingsgraden mellom diesel og naturgass. Hansen og Heggem (1993) benytter henholdsvis
42 og 40 prosent totalvirkningsgrad for diesel og gass i sine beregninger. Dette representerer en
differanse på 5 prosent i virkningsgrad. Det synes derfor klarere at gassdrift i ferje vil redusere
utslippene av drivhusgasser. En kan likevel stille spørsmål ved om de potensielle utslipps-
reduksjonene er av en slik størrelsesorden at det av den grunn bør kanaliseres offentlige midler
til gasskonvertering i ferjer.

4.2.4 Andre utslippskonsekvenser enn drivhuseffekt.

Problemstillingen endrer vesentlig karakter når en skifter fokus over fra drivhuseffekt til andre
konsekvenser av utslipp. Da er det ikke lenger tale om globale virkninger hvor alle utslipp teiler
likt uavhengig av hvor de skjer. De lokale og regionale konsekvensene av syredannere, smog,
sot o.s.v., er i sterk grad relatert til forholdene på stedet. Topografien og værforholdene
innvirker både på tempoet i spredningen av utslipp og på mulighetene for dannelse av foto-
kjemisk smog. Skadevirkningene på mennesker og andre levende organismer relateres i første
rekke til forurensningskonsentrasjonene de utsettes for og hvor lange tidsrom påvirkningen
strekker seg over. Derfor vil ikke utslippene fra en ferje i apen sjø veie like tungt som av-
gassene fra en buss i et fra før belastet bymiljø.

Seiv om disse problemené ikke er globale, er det likevel store variasjoner i den geografiske
utbredelsen av dem. Forsuringen av vann og jordsmonn, som følge av utslipp av SOX og NO,,
stanser ikke ved landegrensene. Norske problemer med fiskedød og syk skog skriver seg ikke
bare fra vår egen virksomhet, men vel så mye fra utslipp i andre Nordsjøland og også fra Øst-

CO2=1, CH4 =21, N2O = 290, ØvrigNOx = 7, CO = 3, ØvrigHC = ll
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Europa. På den annen side er helseproblematikken hovedsakelig knyttet til lokale forhold. Der
folk bor tettest blir problemene som regel størst. Her vil forurensingene fra transport,
oppvarming og annen virksomhet allerede være betydelig og da skal det gjerne ikke så mye til
for å bringe belastningen over toleransegrensene. Derfor er marginalkostnaden av nye utslipp
langt høyere i byer enn i grisgrendte strøk. De helsemessige gevinstene ved utslippsreduksjoner
er derfor størst i tettbebodde strøk.

Overgang fra diesel til gassdrift i bybusser vil bidra til å redusere utslippene av flere helse-
skadelige komponenten Når vi betrakter hele energikjeden, vil NOx-utslippene fra hver buss gå
ned med 65 prosent (jf. Tabell 4.4). Utslippene av annet VOC enn metan blir halvert. Partik-
kelutslippene (sot og støv) blir også vesentlig lavere, mens utslippene av CO derimot øker
nesten fem ganger. Også for SOX blir det en viss forbedring, men her skal en være oppmerk-
som på at ved miljødiesel vil dette utslippet i all hovedsak påløpe i distribusjonskjeden og ikke
fra bussen.

Tabell 4.4 Utslipp i hele energikjeden fra ulike brensler i bybuss med katalysator.

Drivstoff

Diesel fra råolje (by-diesel)

Diesel fra råolje (ferjediesel)2'

direkte fra ferja

Propan fra felt

Propan fra raffineri

Naturgass fra felt (CNG)1J

Naturgass fra felt2) - CNG

LNG (med gasskraft)

CO2

g/MJ

82

63

70
78

64

SO,

21

130

115

5
26

0

0

3

NO,

—

894-

1144

1318

1260

290
311

316

178

211

CO

NM-

voc

— mg/MJ —

36

43

40

146
143

175

88

91

43

1053>
9 7 3)

60
71

21

27

31

CH4

31

51

(0)

348

N2O

5-
37

(1)

(1)

md

co2-
ekvivalente

r
g/MJ

91-

102

81

75

82

74

70

90

'* Rørdistribusjon fram til sluttuttak hvor gassen komprimeres. Energiforbruk til distribusjon og

komprimering antas dekket ved gassbruk og er sått til h.h.v. 2% og 1% av gassens energiinnhold.
2) Tall fra Hansen og Heggem (1993). Benyttet i samband med utredning av gass til M/F Rennesøy.
3) NMVOC inkluderer her også metan.

Kilder: Ecotraffic AB (1992) og Hansen og Heggem (1993)
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Det er viktig å være klar over at miljøgevinstene en får ved bruk av naturgass, også i stor grad
kan oppnås med propan som drivstoff. En fordel med dette alternativet er at lagertankene på
kjøretøyene kan gjøres vesentlig lettere og rimeligere enn ved bruk av CNG. Dessuten er pro-
pan allerede tilgjengelig over store deler av landet Ulempen er antagelig en noe høyere pris.
Det framholdes også at ulykkesrisikoen ved lekkasjer øker. Mens metanet, som er hoved-
bestanddel i naturgassen, stiger til værs og forsvinner raskt, er propanet tyngre enn luft og brer
s&g derfor langs bakken.

For konvertering til gassbruk i ferjer legger Hansen og Heggem (1993) til grunn en reduksjon
på ca. 86 prosent i NOx-utslipp22, fullt bortfall av svovelutslipp og en god dobling i utslippene
av CO. Ferjerapporten oppgir ikke separate tall for ikke-metant VOC-utslipp fra diesel. I
sammenligning med tallene for dieselbruk i buss (Ecotraffic AB - 1992) er det tale om en
reduksjon på vel 37 prosent.

Hansen og Heggem (1993) har også forsøkt å beregne de miljømessige besparelsene for sam-
funnet ved en konvertering til gassdrift i ferjen M/F Rennesøy. Det er tatt utgangspunkt i opp-
gåver fra SSB over gjennomsnittlig marginalkostnad per utslippsenhet (jf. Tabell 4.3). Netto
samfunnsøkonomisk besparelse ved reduserte utslipp er da beregnet til 9,35 millioner kroner.
Av dette er 99 prosent antatte helsekostnader. Hvis en ser bort fra disse, står en tilbake med en
nettobesparelse på 98.000 kroner, primært knyttet til forsuring.

Med bakgrunn i SSB's kostnadstall kan det neppe være grunnlag for å medta helsekostnader i
de samfunnsøkonomiske besparelsene ved et ferjeprosjekt. Derfor er det riktigst å benytte den
laveste verdien. Grunnen til dette er at SSB har beregnet helsekostnaden sjablongmessig, utfra
hvor mange som eksponeres for forurensninger over anbefalte verdier. Dette er primært et
byproblem og det er derfor liten grunn til å tro at norske kystferjer i nevneverdig grad bidrar til
slik eksponering.

4.2.5 Tiltak i busser og ferjer i lys av norske miljømål.

Norge har undertegnet en serie internasjonale protokoller hvor det er sått opp konkrete mål for
begrensninger i utslippene av ulike komponenter. I tillegg har Norge på en del områder
formulert nasjonale målsetninger som går utover disse kravene. De viktigste forpliktelsene i
denne sammenheng er:

• CO2 : Nasjonal målsetning om å stabilisere utslippene på 1989-nivå innen år 2000.

• SO2 : Helsinki-protokollen (av 1985) stiller krav om 30 % reduksjon innen 1993, med 1980
som basisår. I den nasjonale målsetningen er reduksjonskravet skjerpet til 50%.

• NO, : Sofia-protokollen (av 1988) stiller krav om stabilisering på 1987-nivå innen 1994.
Den nasjonale målsetningen er 30 prosent reduksjon innen 1998, med 1986 som basisår.

22 Ved 5% lavere virkningsgrad av gass enn av diesel.
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• NMVOC : Genéve-protokollen (av 1991) setter krav om 30-prosent reduksjon innen 1999
med 1989 som basisår. Den norske forpliktelsen under protokollen er avgrenset til fastlandet
og økonomisk sone sør for 62. breddegrad.

Tabell 4.5 viser hvor store andeler brenselsutslippene fra ulike deler av transportsektoren utgjør
av samlede nasjonale utslipp. Tallene er utarbeidet av SSB (rapport 93/1). Vi ser at utslippene
fra konverterbare ferjer og dieseldrevne busser utgjør en relativt beskjeden andel av de samlede
utslippene. For bussenes vedkommende vil det dessuten aldri bli aktuelt med noen fullstendig
konvertering, iallefall ikke til naturgass. Potensialet er noe større hvis en tar utgangspunkt i
propan eller i kombinasjoner av propan og naturgass.

Tabell 4.5 Prosentandeler av utslipp fra ulike mobile kilder - tall for 1991.

NM- Par-
CO2 SO2 NOX CO VOC tikler

Prosentandel av samlede utslipp i Norge i 1991"

Forbrenning i mobile kilder 40,72 21,74 79,40 79,50 36,08 33,80

fra veitrafikk
fra bensindrevne kjøretøy

fra dieseldrevne kjøretøy

fradeseldevne busser

fra lufttrafikk

fra skip og båter

fra konverterbare feijer2)

23,65
15,87

7,78

1,50

3,59

10,48

0,61

7,17
2,17

5,00

1,09

0,22

12,61

0,71

36,68
23,67

13,00

2,98

1,65

35,76

1,63

75,60
73,90

1,74

0,27

0,33

0,67

0,01

30,29
28,74

1,56

0,25

0,18

1,09

0,10

18,78
3,29

15,49

2,35

0,94

6,10

0,60

" Med unntak av ferjer er alle prosenter beregnet med utgangspunkt i Tabell 4.2.
2) Utslippstall for konverterbare ferjer er beregnet sjablongmessig ved at oppgitte utslippstall for M/F

Rennesøy i Hansen og Heggem (1993) er kombinert med oppgåver fra Hansen og Gran (1994) som viser

hvor stor andel Rennesøy-sambandet utgjør av samlet potensiale for gasskonvertering i riksveiferjer i Norge.

Det er antatt at drivstofforbruket er likt fordelt mellom M/F Rennesøy og den andre ferja i sambandet.

Kilder: SSB, rapport 93/1. Hansen og Heggem (1993) og Hansen og Gran (1994, foreløpig rapport)

Transportsektorens bidrag til de samlede utslippene er størst for CO og NOX, begge med tett
oppunder 80 prosent av totalene. CO-utslippene domineres fullstendig av bensindrevne kjøre-
tøy. Uskifting av diesel med gass vil her ikke ha noen positiv effekt, men tvert imot gi økte
utslipp. For NOx-utslippene derimot, vil overgang fra diesel til gass ha en markert positiv



35
virkning. Disse utslippene er relativt likelig fordelt mellom veitrafikken og skipsfarten. Dess-
uten står dieselkjøretøy for over 35 prosent av de samlede NOx-utslippene fra veitrafikken.
Dieseldrevne kjøretøy og skipsfart gir også opphav til brorparten av partikkelutslippene fra
transportsektoren.

I lys av nasjonale forpliktelser og mål i miljøpolitikken, er det med hensyn til NOx-utslippene at
konvertering til gassdrift er et særlig aktuelt virkemiddel. På dette området må transportsektoren
yte vesentlige bidrag om målene skal kunne nås. Men seiv en dyptgripende konvertering av
busser og ferjer vil neppe slå ut med mer enn 2 - 2,5 prosent23 i totaltallene for landet. En vil
derfor uansett bli nødt til å rette oppmerksomhet også mot andre utslippskilder. Dette inkluderer
resten av skipsfarten såvel som andre kjøretøy grupper, både diesel- og bensindrevne. Noen av
disse vil kunne konverteres til gassdrift, men mange har et så variabelt transportmønster at de
vanskelig kan basere seg på en gassforsyning med begrensede tankingsmuligheter.

Det største og raskest realiserbare potensialet for NOx-reduksjoner finnes sannsynligvis i den
bensindrevne delen av personbilparken. Her er det store variasjoner i utslippene avhengig av
kjøretøyenes alder. Utfra de tall SSB har lagt til grunn i sine beregninger, ligger utslippene fra
gruppene av eldre kjøretøy fra 4,5 til 6,5 ganger høyere enn for nye biler. En oppjustering av
bilparken til nybil-standard representerer utfra dette et teoretisk potensiale for reduksjon i
samlede NOx-utslipp på 18-20 prosent. Dette vil bli realisert suksesivt etterhvert som bilparken
fornyes. Reduksjonene kan også framskyndes ved installasjon av NOx-reduserende utstyr i
eldre biler. Norsk Petroleumsinstitutt (1994.1) framholder til eksempel at etterinstallasjon av
katalysator med en antatt NOx-reduserende virkningsgrad på 60 prosent, vil være vesentlig mer
kostnadseffektivt enn konverting til gassdrift i busser. En slik konvertering av alle
bensindrevne personbiler representerer et reduksjonspotensiale på ca. 14 prosent av samlede
utslipp. Kostnadene for den enkelte bil anslås å ligge på 10-15.000 kroner.

Som oppsummering kan en slå fast at konvertering til naturgassdrift i ferjer og busser repre-
senterer en miljøforbedring. Reduksjonene i utslipp av NOX og partikler teller her mest og er av
spesiell betydning i samband med bussdrift i bystrøk. På den annen side utgjør det realistiske
potensialet for gassdrift i de to kategoriene en meget beskjeden mulighet for å påvirke de
samlede norske utslippene. Myndighetene har derfor andre tiltaksmuligheter som sannsynligvis
bør få høyere prioritet når offentlige midler skal fordeles. Jevnfør SFT's «Tiltakskatalog for
reduksjon av klimagasser i Norge» (SFT, 1990).

I dagens avgiftssystem for fossile brensler er det bare utslippene av svovel og CO2 som det tas
hensyn til i fastsettelsen av satsene. Hensynet til en kostnadseffektiv miljøpolitikk tilsier at også
andre problemutslipp, bl. a. NOX og VOC, trekkes inn i avgiftsgrunnlaget. Dette ville isolert sett
virke til fordel for gassbruk. På den annen side er det lite sannsynlig at et mer komplett
miljøavgiftsgrunnlag vil gi naturgassen større konkurransefortrinn enn den alt har i dag,
gjennom fullstendig fritak for slike avgifter.

23 Konvertering av hele potensialet i riksveiferjene med 85% NOx-reduserende virkning + konvertering av 50%
av landets busser med 65% reduserende virkning.
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4.3 Naturgass som industriråstoff.

I tilknytting til vårt arbeid er det ikke rom for en bred gjennomgang av mulighetene for bruk av
gass som industriråstoff. Vi vil konsentrere oppmerksomheten om virksomhet som er blitt
vurdert med tanke på etablering i Norge. Før vi går inn på de enkelte produktene vil vi kort
skissere noen generelle moment knyttet til etableringen av gassbasert industri.

4.3.1 Generelt om naturgassbasert industri.

Naturgass kan benyttes som råstoff i en rekke industrielle prosesser. På en del områder vil dette
være som rein erstatning for olje eller kull, og hvor en ikke behøver å foreta vesentlige tekniske
omlegginger ved et råstoffskifte. Ammoniakkproduksjon er et eksempel på dette. På andre
områder er det tale om større prosessendringer ved overgang til gass og for noen formål er det
kun naturgass som kan benyttes. Et eksempel på dette siste er den bioprotein-teknologien som
Statoil og Hafslund står bak.

Historisk sett har kull og olje vært de dominerende råstoffene i petrokjemisk industri. Hoved-
tyngden av den teknologiske forskningen har derfor vært innrettet mot disse. Parallelt med den
økende bruken av naturgass ser vi nå en dreining i interessen. På sikt kan dette resultere i at nye
gassbaserte teknologiløsninger ser dagens lys. I framstilling av olefiner24 er det for eksempel
store forventninger til utviklingen av nye energisparende prosesser med utgangspunkt i
naturgass.

Ved siden av råstoffpris og transportkostnader er det to andre økonomiske momenter som spil-
ler en sentral rolle i i kjemisk og i særdeleshet i petrokjemisk virksomhet. Det er skalaforhold
og samproduksjonsgevinster. Skala-problematikken har flere sider. For det første dreier det seg
om å velge en anleggsstørrelse som gir optimal spesialiseringsgrad på personellsiden.
Produksjonsvolumet må velges slik at man i driftssituasjonen drar full nytte av alt personellet i
organisasjonen. For det andre er det også et spørsmål om standardisering av utstyr og pro-
sesser. Mange kjemiske reaksjoner er svært følsomme og krever en nitid overvaking og regu-
lering. Opp- og nedskalering av produksjonsutstyret er derfor ingen liketil oppgave. Ved å
holde seg til en eller noen få anleggsstørrelser, har man de beste forutsetningene for å vite
hvordan utstyret oppfører seg og hvordan prosessene best kan kontrolleres. l en del tilfeller vil
også produktutbyttet bli høyest ved en bestemt anleggsstørrelse.

Samproduksjonsgevinstene oppnås primært ved å lokalisere seg sammen med virksomheter
som man enten kan utveksle produksjonsfaktorer med, eller som kan trekke på et sett av felles
støttefunksjoner. Faktorutvekslingen reduserer transportkostnadene og disse kan være meget
høye for en del kjemiske produkter, spesielt for gasser. Tilgang til et nærliggende miljø av
spesialiserte servicebedrifter innen sveising, elektrofag e.t.c. er også vesentlig for å minimere
tidsspillet ved feil på produksjonsutstyret. Tendensen til opphopingen av produksjonsbedrifter i
industrielle klynger er i stor grad motivert utfra slike vurderinger. Besparelsene som kan
oppnås vil ofte være avgj ørende for lønnsomheten i de enkelte foretakene. Dette bør en ha i

Eksempelvis eten og propen som blant annet danner basis for produksjon av plastråstoff.
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mente når en vurderer sannsynligheten for ulike industrietableringer i Norge. Det indikerer for
det første at lønnsom etablering på nye steder krever betydelige fordeler på råstoffsiden. For det
andre medfører det at den første lokaliseringsbeslutningen som foretas, legger sterke føringer
på plasseringen av eventuelle etterfølgende virksomheter.

4.3.2 Metanol og avledede produkter.

På Tjeldbergodden er man alt igang med byggingen av en metanolfabrikk. Fabrikken skal
benytte assosiert gass fra Heidrun-feltet på Haltenbanken som råstoff. Denne gassen har idag
meget lav alternativverdi, fordi det ikke foreligger alternative transportløsninger. Litt
spissformulert kan en si at fabrikken løser et avfallsproblem, spesielt for eierne av Heidrun-
feltet, som ellers hadde vanskelig for å kvitte seg med den gassen som følger oljen opp fra
reservoaret. I dette perspektivet må vi anta at fabrikken oppnår en betydelig prisfordel på
råstoffsiden i sammenligning med konkurrenter i Sentral-Europa.

Metanol eller tresprit, er kjemisk sett den enkleste av alkoholene. Når det framstilles fra
naturgass skjer dette gjennom to adskilte prosesstrinn. Først omdannes naturgassen til en syn-
tesegass, bestående av hydrogen og karbonmonoksid. Dernest dannes metanolen i en prosess
som kobler sammen de to elementene i syntesegassen. Den mest anvendte metoden for fram-
stilling av syntesegass fra naturgass er ved dampreformering. Dette regnes for å være den
rimeligste metoden, men den har den ulempe at den gir et hydrogenoverskudd på i overkant av
50 prosent. Syntesegassens sammensetning må da justeres før metanolsyntesen. Hvis det ikke
kan finnes anvendelser for overskuddshydrogenet må dette luftes ut og går da tapt. På
Tjeldbergodden har man redusert dette problemet ved å kombinere dampreformering med
autotermisk reformering. Det er bygget en egen luftgassfabrikk for å forsyne oksygen til denne
prosessen. Anleggene er optimalisert for å oppnå en mest mulig balansert gassblanding25 med
Heidrun-gass som råstoff.

Metanol er et typisk bulkprodukt med små muligheter for produktdifferensiering. Av et samlet
vest-europeisk årsforbruk på omkring 5,6 millioner tonn importeres ca. halvparten, i stor grad
fra Sør-Amerika. Prisene er svært konjunkturfølsomme og svinger mye. Med en årskapasitet
på i overkant av 800.00026 tonn, vil anlegget på Tjeldbergodden bli en stor aktør i dette
markedet (ca. 13% av samlet forbruk og 25 % av produksjonen i Vest-Europa). I dagens
situasjon er det derfor sannsynlig at den norske fabrikken vil få en betydelig negativ
innvirkning på prisnivået.

Metanol anvendes blant annet som løsningsmiddel og som råstoff i framstillingen av en rekke
kjemikalien Blant de viktigste produktene er ulike metylforbindelser, eksempelvis MTBE,
formaldehyd og organiske fargestoffer. På flere av disse områdene er det i dag en viss usik-
kerhet om den videre utviklingen i forbruket. Dette gjelder til eksempel for MTBE, som hittil

25 Prinsippskisse av metoder for å framstille metanol fra matan via syntesegass:
Dampreformering: CH4 + H2O -> CO + 3H2 -> CH3OH + H2

Partiell oksidasjon: CH4 + 1/2 O2 -»CO + 2H2 ->• CH3OH (NB! balansert syntesegass)
Autotermisk reformering: Er en kombinasjon av dampreformering og partiell oksidasjon.

26 Til å framstille 825.000 tonn metanol vil det medgå i overkant av 700 mill. Smi3 naturgass.
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primært har vært anvendt som oktantallhever i bensin. Moderniseringer i raffinerisektoren har
muliggjort justeringer i bensinkvaliteten som avdemper behovet for oktanhevende tilsetninger.
Det var også denne utviklingen som fikk Statoil til å skrinlegge planene om en MTBE-fabrikk
på Kårstø. Bildet kan imidlertid endres raskt dersom kravspesifikasjonene til bensin blir
innskjerpet. Av miljøhensyn vurderes det blant annet å senke de tillatte grensene for
aromatinnhold og å øke kravet til oksygeninnhold i drivstoffet Ved slike tiltak vil behovet for
tilsetningsstoffer igjen øke sterkt. Miljøvurderinger har også hatt sterk innflytelse på markedet
for formaldehyd. Her har frykten for stoffets kreftfremkallende virkninger lagt en klar demper
på vekstmulighetene.

Teknisk sett er grunnlaget til stede for at metanolbruken kan vokse sterkt på nye anvendelses-
områder. Metanol kan for eksempel nyttes direkte som motordrivstoff. Delstaten California i
USA har tidligere vurdert å satse på dette som hoveddrivstoff for biltrafikken. Utvikling nå
tyder imidlertid på at dette ikke vil bli realisert. Det foreligger også teknologi for å omdanne
metanol til bensin og mellomdestillater27. Fordelen med en slik løsning vil være at en slipper å
modifisere motorene. Ulempen er at omdanningsprosessene er energikrevende. Den samme
konverteringsteknologien kan også benyttes i produksjon av basisråstoff til plast. Norsk Hydro
har vurdert dette for assosiert gass fra isolerte oljefelt i nord, men har så langt ikke funnet det
regningssvarende. Teknologien anses fortsatt umoden, og det er forventninger til at ny
kunnskap kan gjøre disse prosessene mer konkurransedyktige. Det er likevel grunn til å anta at
marginene, spesielt for drivstoff, vil bli utfordret av priskoblingen mellom olje og gass. Anlegg
for gassbasert framstilling av bensin og diesel er derfor lite sannsynlig på steder som har
distribusjonssysterner for gassen. På plastsiden er bildet noe mer komplisert fordi MTO
prosessen gir et vesentlig høyere olefinutbytte enn dagens teknologi. Vi har likevel ingen
signaler om at noe slikt anlegg kan være på trappene i Norge. Situasjonen i plastmarkedene
skulle heller ikke innby til en slik satsing.

Hvis det kommer regelendringer for bensinkvaliteten i Europa kan planene om en MTBE-enhet
i Norge bli aktualisert igjen. Sist dette var aktuelt ønsket Statoil å bygge på Kårstø og det er lite
sannsynlig at denne plasseringen vil bli endret. Årsaken er at man her får tilført butan gjennom
kondensatrørledningen fra Sleipner-feltet. Dette er en av hovedkomponentene på råstoffsiden.
Den andre, som er metanol, er langt rimeligere å transportere og kan eventuelt skipes inn fra
Tjeldbergodden.

4.3.3 Ammoniakk.

Den dominerende framstillingsmetoden i dag er er en synteseprosess hvor fritt hydrogen og
nitrogen reagerer til ammoniakk28. Naturgass kan her fungere som hydrogenkilde, mens
nitrogenet tas ut av luften. Produksjonen av gassblanding til syntesen går over flere steg. Først
blir hydrokarbon-føden (eks. naturgass eller NGL) spaltet i hydrogen og karbonmonoksid

27 MTG (Methanol to Gasoline) og MOGD (Methanol to Gasoline and disillates) - Teknologi, opprinnelig,
utviklet av Mobil, som benytter en fonnselektiv zeolitt til å kontrollere en formeringsprosess («reforming»),
slik at produktutbyttet blir mest mulig ensartet. Samme teknologi kan også anvendes til framstilling av olefiner
(eks. eten og propen - MTO (Methanol to Olefines)
28 Ammoniakk har kjemisk formel: NH3
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(CO) ved dampreformering. Dernest tilføres luft for å gi gassen riktig nitrogeninnhold og for å
forbrenne metanrester. Gassblandingen blir så avkjølt og brakt til å reagere med vanndamp slik
at CO-innholdet oksyderes til karbondioksid (CO2) under fraspalting av hydrogen fra dampen.
Hovedtyngden av CO2-innholdet fraskilles ved vasking og restinnholdet av CO og CO2 renses
ut i et metaniseringsanlegg før gassen er klar for synteseprosessen.

I Norge er det kun Norsk Hydro som framstiller ammoniakk. Selskapet har idag bare ett an-
legg i drift. Det ligger på Herøya i Grenland og benytter hovedsakelig våtgass fra Ekofisk som
råstoff. I tillegg tilføres noe hydrokarboner som er overskudd eller avfallsprodukter fra andre
bedrifter i området. Hele produksjonen på vel 400.000 årstonn medgår i Hydro's lokale
gjødselproduksjon. I tillegg må det årlig importeres omlag 200.000 tonn ammoniakk til virk-
somheten på Herøya.

To ulike konsept har vært vurdert for bruk av naturgass til ammoniakkproduksjon i Norge. Det
ene går ut på å utvide produksjonen på Herøya slik at den lokale gjødselfabrikken blir
selvforsynt. En ville da samtidig erstatte våtgassen, slik at hele produksjonen ble basert på
naturgass. Ved en slik konvertering og utvidelse ville det medgå ca. 600 millioner standard-
kubikkmeter gass årlig. Dette alternativet forutsetter at naturgass blir framført til Herøya. Det
var derfor særlig aktuelt i forbindelse med debatten om en gassrørledning over land til Sverige
sist på 80-tallet. Løsningen ville innebære relativt lave investeringskostnader i anlegget og
samtidig ta bort nåværende transportkostnader for ammoniakk. En produksjonsenhet på
Herøya ville derfor kunnet betale en vesentlig høyere pris for gassen enn et nytt frittliggende
anlegg.

Det andre konseptet består i å utnytte assosiert gass fra oljefelt til framstilling av ammoniakk i et
nytt anlegg i den nordlige del av landet. Forutsetningen er at en får stabil tilgang til billig gass.
Dette er nødvendig for å kompensere for konkurranseulempene vis a vis nybygg eller utvidelser
i eksisterende industrikompleks. Ulempene skriver seg fra høyere investeringskostnader,
kostbar produkttransport og mindre muligheter for å oppnå samproduksjonsgevinster med
annen virksomhet.

Slik markedssituasjonen for ammoniakk har sett ut i første del av 90-tallet har ikke utbygging
av ny kapasitet fortont seg særlig forlokkende. Ammoniakk anvendes særlig til framstilling av
kunstgjødsel, i produksjon av harpikser og lim, i sprengstoff og til framstilling av såpe og
vaskemidler. I tillegg utnyttes ammoniakk en del som kjølemedium i kjøle- og fryseanlegg.
Spesielt det viktige hovedmarkedet i gjødselproduksjon har slitt hardt de siste årene med
overkapasitet og avsetningsvansker. Etter en kraftig sanering i Europa ser en nå visse
lyspunkter i denne bransjen. Ammoniakkfabrikker med sikte på bulkmarkedet vil likevel neppe
bli interessant i vår del av verden, bl.a. på grunn av importmuligheter fra Midt-Østen.
Eventuell ny ammoniakproduksjon vil primært bli vurdert utfra lokale og kanskje til dels
regionale behov.

Vi er ikke kjent med konkrete planer for etablering av ny ammoniakk-kapasitet i Norge i dag.
Etter makeskiftet mellom Saga og Statoil for å fremme Haltenbanken i kampen om gassleve-
ranser til kontinentet, kan det bli vanskelig for en ammoniakkprodusent å oppnå konkur-
ransedyktige gasspriser i dette området. På den annen side vil nettopp et ammoniakk-anlegg
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kunne utnytte tilgangen på nitrogen fra luftgassfabrikken. Det vil også dra i samme retning
dersom man skulle ønske å bygge ammoniakkforbrukende virksomhet på Tjeldbergodden. Et
eventuelt bioproteinanlegg vil forbruke noe ammoniakk.

4.3.4 Carbon black.

Carbon black (CB) framstilles tradisjonelt enten ved nedmaling av mineralet grafitt, fra pe-
trolkoks eller ved ufullstendig forbrenning av gass eller olje. Det siste alternativet forurenser
mye og utnytter råstoffet dårlig. CB framstilles i en rekke ulike kvaliteter hvor partikkelstørrelse
er et sentralt kriterium. Det viktigste anvendelsesområdet er idag som tilsetningsstoff i
bilgummi. Det brakes også en del stålindustrien og som tilsetningsstoff i plast

Kværner Engineering har i samarbeid med den svenske bedriften ScanArc, som de også er
medeier i, utviklet og uttestet en alternativ produksjonsprosess for framstilling av CB. Denne
prosessen kan spalte naturgass i kull og hydrogen og ifølge Kværner er konverteringen 100
prosent. Metoden består i å la fødestrømmen av naturgass bli utsatt for en plasmagass som har
tilstrekkelig høy temperatur til å bryte opp molekylbåndene i metanet Hydrogen benyttes som
plasmagass og dette varmes opp ved hjelp av en elektrisk lysbue. Prosessen gir omlag en halv
kilo kull og 2 standardkubikkmeter hydrogen per standardkubikkmeter metan.

Foreløpig er prosessen kun uttestet i forsøksreaktorer hos ScanArc. Kværner mener imidlertid
at man nå har tilstrekkelig erfaring til å kunne bygge regulære produksjonsanlegg. Man tenker
seg en modulær oppbygging av slike anlegg med enheter i størrelsesorden 10.000 årstonn CB.
Norge vurderes her som et aktuelt lokaliseringssted fordi vi har rik tilgang på elektrisitet og
naturgass. Problemet blir å finne en fornuftig avsetning for hydrogenet, som er dyrt å tran-
sportere og som derfor må brakes lokalt Det ideelle ville være en samlokalisering med en
ammoniakkfabrikk eller en fabrikk som framstiller vannstoff peroksyd. Oljeraffinerer kan også
være aktuelle kjøpere, spesielt dersom grensene for aromatinnholdet i bensinen skjerpes. Også
et eventuelt gasskraftverk framholdes som en mulig avtaker. Ifølge Kværner vil tilsetning av
ca. 15 volumprosent hydrogen i brenselet gi store reduksjoner i NOx-utslippene.

Det tradisjonelle CB-markedet vurderes som svært tungt tilgjengelig og det er ikke her Kværner
i første omgang ser mulighetene for sin prosess. Bildekkprodusentene betaler godt for CB,
men de er kritisk avhengig av kullkvaliteten og er derfor svært konservative med å skifte
leverandøren Derimot ser man muligheter i metallurgisk industri, spesielt i silisiumskarbid hvor
CB eventuelt kan erstatte petrolkoks. Dette er et lavprismarked, men med et betydelig
potensiale, ikke minst i Norge hvor det årlige totalforbruk av petrolkoks ligger på ca. 100.000
tonn. Et vesentlig mindre, men bedre betalt marked for CB er innen oppkulling av stål. I det
store markedet for annodemasse til aluminiumsindustrien (totalt 360.000 tonn per år i Norge)
ser man så langt ingen njuligheter. Dette skyldes at man ikke kjenner noen metode for å
framstille CB med de riktige egenskapene til konkurransedyktige priser.

Vi er ikke kjent med noen konkret plan for bygging av et CB-anlegg i Norge. I dagens situa-
sjon vil det mest aktuelle stedet for en slik etablering være på Tjeldbergodden. Det er her den
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laveste gassprisen kan oppnås. Dette forutsetter imidlertid at det samtidig blir etablert en hyd-
rogenbrukende virksomhet her.

4.3.5 Bioprotein.

Det har over lang tid vært betydelig interesse for industriell produksjon av encelleproteiner fra
hydrokarboner. En rekke selskap med tilknytting til petroleumssektoren har engasjert seg i
utviklingsprosjekter på dette feltet (BP, Shell, IQ , Phillips). Man har imidlertid hatt vanskelig
for å få til prosesser som er konkurransedyktige med andre proteinkilder (soya- og sildemel).
Encelleproteinet framstilles fra døde celler av mikroorganismer. Framstillingsmetoden går ut på
å først dyrke organismene (gjærbakterier) med lavere hydrokarboner som f6r og deretter tørke
og bearbeide dem til granulater. Tidligere har man hatt størst suksess med metanol som
næringsmedium, og i UK har ICI etablert et anlegg med en årskapasitet på 100.000 tonn med
utgangspunkt i dette råstoffet

Den seinere tiden har man stilt de størst forventingene til metan som føde for fermenterings-
prosessene (gjæringen). I Norge har blant annet Phillips bidradd til forskning på denne pro-
sessen. De som synes å være kommet lengst i retning av en kommersiell prosess er imidlertid
Dansk Ørretfoder, som startet testproduksjon i 1987. Statoil og Hafslund Nycomed har støttet
utviklingsarbeidet ved denne bedriften. Selskapene har også sikret verdensdekkende patent-
rettigheter til prosessen gjennom det felleseide selskapet Norferm A/S. Det er nå mye som tyder
på at Norferm vil bygge et kommersielt anlegg i Norge, men det er fortsatt uklart hvor stort
anlegget skal være og hvor det eventuelt skal plasseres. De sterkeste signalene peker mot
Tjeldbergodden.

Den danske prosessen forbruker anslagsvis 2,5 Sm3 naturgass og en tilsvarende mengde
oksygen per kilo ferdig produkt. Om lag en tidedel av gassen benyttes til produkttørking, resten
er f6r. I tillegg medgår det en del ammoniakk og fosforsyre. Prosessen er mest effektiv ved et
høyt metaninnhold i gassen. Dette bør helst være over 90 prosent. Gass både fra Kårstø, og
etterhvert Kollsnes, vil rikelig tilfredsstille dette kravet, fordi man her har kondenseringsanlegg
som skiller fra de tyngre komponentene. På Tjeldbergodden er dette ikke installert siden
metanolframstillingen er lite følsom for gassammensetningen. Metaninnholdet skal for tiden
ligge på ca. 85 prosent. En eventuell proteinfabrikk vil følgelig måtte installere eget
kondenseringsanlegg for gassføden. Til tross for dette er det flere faktorer som taler til fordel
for en etablering på Møre. Gassprisen er et viktig moment Dessuten er det svært fordelaktig at
det finnes en oksygenfabrikk på stedet. Seiv om denne ikke er dimensjonert for å forsyne en
stor proteinfabrikk, vil utvidelser sannsyligvis være vesentlig rimeligere enn å bygge nytt et
annet sted. Dette forholdet gir også større frihet i dimensjoneringen av proteinanlegget.

Seiv om det fortsatt ikke foreligger endelig avgjørelse om proteinfabrikken, har det vært antydet
at en anleggsstørrelse på omkring 40.000 årstonn kan være aktuelt. Dette vil innebære et årlig
forbruk på ca. 100 millioner Sm3 naturgass og en tilsvarende mengde oksygen. Det er
imidlertid ikke usannsynlig at man velger å starte ut med en mindre produksjon og så trapper
opp etterhvert som markedet opparbeides.
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Bioproteiner kan anvendes som tilsetningsstoff i alle typer dyref6r. De største avsetnings-
mulighetene vurderes å ligge i fiskefér, hvor bioproteinet har spesielt gode
fordøyelsesegenskaper. Det er derfor forståelig at en med stor interesse studerer mulighetene
for nedstrømssynergier med oppdrettsanlegg. Spillvarme i form av varmtvann (ca. 45°C) fra
proteinfabrikken kan gi gunstige oppvekstvilkår for fisk og andre sjødyr. En har spesielt festet
seg med mulighetene for å produsere kongereker, som er et hurtigvoksende skalldyr fra Østen,
men også andre og mindre varmekjære arter vurderes.

4.3.6 Utviklingsmuligheter og utfordringer på Tjeldbergodden.

Utbyggingen av petrokjemisk virksomhet på Tjeldbergodden har stor innvirkning på ramme-
betingelsene for etablering av annen industri i området. Andre virksomheter kan trekke veksler
på infrastrukturen og tjenestetilbudet som etableres rundt metanolfabrikken. Dette gjelder til
eksempel ilandføringsrør for gass, kaianlegg og utbedringer av veinettet. Videre må det
tilrettelegges boligområder og settes opp både offentlige og private tjenestebygg for befolk-
ningen og næringsvirksomheten. Det må også etableres brannvern og det lokale tilbudet av
hådverkstjenester - slik som sveising, rørtjenster, elektroinstallasjoner e.t.c. - må oppgraderes
kraftig. Alt dette er forhold som bidrar til å senke kostnadene for andre næringsetableringer.

I tillegg til denne formen for eksterne virkninger, har de nye anleggene også innebygget et
potensiale for produktmessige koblinger mot andre industrier. Vi har ovenfor pekt på mulig-
hetene for videreforedling av metanol til produkter som MTBE, formaldehyd og olefiner. Qm
vi lar tankene spinne så åpner også luftgassfabrikken for interessante industrielle konstella-
sjoner. Disse knytter seg i særlig grad til det nitrogenet som produseres parallelt med oksy-
genet. Dette framstilles ved destillasjon av flytende luft. Luften består av om lag 21 vo-
lumprosent oksygen, 78 prosent nitrogen og 1 prosent argon. Det vil derfor bli produsert mer
enn 3,5 ganger så mye nitrogen som oksygen.

I dag foreligger det ingen vedtatte planer for anvendelse av nitrogenet lokalt. AGA, som er
medeier i luftgassfabrikken, planlegger å seige ut noe i flytende form. Anlegget vil likevel ha et
stort overskudd av nitrogen som eventuelt kan tjene som føde for nitrogenbrukende industri på
Tjeldbergodden. Ammoniakkframstilling er her en mulighet. Dette krever imidlertid rik tilgang
på hydrogen, som står for om lag 17,6 prosent av ammoniakkvekten (3/17-deler).
Sannsynligvis har metanolfabrikken et visst hydrogenoverskudd. Et tilleggsalternativ kan være
å anlegge en «Carbon Black»-enhet etter Kvaerner's prosess. En årsproduksjon på inntil 50 000
tonn CB kan være en aktuell størrelse på et slikt anlegg. Det ville gi en årsproduksjon på om
lag 14 800 tonn hydrogen, svarende til 84 000 tonn ammoniakk.

Det finnes også andre metoder for framstilling av hydrogen, men om disse kan konkurrere med
den tradisjonelle ammoniakkprosessen har vi ikke forutsetninger for å vurdere. En mulig
metode er elektrolyse av saltvannsoppløsning, en metode Norsk Hydro benytter ved klor-
fabrikken på Herøya. Problemet med denne metoden er at den har et relativt høyt strømforbruk
og at den genererer store mengder klorgass. Klorkjemien er i en årrekkc blitt bekjempet fra
miljøvernhold og svært mange klorprodukter har de seinere årene vært i markedsmessig
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tilbakegang. Klorgass er derfor ikke lett å omsette, i tillegg til at den er kostbar å handtere. På
plussiden gir prosessen natriumlut. Dette er et etterspurt produkt med økende omsetning.

Skulle man velge å etablere produksjon av ammoniakk på Tjeldbergodden, foreligger det en
rekke muligheter for å videreforedle denne til mer høyverdige produkter. Framstilling av
gjødselprodukter og sprengstoff er blant disse mulighetene. Eksport til ammoniakkbrukere i
Nord-Europa vil imidlertid være den mest aktuelle løsningen.

Tidligere ble også vannstoffperoksid (H2O2) hovedsakelig framstilt med basis i
ammoniakkråstofP. Ifølge Statoil er det imidlertid kommet ny teknologi på dette området. Den
dominerende framstHlingsmetoden i dag er en Etylen-Antra-Quinon-prosess (EAQ). Denne
prosessen forbruker hydrogen og oksygen, mens EAQ fungerer som en form for katalysator,
som lar seg resirkulere. Prosessen kan derfor være interessant i kombinasjon med
luftgassfabrikken og et eventuelt hydrogenoverskudd fra metanolfabrikken.

Forbruket av vannstoffperoksyd har steget sterkt de seinere årene, ikke minst fordi det har
kunnet erstatte klor som blekemiddel. En annen mulig anvendelse som kan få stor innvirkning
på forbruket, er som tilsetning til drivstoff. Bergensbedriften Vital-Min A/S hevder å ha
patentert en enhet som blander inn vannstoffperoksyd i bilbensin og derved reduserer utslip-
pene av karbonmonoksid og nitrogenoksider med fra 50-90 prosent. Kjernen i oppfinnelsen må
være at oksygenet bedrer forbrenningen av hydrokarbonene i brenselet (virker som oksydant),
og at hydrogenet ved å forbrenne til vann, kjøler ned temperaturen i forbrenningskammeret.
Oksygenet vil da bidra til en bedre utnytting av brenselet og lavere CO-utslipp, mens
hydrogenet, gjennom temperatursenkingen, reduserer dannelsen av nitrogenoksider. Vital-Min
framholder at det ved tilsetning av vannstoffperoksid oppnås drivstoffbesparelser på ca. 10
prosent samtidig som soting og motorslitasje reduseres30. Med en anslått enhetspris på 3500
kroner vil denne løsningen muligens kunne bli et godt alternativ til ettermontering av katalysator
i eldre personbiler, som koster 10-15 000 kroner per bil.

En annen industriell koblingsmulighet som og har fått mye oppmerksomhet, er bruk av spill-
varme til vannvarming for akvakulturproduksjon. Dette er et svært postivt tiltak når det ikke
foreligger mer høyverdige anvendelsesmuligheter for denne varmen. Energi på denne formen
lar seg ikke lønnsomt transportere over større avstander og må følgelig brakes i nærheten av
kilden om den ikke skal gå tapt. På ilandføringsstedene for gassen er det vanskelig å se noen
bedre alternativer enn akvakultur.

I et helhetsperspektiv må vi likevel holde klart at dette gjelder virksomheter med svært lav
betalingsevne for tilført energi. Hox mil . (1988) presenterte tall for antatt gassbehov for å
oppnå optimale veksttemperaturer for ulike akvakulturarter i landanlegg. Av tallene framgår det
at energibehovet varierer betydelig mellom artene. Lavest ligger piggvar og sjøtunge med et
behov for 119 Sm3 naturgass per kilo produsert fisk, mens sjøørret i andre enden av skalaen
trenger 716 Sm3 gass per kilo. Mellom ytterpunktene ligger blant annet laks, kveite, rødspette
og torsk, med et antatt energibehov på 430 Sm3 naturgass per kilo fisk. Hvis disse tallene gir et
representativt bilde av energibehovet og vi antar at den tilførte energien bidrar til en tredjedel av

29 Aschehoug og Gyldendals konversasjonsleksikon.
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fiskens vekst, må tallene ovenfor tredobles for å angi tilvekstavkastningen av energibruken.
For piggvar, laks og sjøørret er det da tale om en energimengde svarende til energitilførselen fra
henholdsvis 357,1290 og 2150 Sm3 gass per kilo fisk. Energibehovet for et kilo ekstra sjøørret
vil da ligge vesentlig over medgått energi til framstilling av ett tonn råaluminium. Disse tallene
vil i praksis kunne modifiseres noe ved at den spillvarmen utnyttes på flere arter i en kjede av
anlegg med suksesivt avtagende optimaltemperaturer. Det står likevel fast at denne type
akvakultur representerer en meget lawerdig form for energibruk.

4.4 Erfaringer fra andre land.

4.4.1 Gassbruk i Europa.

De fleste europeiske land distribuerer i dag naturgass i større eller mindre grad. Mange av
landene har noe egenproduksjon, men selvforsyningsgraden er gjennomgående lav. Ser vi bort
fra Norge, er det i OECD-Europa kun Nederland, Storbritannia, Danmark og Irland som har et
forbruk på mer enn 1 mrd. Sm3 per år, og som dekker dette ved egenproduksjon. De største
produsentene innenfor området er Nederland og Storbritannia, men også Tyskland og Italia
utvinner betydelige mengder gass. Området som helhet er stor nettoimportør av gass og
importavhengigheten er økende. Fra 1985 til 1993 steg forbruket med vel 16 prosent, mens
produksjonen kun økte med 5 prosent. Forsyningssituasjonen framgår av Tabell 4.6.

Tabell 4.6 Forbruk og import av naturgass i Europa.

Naturgassforbruk
Nettoimport (inkludert norsk gass)

herav fra Norge
fra Algerie
fra tidligere Sovjet Unionen

Egenproduksjon

Milliarder Sm3
i 1993

345,7
152,3
24,6
31,8
95,9

193,4

Prosentandel

100,0 %
44,0 %

7,1 %
9,2%

27,7 %
56,0 %

Oppstillingen inkluderer hele Europa med unntak av tidligere Sovjet-republikker. Tyricia

inngår ikke.

Kilde: BP Review of World Gas, 1994

De største gassbrukerne er Storbritannia, Tyskland, Italia, Nederland og Frankrike. Til sam-
men står disse fem for mer enn 72 prosent av det samlede forbruket. En mer detaljert oversikt
over fordelingen er vist i Figur 4.1. Av figuren framgår også hvordan det samlede gass-

30 Bergensavisen 15/12 1994. Også innslag i NRK: Vestlandsrevyen og Dagsrevyen.
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konsumet fordeler seg mellom ulike bruksområder. Handelsbedrifter, offentlige tjenester og
boliger står for den klart største markedsandelen. Dernest følger industrien, som tar unna om
lag en tredjedel av gassen, mens 16 prosent går til produksjon av elektrisitet og fjernvarme.

I mange av landene har utviklingen av naturgassmarkedet startet med basis i egne gassreserver,
eller som en videreføring av tidligere bygass31-systemer. Flere land har hatt tilgang på
naturgass fra felt på fastlandet som har lagt innen rimelig avstand til større befolkningssentra.
Mest karakteristisk i så måte er Nederland som med det gigantiske Groeningen-feltet, så og si
har flytt på en gassboble. I kombinasjon med befolkningstettheten og det anleggsvennlige
landskapet, har det vært rimelig å utvikle distribusjonssystemer her. For en rekke av landene
har også koblingen mot bygass-systemene forenklet introduksjonen av naturgass. Rett nok har
det vært nødvendig å skifte ut det meste av røroppleggene, men det har like fullt eksistert en
infrastruktur for gassbruk som en har bygget videre på. Spesielt for oppbyggingen av gass-
markedet i mindre virksomheter og husholdninger har dette hatt stor betydning.

Brukerfordeling mellom land Anvendelsesområde

Tyskland
19,1%

Andre
27,4%

Industri
32,5%

Offentlige tjenester,
husholdninger og
handel 43,5%

Annet
8 ,1%

El.forsyning og
fjernvarme
16,0%

Kilde: BP Review of World Gas, 1993

Figur 4.1 De største gasskonsumentene og sluttbrukerfordelingen i Europa.

31 Gass fra koksverk som består av en blanding av hydrogen og karbonmonoksid.
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Prosent (1980=100)

jijjl Olje U Vannkraft
Kull E3 Naturgass
Kjernekraft

80 93 80 93 80 93 80 93
OECD- Tyskland Frankrike Italia
Europa

80 93 80 93 80 93
UK Neder- Danmark

land

Figur 4.2 Naturgassens rolle i primærenergiforsyningen.

Kilde: BP Statistical Review of World Energy.

Etter oljeprissjokket i 1974 var det mange av landene som satset på å redusere sin oljeav-
hengighet og denne utviklingen har fortsatt like til idag. Fra 1980 til 1993 sank oljeandelen i
primærenergiforsyningen fra vel 56 til knappe 46 prosent i OECD-Europa. Også kull svekket
stillingen sin i perioden, mens kjernekraft og naturgass gikk fram. Sterkest var framgangen for
kjernekraften som mer en tredoblet sin andel av forsyningen til ca. 15 prosent. Naturgassen
økte fra 15.6 prosent i 1980 til 19% i 1993. Av enkeltlandene var det i Italia at gassforbruket
økte mest i denne perioden, med en tilnærmet dobling til en energiandel på ca. 31 prosent.
Figur 4.2 gir en grafisk oversikt over endringene for noen av de sentrale landene.

De siste årene har det vært en markert stagnasjon i igangsettingen av nye kjernekraftprosjekt.
Folkelig motstand og økende oppmerksomhet om kostnadene ved å ta hand om avfallet fra
anleggende er en vesentlig årsak til dette. Naturgass er nå den energitypen som vokser raskest.
Vi ser også en tendens til økt bruk av naturgass i elektrisitetsforsyningen. En betydelig del av
denne veksten kommer nå i små desentrale kombinasjonsanlegg som gjerne primært leverer
varmtvann til prosessformål og sentralvarme, men som også utnytter mulighetene for å
produsere elektrisitet både til eget bruk og for salg.
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4.4.2 Erfaringer fra Danmark.

I Danmark har naturgass vært tilgjengelig i 12 år, de første 2 årene som import fra Tyskland,
deretter ilandført fra egen sokkel i Nordsjøen. I løpet av denne tiden er det lagt 730 km over-
føringsledninger og 15 400 km distribusjonsrør (Ole Sundman, 1994). Årsforbruket er per
1994 kommet opp i ca. 2,5 milliarder Sm3, fordelt på vel 233 000 kunder. I tillegg til dette
eksporterer Danmark nå omlag 1,8 milliarder Sm3 årlig til Tyskland og Sverige. På grunnlag av
inngåtte avtaler antar man at landets gassproduksjon innen 1997 må stige til minst 7 milliarder
Sm3. Økningen vil særlig komme i eksporten til Tyskland, i desentral kraftvarme-produksjon,
sentral elektrisitetsproduksjon og forøvrig i form av høyere markedsandeler.

4.4.2.1 Naturgassens rolle i den danske energiforsyningen.

Et tilbakeblikk på utviklingen i primærenergiforbruket Danmark avslører dramatiske endringer
fra tiden før det første oljeprissjokket Under et svakt stigende totalforbruket, har det skjedd
kraftige forskyvninger mellom energibærerne. I 1972 dominerte oljen fullstendig, med 93
prosent av energiforbruket. 20 år seinere. er oljeandelen sunket til rundt 45 prosent. Kull har i
samme tidsrommet økt fra ca. 7 prosent til oppunder 35 prosent i 1993. Over det siste 10-året
har også naturgass og fornybar energi, hovedsakelig vindkraft, kommet inn og tatt
markedsandeler. 11993 dekket gassen om lag 11 prosent og fornybar energi ca. 7 prosent av
primærenergiforbruket.

Utviklingen i Danmark følger en trend vi også ser i det øvrige Vest-Europa, men endringene
har vært sterkere. Mens oljen i 1972 sto for rundt 60 prosent av primærenergiforsyningen i
OECD-Europa, var dens andel sunket til 42 prosent i 1993. Over denne perioden har danskene
redusert sin ekstreme oljeavhengighet til en dekningsandel som nærmer seg europeisk
gjennomsnitt. Dette er resultatet av en bevisst politikk der til dels sterke økonomiske virke-
midler har vært tatt ibruk. Ifølge måltall fra Energistyrelsen i Danmark skal denne omstillingen
fortsette, slik at man innen år 2000 når europeiske gjennomsandeler for naturgass og olje i
energiforsyningen. For gass innebærer dette en videre vekst til en dekningsandel på 18 prosent.
Dette skal dels skje på bekostning av olje, men først og fremst til fortrengsel for kull. Det er
verd å merke seg at den politikken man har fulgt også har gitt gunstige vekstvilkår for alternativ
energi, først og fremst for vindkraft. Tatt i betraktning at landet er uten vannkraft, har den
fornybare energien vist en fantastisk utvikling og dens andel i energiforsyningen ventes å øke
videre til omlag 10 prosent i år 2000.
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Status for kontraktfestet salg per 31/3 1994

855
810

640

Totalt:
Gassvolum: 2,7 mrd. Sm3
Ant. kontrakten 233.410

205
155

Eneboliger
og små-
foretak

Større
virksom-

heter

Fjern-
varme-
verk

Mindre *
el .verk

Større **
el.verk

* Refererer til desentrale kraftvarmeverk og industrielle kombinasjonskraftverk (for el. og varme)
** To større kraftverk etablert primært for el.produksjon

Kilde: Ole Sundman, Dansk Naturgas A/S

Figur 4.3 Naturgassegmenter i Danmark.

4.4.2.2 De danske brukerne av naturgass.

Naturgassbrukerne i Danmark fordeler seg på fire hovedsegmenter. Husholdninger og små
næringskunder er blitt den største kundegruppen. Med et antatt årsforbruk i 1994 på 855 mill.
Sm3, tar disse brukerne hand om 32 prosent av gassen. Større nærings- og industrivirksomhet
følger tett etter med 30 prosent, mens fjernvarmeverk tar 24 prosent og elektrisitetsproduksjon
og kraftvarmeverk de resterende 14 prosentene.

I forhold til en eventuell utbygging av gassdistribusjon i Norge, må interessen i første omgang
rettes mot industrisegmentet. Husholdninger og småbrukere i næringslivet vil ikke kunne bære
fram en gassutbygging, både fordi potensialet her er begrenset og fordi det vanskelig kan
inngås langsiktige kontrakter på vegne av denne gruppen. For fjernvarme- og kraftproduksjon
vil den gunstige norske vannkraftsituasjonen sette begrensninger. Seiv om naturgass skulle
vise seg konkurransedyktig i bygningsoppvarming skal det svært mye til før det blir installert
fjernvarme i eksisterende bebyggelse. Gasspotensialet i dette segmentet må derfor vurderes
utfra mulighetene for konvertering av eksisterende anlegg, samt nybygg.

En fordelingen av de danske gasskundene i industrisegmentet er gitt i en presentasjon fra Dansk
Naturgas A/S (Ole Sundman, 1994). Tallene er gjengitt i Tabell 4.7. Som vi ser går drøyt en
tredel av denne gassen til nærings- og nytelsesmiddelindustrien, mens den nest største
gruppen, kjemisk industri, tar hand om knapt 18 prosent. Dernest følger papir og grafisk med
vel 8 prosent, og de tre næringsområdene stein, lær og glass, produksjon av metaller og
verkstedsindustri, som relativt jevnbyrdige, med i underkant av 6 prosent av forbruket hver.
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Tabell 4.7 Dansk gassbruk i industri- og næringsvirksomhet.

Næringsområde

Landbruk og gartnerier
31 Næringa* og nytelsesmiddelincL
32 Tekstil og beHedning
33 Tre og møbeltndustri'
34 Papir og grafisk
35 Kjemisk industri
36 Stein, lær og glass
37 Produksjon av raetaller
38 Verkstedsindustri
39 Øvrig industriproduksjon

El., gass- og varmeforsyning
Detalj- og engroshandel
Diverse servicevirksomhet

TOTALT

Antall
salg

43
144
21
4

15
43
44
5

40
5
9
1

14

388

Gassbruk
mill. Sm3

36,7
294,8
33,5

65,9
80,2

144,3
45,9
47,5
6,9

40,2
0,8
8,7

807,2

Gjennom
snitt

mill. Sm3

0,9
2,0
1,6
0,5
4,4
1,9
3,3
9,2
1,2
1,4
4,5
0,8
0,6

2,1

Andel
av gass

(%)
4,5

36,5
4,1
0,2
8,2

17,9
5,7
5,7
5,9
0,9

5
0,1
1,1

100

Andel
kjøper e

(%)
11,1
374
5,4
1,0
3,9

11,1
11,3
1.3

10,3
1,3
2,3
0,3
3,6

100

Kilde: Ole Sundman, Dansk Natur gas A/S

Tabell 4.8 Danske gasskjøpere innen næringsmiddelindustrien.

Næringsgruppe

3111 Slakteri og kj øttvareprod.
3112 Produksjon av meierivarer
3115 Olje-, fett- og margarinprod.
3117 Produksjon av bakervarer
3121 Kaffebrenneri og potetmel
31:22 Produksjon av dyrefor
3133 Bryggeri- og maltfabrikker

Annen næringsmiddelprod.
TOTALT

Antall
salg

20
32
14
12
11
20

6
25

140

Gass-
bruk
mill.
Sm3

18,2
59,3
91,0
8,2

59,7
40,0
11,8
27,6

315,8

Gjennom
snitt

mill. Sm3

0,9
1,9
6,5
0,7
5,4

2
2

1,1
2 ,3

Andel
av gass

(%)

5,8
18,8
28,8
2,6

18,9
12,7
3,7
8,7

100

Andel
kjøpere

(%)

14,3
22,9

10

7,9
14,3
4,3

17,9
100

Kilde: Ole Sundman, Dansk Naturgas A/S
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I Tabell 4.8 er gassbruken i næringsområde 31 ytterligere oppsplittet i brukergrupper. Olje-,
fett og margarinproduksjon framstår som den største brukeren, med 28,8% av samlet gassfor-
bruk innen næringsområdet. Dernest følger produksjon av meierivarer og kaffebrennerier og
potetmel, hver med knapt 19% av forbruket og med produksjon av dyrefor på fjerdeplass med
12,7 prosent Disse fire næringsgruppene tar aleine hand om hele 31 prosent av den gassen de
danske distribusjonsselskapene leverer til større virksomheter.

Erfaringstallene fra Danmark kan ikke automatisk overføres til Norge, både fordi nærings-
strukturen er en annen og fordi de øvrige rammebetingelsene også awiker betydelig. Tallene
gir likevel nyttig informasjon om hvor det er naturlig å se etter mulige gassbrukere.

4.5 Gassbrukspotensialet i eksisterende næringsliv i Norge.

Dette delkapittelet ser i første rekke på gassbrukspotensialet i områder som ligger nær iland-
føringsstedene. Det er her forholdene bør ligge best til rette for å ta ibruk gass i eksisterende
næringsliv. Med økende avstand blir det stadig dyrere å etablere distribusjonsløsninger og seiv
med sterke skalafordeler på transportsiden er det vanskelig å se for seg noen utstrakt rørdistri-
busjon av gass i Norge. Andre transportformer har vært vurdert. Lokalt kan CNG-transport på
bil være et alternativ. I et mer landsdekkende perspektiv har Kværner og SINTEF studert
mulighetene for å distribuere gassen som LNG på skip, tog og tankbiler. Siste del av kapittelet
vil drøfte de økte muligheter for gassbruk som måtte ligge i slike løsninger.

Det er flere måter å vurdere potensialet for gassbruk på. En metode er å undersøke hvilke nær-
ingsvirksomheter som befinner seg i de aktuelle områdene og koble dette med erfaringer om
disse næringenes gassbruk andre steder. Her kan en trekke på erfaringer fra andre land, for
eksempel fra Danmark, men det må da tas høyde for variasjoner i rammebetingelsene. Et annet
alternativ er å forhøre seg direkte med bedriftene om hvilke muligheter de ser for å ta ibruk gass
i egen virksomhet. En fordel med denne metoden er at en får inkludert særegenheter ved
bedriftene, som kamufleres i næringsstatistikken. Ulempen er at det sjelden er foretatt noen
skikkelig undersøkelse av gasspotensialet slik at vurderingene ofte ikke har en tilstrekkelig
realøkonomisk underbygning. Hos noen kan dette slå ut i overdreven optimisme, mens andre
overser de mulighetene som gassen bringer med seg. I dette kapitlet har vi benytte en kombi-
nasjon av de to metodene. Tall fra Statistisk Sentralbyrå er lagt til grunn for en beskrivelse av
næringsstrukturen i de aktuelle områdene og dette er supplert med detaljinformasjon om en del
sentrale enkeltbedrifter.

Ethvert anslag av gassbrukspotensialet er kritisk avhengig av hvilke forutsetninger som legges
til grunn, spesielt med hensyn til gassens brukerpris relativt til alternative råstoff. I nærom-
rådene til ilandføringsstedene er det i hovedsak som energikilde at gass kan være et alternativ
for eksisterende næringsliv; til fyring av kjeler, som annen varmekilde eller som drivstoff i
transportsektoren. Derfor er det i første rekke gassens prisnivå vis a vis andre energikilder som
blir avgjørende. Men seiv om gass i teorien også kan erstatte elektrisitet, er det primært som
erstatning for olje og kull vi vurderer gassbruk i Norge. Dette har sammenheng med at elek-
trisiteten tradisjonelt har vært billig. I tillegg har de miljøpolitiske signalene og utviklingen i
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avgiftspolitikken pekt i retning av å begunstige overgang til elektrisitet For bedriftene fortoner
det seg derfor langt mer usikkerhet å investere i en overgang fra elektrisitet til gass enn ved å
skifte fra fyringsolje.

4.5.1 Bergensregionen.

For Bergen har gassframføring i rør fra Troll-terminalen på Kollsnes vært vurdert flere ganger,
blant annet av Statoil. Problemet her er at det er en betydelig avstand fra terminalen til de
aktuelle gassbrukerne. Landskapet langs den aktuelle landtraséen er dessuten kuppert og
knausete og gassrøret vil måtte krysse flere små fjorder og sund. En annen løsning som kan-
skje kan falle rimeligere, er framføring av rør på sjøbunnen. Med utgangspunkt i antatt gass-
brukspotensiale i Bergensområdet har ingen av løsningene hittil vært ansett regningssvarende.
Som et alternativ vurderes transport av gass på tankbil, som CNG. En slik løsning er i prin-
sippet mer fleksibel og kan gi gassen en videre geografiske utbredelse enn et rørdistribu-
sjonsopplegg. Dette gjør det vanskeligere å trekke klare grenser for bergensregionen i
gassammenheng. På den annen side er biltransport av CNG en relativt dyr distribusjonsform,
som neppe vil legge grunnlaget for noen utstrakt kommersiell gassbruk.

I Tabell 4.9 er industristrukturen i bergensregionen anskueliggjort gjennom tall for syssel-
settingen i de ulike næringsområdene. itegrøn-begrepet omfatter her, i tillegg til Bergen, de 8
randkommunene Øygarden, Fjell, Sund, Os, Askøy, Meland, Lindås og Radøy.

Vi ser at regionen er relativt sterkt representert innen de 4 industriområdene som bruker mest
gass i Danmark (jevnfør Tabell 4.7). For tre av områdene; nærings- og nytelsesmiddelindustri,
papir og grafisk samt verkstedsindustri; er mye av sysselsettingen også konsentrert til Bergen
kommune. I det fjerde området, kjemisk industri, står Mongstad-raffineriet i Lindås for omlag
to tredjedeler av sysselsettingen. Ser vi bort fra dette, er knapt 80 prosent av restvirksomheten
lokalisert i Bergen, men av forholdsvis bekjedent omfang. Dette næringsområdet er derfor ikke
noen sentral kandidat til gassbruk i bergensregionen. Heller ikke innen papir og grafisk er det
noe vesentlig potensiale for gassbruk lokalt. Sysselsettingen i bergensområdet er konsentrert til
grafisk virksomhet, mens mulighetene for gassbruk ligger på papirsiden; som prosessvarme og
i tørking. Det som da i første rekke gjenstår, er spesielt næringsmiddel-industrien og i noen
grad verkstedsindustri.
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Tabell 4.9 Næringsfordelt industrisysselsetting i bergensområdet.

Næringsområde

31 Nærings- og nytelsesmidler
32 Tekstil og bekledning
33 Tre og møbelindustri
34 Papir og grafisk
35 Kjemisk Industri
36 Steiru lær og glass
37 Produksjon av metaller
38 Verkstedsindustri
39 Øvrig industriproduksjon

TOTALT

Sysselsetting i
Bergensregionen1'

Antall
ansatte

3270
544
312

2904
1142
274
520

6624
195

15785

av disse i
Bergen

(%)
86,5
64,9
24,7
97,2

53,6
95
80

92,3

79,3

Regionens
andelav

næringstotal
for landet

(%)
7,3

7
1,9
7,2
5,6
4,2
3,3
7,4
6,2

6,4

Næringenes andeler av
samlet sysselsetting

i regionen

(%)

20,7
3,4

2
18,4
7,2
1,7
3,3
42
1,2
100

på lands-
basis

(%)
18,3
3,2
6,8

16,4

O
G

2,6
6,4

36,7
1,3
100

') Bergensregionen omfatter i tillegg til Bergen også kommunene Øygarden, Fjell, Sund, Os, Askøy, Meland,

Lindås og Radøy.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå - Industristatistikk for 1992

4.5.1.1 Næringsmiddelindustri.

Innen næringsmiddelindustri har regionen en del større virksomheter, hvorav de aller fleste er
lokalisert i Bergen. Det meste av denne industrien er konsentrert om tre områder i Bergen Sør;
Kokstad, Midtun og Minde-Solheimsviken. Tre store produksjonsbedrifter ligger utenfor disse
områdene. Det gjelder Vestlandske Salslag i Eidsvåg (Bergen Nord), Toro Næringsmiddel-
industri i Indre Arna (Bergen Øst) og Silfas på Kleppestø i Askøy kommune. En oversikt over
en noen av de mest sentrale produksjonsbedriftene innen næringsmidler er vist i Tabell 4.10.

På oppdrag for Trollutvalget har Syslab ved Høyteknologisenteret i Bergen nylig gjennomført
en spørreundersøkelse for å kartlegge potensialet for gassbruk i regionen. Vi har fått tilgang til
noe av materialet fra denne studien. I tillegg har vi seiv kontaktet en del av de bedriftene vi
vurderer som mest aktuelle i gassammenheng. Vårt hovedinntrykk er at disse bedriftene ikke
øver noe spesielt påtrykk for å få tilført gass. Kjennskapen til gassbruk i egen bransje varierer
mye, så her vil en eventuell gassdistributør stå overfor en betydelig informasjonsoppgave.
Ingen bedrifter framholder gasstilgang som noe særskilt konkurransefortrinn. Gassen vil bli
vurdert på linje med andre energikilder og vil bare være interessant om den kan konkurrere på
pris med olje og strøm.
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Tabell 4.10 Større næringsmiddelprodusenter i Bergensområdet.

Næringsgruppe / Foretak
Antall Omsetning

Beliggenhet ansatte 1992 (mill. kr)
311/2 Næringsmidler

Toro Næringsmiddelindustri
O. Kavli A/S
Felleskjøpet Vestlandet

3111 Slakteri og kjøtt vareproduksjon
Vestlandske Salslag

3112 Produksjon av meierivarer
Vestlandsmeieriet

3X17 Produksj on av bakervarer
Bakers Martens A/S
Baker Brun
Solbrød

3119 Sj okolade og sukkervarer
Minde Sjokoladefabrikk A/S

3121 Kaffebrenneri og potetmel
Kaffehuset Friele A/S

3122 Produksjon av dyrefor
Silfas Horsøy A.S.

3133 01 og mineralvann.
Hansa bryggerier A/S

Indre Arna (Bg-Ø)
Midtun (Bg-S)
Laksevåg (Bg-S)

Eidsvåg CBg-N>

Minde (Bg-S)

Kokstad (Bg-S)
Solheimsviken (Bg-S)
SolheimsvJken (Bg-S)

Midtun (Bg-S)

Midtun (Bg-S)

Kleppestø, Askøy

535

125

660

400

90

40

45

950

1.315

1.280

100

55

Kalfaret, Kokstad 580

Kilde: European Kompass On Disc

Hos Bakers Martens går omlag halvparten av energiforbruket til produksjon av damp. Be-
driften har nettopp investert i ny oljefyrkjele og benytter forøvrig elektriske ovner. Man har
ikke sått seg spesielt inn i mulighetene for bruk av gass og har heller ikke regnet på kost-
nadene ved en konvertering. Hvis gass skulle bli tilgjengelig til konkurransedyktig pris er
det i første rekke i dampproduksjonen at dette kan bli aktuelt

Silfas Horsøy A.S. er en sildemefabrikk og har et betydelig energiforbruk, i hovedsak olje
(7000 tonn). I tillegg benyttes om lag 8 GWh elektrisitet Bedriften har energiforbruket un-
der løpende vurdering og ser både på mulighetene for å installere en elektrofyrt kjele og å
skifte over til propan. Man er kjent med at naturgass i framtiden kan bli distribuert fra
Kollsnes og vil vurdere gassbruk dersom dette blir aktuelt

• Vestlandske Salslag er godt kjent med mulighetene for bruk av gass og vil være interessert
dersom dette blir tilgjengelig. I dag benyttes mest elektrisitet, men også noe olje. På grunn
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av gassens reinhet mener man at behovet for vedlikehold og reparasjone vil reduseres i
sammenligning med olje. Valget av energibærere er under løpende vurdering.

• Toro Næringsmiddelindustri benyttet tidligere både elektrisk kraft og olje, men har nå skiftet
over til olje fordi dette faller rimeligst. Det samlede energiforbruket lå i 1992 på 12 GWh.
Bedriften mener det er lite som må gjøres internt for å konvertere til gassbruk i fyrkjelene.
Kostnadene vil i første rekke knytte seg til tilførsel, lagring og sikkerhet. Oljen som benyttes
i dag er fyrolje spesial og man ser små miljøgevinster ved å konvertere til gass. Bedriften vil
derfor ikke engasjere seg spesielt for å få tilført naturgass, men vil vurdere denne om den
blir tilbudt til konkurransedyktig pris.

• Næringsmiddelbedriften O. Kavli har et relativt beskjedent energiforbruk. Årlig benyttes 80-
100.000 liter av den letteste fyringsoljen og i overkant av 2 GWh elektrisitet. Oljen brakes til
dampproduksjon og oppvarming, mens elektrisiteten går til maskiner. For tiden er man også
i ferd med å installere elektrokjele til dampproduksjonen. Det er kun på dette det området at
gass kunne være aktuelt. Følgelig er konverteringspotensialet svært lite.

• 11993 benyttet Kaffehuset Friele A/S knapt 500.000 liter olje og ca. 2,5 GWh strøm. Olje-
forbruket er nesten utelukkende relatert til produksjonen, mens ca. 18 prosent av strømfor-
bruket går til bygningsoppvarming. Bedriften ser klare fordeler ved konvertering til gass.
Dette vil både gi en bedre energiutnytting og en mer miljøvennlig produksjon.

• Felleskjøpet Vestlandet er en handels- og produksjonsbedrift i Landbrukssamvirket. Bedrif-
ten håret årlig energiforbruk på 250.000 liter olje, 6,5 GWh elektrisitet og 1 tonn propan.
En eventuell konvertering til gass vurderes som attraktivt. Man mener at dette vil kunne gi
besparelser på energisiden og også visse prosessforbedringer.

• Hansa Bryggeri bruker betydelige mengder energi, det alt vesentligste i form av elektrisitet.
Årsforbruket i 1993 var på om lag 43,7 GWh elektrisitet og 230 tonn fyrolje. Bedriften har
to anlegg, ett nytt på Kokstad i Bergen sør og sitt gamle anlegg på Kalfaret nær Bergen
sentrum. Energiforbruket fordeler seg med en viss overvekt på den eldste enheten. Hoved-
anvendelsen er i kjelanlegg for prosessvann og bygningsvarme. Mulighetene for å konver-
tere til gass skulle følgelig være til stede. Besparelser på energisiden vurderes som viktigste
kriterium for et eventuelt skifte av energibærer.

• Vestlandsmeieriet har et fyringsoljeforbruk på knapt 500.000 liter og benytter ca. 9,5 GWh
elektrisitet årlig ved sitt anlegg på Minde i Bergen. Bedriften har ikke foretatt noen nærmere
vurdering av mulighetene for å ta i bruk naturgass.
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4.5.1.2 Andre aktuelle gassbrukere i Bergensområdet.

Av andre industribransjer er det særlig verkstedsindustrien som kan ha et visst potensiale for
bruk av naturgass i bergensområdet. Gassen kan her være aktuell både til sveising og annen
materialbearbeiding samt til oppvarming av arbeidslokaler. Vi er også kjent med at Ulstein
Bergen på Hordvikneset i Bergen Nord, har et konkret behov for naturgass til testkjøring av
sine gassmotorer. Denne bedriften har dels importert LNG fra utlandet og dels benyttet seg av
propan til dette formålet Spesielt det første er meget kostbart, men kan være nødvendig for å
tilfredsstille krevende kunder. Tilførsel av naturgass fra Kollsnes vil derfor kunne gi vesentlige
besparelser. Bedriften vurderer også alternativt å bygge opp en ny teststasjon på Kollsnes.
Årlig gassbehov er anslått til ca. 6 mill Sm3 (ref. Stein Bjørlykke, Trollutvalget)

En annen bedrift som har signalisert samme behov er Prototech, som driver forskning på bren-
selsceller. Her er man kritisk avhengig av naturgass og vil ikke kunne erstatte denne med pro-
pan. Også Prototech vurderer teststasjon på Kollsnes.

Busselskapene i området (Bergen Sporvei, Pan trafikk og Vesttrafikk) har vist stor interesse for
gassalternativet og har fått gjennomført en egen utredning. Det teoretiske potensialet for
konvertering i de ca. 500 bussene selskapene opererer, kan anslås til ca. 16.00032 tonn diesel.
Omregnet i naturgass svarer dette til vel 18 millioner Sm3 per år. Det praktisk mulige konver-
teringspotensialet vil likevel neppe overstige 10 millioner Sm3 årlig.

4.5.2 Haugesundsområdet og eventuelt Stavanger.

Haugesundsområdet er så langt det eneste stedet i Norge hvor det distribueres naturgass. Det er
etablert et eget selskap, Gasnor A/S, til å ta seg av denne oppgaven. Gassen tas ut på
Snurrevarden, Karmøy, i en avgreining fra den utgående Statpipe-ledningen. I en måle og
reguleringsstasjon blir trykket senket til 4 bar før gassen sendes ut på lokalnettet.

Foreløpig er det avtalt gassalg til tre bedrifter for et samlet volum på 22-25 millioner Sm3 årlig.
To av kjøperne tilhører Norsk Hydro, som også er en sentral medeier i Gasnor. Det gjelder
Hydro Fabrikker på Karmøy og Pronova Biopolymer i Karmsundet. For å nå denne siste be-
driften har man mattet krysse Karmsundet og har derved fått et fotfeste for en mulig videre
ekspansjon mot Haugesund. Den tredje avtalen er inngått med en fiskemelsfabrikk, som er
under oppføring på Husøy. Denne bedriften blir knyttet til gassrøret som er ført fram til
Pronova Biopolymer og som passerer forbi knappe 2 kilometer unna.

For tiden vurderer man en videre ekspansjon av gassnettet nordover både på øst- og vestsiden
av Karmsundet. På vestsiden ligger noen interessante industribedrifter. Multiserv, lengst nord,
gjenvinner aluminiumsslagg og har nylig skiftet over fra fyringsolje til propan. Fjellhamar
bruk, noe lengre sør, vil kunne anvende naturgass i sin asfaltproduksjon. En annen aktuell
bedrift i området er Norbar Minerals. På østsiden av sundet vil en utvidelse mot Haugesund
kunne åpne for gassleveranser til et par gartnerier og en rekke offentlige bygg og anlegg.

32 Kjørelengde 10.000 mil og et gjennomsnittsforbruk på 4 liter diesel på milen.
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Rogaland Ressurssenter har nylig gjennomført en kartlegging av det samlede gasspotensialet
ved gjennomføring av utvidelsene på begge sidene av Karmsundet. Man har her påvist 86
aktuelle kjøpere som har et årlig energiforbruk på mer enn 200 GWh. Hos disse anslås det
samlede konverteringspotensialet til vel 85 GWh. Den substituerbare energimengden dekkes i
dag med 45 prosent elektrisitet og jevnstore andeler på knapt 28 prosent hver for lett fyringsolje
og propan. Fram mot 1998 anslår man en forventet økning på 62 GWh i konvertibel energibruk
innen området som følge av utvidelser, ny virksomhet og flytting av bedrifter.

I markedsstudien har man også sett på transportsektoren. Det samlede dieselforbruket i de 146
bussene til de 3 aktuelle selskapene i Nord-Rogaland er idag på 1,7 millioner liter. I tillegg har
man registrert et samlet dieselforbruk på 0,8 millioner liter årlig i 293 tjenestebiler i Kar-
in øy/Haugesundsdistriktet. Dette forbruket vil eventuelt gradvis kunne erstattes med naturgass
(CNG) i takt med selskapenes naturlige utskifting av bilparken.

For å gi et mer helhetlig bilde av næringsstrukturen i området har vi også for Haugesund og
Karmøy laget et utdrag fra industristatistikken. Dette er gjengitt i Tabell 4.11. Området det her
refereres til er de tre kommunene Haugesund, Tyssvær og Karmøy. Vi ser at produksjon av

Tabell 4.11 Næringsfordelt industrisysselsetting i Haugesundsområdet.

Næringsområde

31 Nærings- og nytelsesmidler
32 Tekstil og bekledning
33 Tre og møbelindustri
34 Papir og grafisk
35 Kjemisk industri
36 Stein, lær og glass
37 Produksjon av metaller
38 Verkstedsindustri
39 Øvrig industriproduksjon

TOTALT

Sysselsetting i Hauge-
sundsområdet0

Antall
ansatte

568
79
12

484
121
57

1290
2253

70

4834

av disse i
Haugesund

(%)
39,3
30,4

0
65,9

0
31,6

0
57,1
100

39,3

Regionens
andelav

næringstotal

(%)
1
1

0,1
1,2
0,6
0,9
8,2
2,5
2,2

2

Næringenes andeler av
samlet sysselsetting
i regi-
onen
(%)

9,7
1,6
0,2
10

2,5
1,2

26,7
46,6

1,4

100

på lands-
basis
(%)

18,3
3,2
6,8

16,4
8,2
2,6
6,4

36,7
1,3

100

0 Haugesundsregionen omfatter i tillegg til Haugesund kommunene Tysvær og Karmøy.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå - Industristatistikk for 1992
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metaller og verkstedsprodukter inntar en dominerende plass. Disse to områdene står for nesten
tre fjerdedeler av industrisysselsettingen. Hovedbedriften på metallsiden, Karmøy fabrikker, er
idag den viktigste gasskunden. Denne bedriften har antakelig vært av helt avgjørende betydning
for å få igang gassdistribusjon i området.

I et noe mer langsiktig perspektiv ser Gasnor også på mulighetene for salg av gass mot
Stavangerområdet. Både rør og bulktransport vurderes. En slik løsning vil imidlertid bli dyr.
Kostnadene ved framføring av rør fra Snurrevarden eller Kårstø kan fort løpe opp i 200 milli-
oner kroner eller mer. Det kan derfor være tvilsomt om et slik prosjekt kan realiseres på denne
siden av årtusenskiftet. Bulktransport vil eventuelt kunne komme igang raskere, men det vil
nok by på utfordringer å få lønnsomhet i en slik virksomhet.

Tabell 4.12 viser fordelingen av industrisysselsettingen i Stavangerområdet. Området refererer
til de tre kommunene Stavanger, Sandnes og Sola.

Tabell 4.12 Næringsfordelt industrisysselsetting i Stavangerområdet.

Næringsområde

31 Nærings- og nytelsesmidler
32 Tekstil og bekledning
33 Tre og møbelindustri
34 Papir og grafisk
35 Kjemisk industri
36 Stein, lær og glass
37 Produksjon av metaller
38 Verkstedsindustri
39 Øvrig industriproduksjon

TOTALT

Sysselsetting i Sta-
vangerregionen0

Antall
ansatte

2087
302
75

2004
186
402

78
11172

105

16411

av disse i
Stavanger

(%)
80,6
17,9
13,3
95,4

14
0

100
75

35,2

74,2

Regionens
andel av

næringstotal
for landet

(%)
4,7
3,9
0,4

5
0,9
6,2
0,5

12,4
3,4

6,7

Næringenes andeler av
samlet sysselsetting

i
regionen

(%)
12,7
1,8
0,5

12,2

U
2,4
0,5

68,1
0,6

100

på lands-
basis

(%)
18,3
3,2
6,8

16,4
8,2
2,6
6,4

36,7
1,3
100

Stavangerregionen omfatter i tillegg til Stavanger kommunene Sola og Sandnes.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå - industristatistikk for 1992

4.5.3 Tjeldbergodden - ni mil luftavstand til Trondheim.

Tjeldbergodden ligger ved Trondheimsleia, like innfor øya Hitra. Nærområdet er svært tynn-
bebodd og har lite industriell virksomhet. Nærmeste tettsted med en viss industribasis er Kyrk-
sæterøra i nabokommunen Hemne. Avstanden hit er ca. 2,5 mil i luftlinje. Den største industri-
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bedriften er Holla metall som produserer silikater og silisiumsmetaller og som har nærmere 160
ansatte, men Ifølge Hox m.fl. (Kværner 1988) har denne bedriften små muligheter for å utnytte
gass ved dagens teknologi. Derimot ble det påvist et visst gassbrukspotensiale i sette-
fiskanlegget ved Norske Fiskeoppdretteres Avlsstasjon. Denne bedriften hadde i 1987 et olje-
forbruk til vannvarming på ca. 1 100 m3. Dette er imidlertid langt under det forbruksnivået som
er nødvendig for å kunne forsvare en gassrørledning.

Går vi videre ut fra Tjeldbergodden finner vi nærmeste by, Kristiansund, ved samme skipsleia,
vel 5,5 mil mot sørvest. Avstanden til Trondheim i øst er hele 9 mil i luftlinje. Korteste reise-
avstand er vesentlig lengre, enten nå turen går med båt eller bil. Terrenget både mot Trondheim
og Kristiansund er kuppert og gjennomskjæres av fjordarmer. Utbygging av rørtransport-
system for gass er derfor meget dyrt og det fordres et betydelig omfang av gassbruk for at dette
skal være økonomisk forsvarlig. Utfra vår kjennskap til næringsvirksomheten i området er det
lite aktuelt med rørdistribusjon fra Tjeldbergodden basert på eksisterende virksomhet. Eventuell
distribusjon av gass vil sannsynligvis måtte foregå med båt eller bil. Statoil's planlagte
miniatyranlegg for LNG-produksjon kan danne basis for slik gassomdeling.

Det største gassbrukspotensialet ligger i Trondheim. Som det framgår av Tabell 4.13 er 83
prosent av industrisysselsettingen samlet innenfor de tre områdene nærings- og nytelsesmidler,
papir og grafisk og i verkstedsindustri. På de to førstnevnte områdene er Trondheim svært
dominerende med henholdsvis 90,8 og 92,7 prosent av sysselsettingen i regionen.

Innen papir og grafisk skiller Trondheim seg fra Bergen, Haugesund og Stavanger ved at byen
også har en papirprodusent. I Kværner's studie fra 1988 framsto Ranheim Papirfabrikk som
den desidert største oljeforbrukende virksomheten i byen. Bedriften bruker spesielt mye energi
til å tørke papiret. Den er fortsatt en potensielt stor oljeforbruker, seiv om det de siste årene er
benyttet mye tilfeldig elektrisk kraft i produksjonen. I 1993 ble mer enn 70 prosent av kraft-
behovet dekket med elektrisitet. Prisene i kraftmarkedet har imidlertid endret seg i en ugunstig
retning og for 1995 er det igjen budsjettert med 100 prosent oljefyring. For å dekke et antatt
brutto energibehov pål32 GWh, regner man at det vil medgå ca. 11 800 tonn lavsvovlig
tungolje (ca. 12 400 m3). Produksjonen ved bedriften har steget med om lag 25 prosent siden
1987 og man forutser en mulig ytterligere økning på ca. 40 prosent for de kommende 3-4
årene. Dette vil ikke avstedkomme en tilsvarende økning i energibehovet. En eventuell kapasi-
tetsutvidelse blir fulgt opp med istallasjon av mer effektivt pressutstyr og dette reduserer
energiforbruket i tørkeprosessen. Det antydes at et økt energibehov på om lag 10 prosent er
sannsynlig.

Også hos den andre og tredje største oljeforbrukeren har det skjedd endringer. Elkem Rock-
wool (1 200 m3 i 1987) har skiftet over til propan som hovedenergikilde og har også redusert
virksomheten med om lag 20 prosent siden 1987. Denne bedriften har stor fleksibilitet på
brenselssiden og kan uten problem ta ibruk naturgass om denne blir konkurransedyktig. A/S
Sigurd Hesselberg vei brukte i 1987 ca. 1 500 kubikkmeter olje til oppvarming av asfalt. Be-
driften er nå solgt til Veidekke Asfalt og har idag et årsforbruket på 6-700 kubikkmeter olje.
Nedgangen skyldes dels en generell tilbakegang i markedet, men også at en ny produsent,
Nodest Vei, har kommet inn og overtatt 35-40 prosent av markedet. Veidekke Asfalt har også
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Tabell 4.13 Næringsfordelt industrisysselsetting i Trondheimsområdet.

Næringsområde

31 Nærings-og nytelsesmidler
32 Tekstil og bekledning
33 Tre og møbelindustri
34 Papir og grafisk
35 Kjemisk industri
36 Stein, lær og glass
37 Produksjon av metaller
38 Verkstedsindustri
39 Øvrig industriproduksjon

TOTALT

Sysselsetting i
Trondheimsregionen0

Antall
ansatte

2835
44

303
2294

550
256
396

2583
36

9297

av disse i
Trondheim

(%)

90,8
0

11,9
92,7
19,6
55,1
34,8
74,8
100

76,3

Regionens
andelav

næringstotal
for landet

(%)

6,3
0,6
1,8
5,7

, .2,7
4

2,5
2,9
1,1
3,8

Næringenes andeler av
samlet.

i
regionen

(%)
30,5
0,5
3,3

24,7
5,9
2,8
4,3

27,8
0,4

100

sysselsetting
på lands-

basis
(%)

18,3
3,2
6,8

16,4
8,2
2,6
6,4

36,7
1,3
100

" Trondheimsregionen omfatter i tillegg til Trondheim også kommunene Hemne, Orkdal, Melhus, Skaun, Malvik

og Stjørdal. I Klæbu kommune var ikke registrert noen industrisysselsatte.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå - Industristatistikk for 1992

anlegg bl.a. i Stjørdal (350-400 m3 olje/år) og i Verdal (300-350 m3 olje/år). Det anses relativt
enkelt å skifte over til gassbruk om dette blir aktuelt. Anlegget i Verdal bruker idag propan.

For Trondheim inkluderte Hox m.fl. (1988) også noen oljebrukere i mellomskiktet med et sam-
let oljeforbruk på tett oppunder 1 300 kubikkmeter. De største blant disse var Lade Metall (450
m3), Svanen vaskeri (320 m3) og Trondheim Mørtelverk (290 m3).

Regionsdefinisjonen som ligger til grunn for Tabell 4.13 er svært vidt definert, spesielt i ret-
ning Tjeldbergodden. I tillegg til Trondheim er kommunene Hemne, Orkdal, Skaun, Melhus,
Malvik og Stjørdal inkludert. I Hemne er det spesielt Kyrksæterøra som kan være et aktuelt le-
veringssted for gass transportert på bil fra Tjeldbergodden. Orkdal kommune har en liknende
struktur med det meste av industrien konsentrert til tettstedet Orkanger. Fremste kandidat til
gassbruk her er Orkla Exolon, som produserer silisiumskarbid. I Kværner's studie fra 1988 er
bedriften oppgitt med et oljeforbruk på 690 m3 årlig. Den andre store industribedriften på ste-
det, Thamshavn verk, produserer ferro-silisium og skal ikke være aktuell for konvertering til
naturgass.

Vi har tatt telefonisk kontakt med en del av de største næringsmiddelbedriftene i Trondheim,
bl.a. for å få oppdatert energiforbrukstallene fra studien til Hox m.fl. (Kværner Engineering,
1988). Noen av svarene er oppsummert nedenfor:
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• E.C. Dahls Bryggeri bruker i dag tungolje, ca. 1800 tonn per år, og elektrisitet for om lag
3,5 millioner kroner. Man vurderer å skifte ut fyringsdelen med propan og er villig til å be-
tale et visst premium for de fordelene dette vil innebære. Blant annet vil det bidra positivt til
bedriftens miljøprofil.

• Felleskjøpet i Trondheim er primært en handelsbedrift, men produserer også kraftfér. Be-
hovet for oppvarming av kontorerer og lagerbygg dekkes i hovedsak ved elektrisitet (totalt
ca. lGWh/år). Mindre mengder olje tilføres i vintermånedene for å ta toppbehovet (ca. 30
tonn/år).

I kraftfér-enheten er det nylig investert i en ny elektrokjele. Denne forbruker i et normlaår
om lag 5 GWh, mens det medgår oppunder 10 GWh til fabrikken forøvrig. Naturgass ville
eventuelt kunne nyttes i kjelen, men man anser ikke dette å være særlig aktuelt.

• Grilstad Fabrikker A/S bruker idag en blanding av fyringsolje (240 mVår) og elektrisitet
(3GWh). Bedriften har nylig gjennomført en «elektrokjel-utredning» som konkluderte med
at det ikke er lønnsomt å investere i en elektrokjele utfra dagens priser. En eventuell over-
gang til naturgass vil ikke kreve store investeringer, men forutsetter at gassen kan leveres til
en «fornuftig» pris.

Bedriften har ENØK-avtale med Trondheim Energiverk og får gjennom dem løpende
vurderinger av hvilke tiltak en bør treffe.

• Nidar Bergene benytter strøm (lOGWh) og fyringsolje nr. 6. Bedriften anser det som rela-
tivt enkelt å skifte over til gass om dette blir aktuelt. Kun brennerne må skiftes. Prisspørs-
målet blir avgjørende for energivalget. Bedriften ser forøvrig også bruk av fjernvarme som
et mulig alternativ.

Denne gjennomgangen er selvsagt ikke fulldekkende, men den gir et visst bilde av de større
potensielle brukerne av naturgass i industrien i Trondheimsregionen. Totalbildet har antagelig
ikke endret seg vesentlig de siste årene. Seiv om mange har skiftet over til elektrisitet har de
beholdt mulighetene for bruk av fossilt brensel. Konkurransen fra elektrisitet er likevel noe
skjerpet fordi en del bedrifter har investert i el.-fyrte kjeler.

Samlet er det ovenfor identifisert et oljebrukspotensiale på ca. 25 800 kubikkmeter (24.500
tonn). Regner vi en kubikkmeter gass per liter olje tilsvarer dette ca. 25,8 millioner standard-
kubikkmeter gass. I tillegg kommer eventuell gassbruk i transportsektoren og til bygningsopp-
varming. Hox m.fl. (1988) anga et oljeforbruk hos Trondheim Trafikkselskap på 3 800
kubikkmeter olje.

På fjernvarmesiden er det to store aktører i Trondheim. Trondheim Energiverk (TEV) henter en
god del varme fra avfallsforbrenningsanlegget på Heimdal. Dette suppleres med elektrisitet og
olje avhengig av rådende prisforhold. Om det kun tilleggsfyres med olje, anslo Hox m.fl.
(1988) potensialet til ca. 41 000 kubikkmeter. Det andre anlegget drives av Ila og Lilleby
Smelteverk. Det utnytter spillvarme fra smelteverket og har følgelig ikke noe oljebehov.
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Tabell 4.14 Sysselsetting og energibruk i næringsmiddelindustri i Trondheimsområdet

311/2

3111

3112

3116

3117

3119

3122

3133

Næringsgruppe / Foretak

Næringsmidler (ufordelt)

Stabburet A/S
Felleskjøpet, Trondheim

, Melhus
Trondhjems Preserving Co.
Fiskelim og Forstoff A/S, Skaun
I.C. Piene & Søn A/S, Skaun

Slakteri og kjøUvareproduksjon
Bøndernes Salgslag
Grilstød Fabrikker A/S

Produksjon av meierivarer
Trøndelag Meieri, Trondheim

Rennebu
Hemne

Iskrem Norsk

Joker Is A.S.

Produksjon avkornvarer
Trondheim Kornsilo A/S
Produksjon av bakervarer
Brødfabrikken
Wilh. Hoff A/S og Roseborg

Dampbakeri A/S
Sjokolade og sukkervarer
Nidar Bergene
Produksjon av dyrefor
Trøndersk Pelsdyrfor

01 og mineralvann
E.C Dahls Bryggeri A/S

Kommentar

Avvikles
Lager og kontor
Grasmelfabrikk

Slakt og distrik
Vurderer eLkonv,

Tørrmelkprod.

Primært importsilo

Antall
ansatte

2>581

2>45

*>663

*>145

16

950

450

Energiforbruk
Olje Elektr.

"220 m3

301 1 GWh
3> 15 GWh

» 360 m3

" 634 m3

" 250 m3

" 425 mi

240 m3 3 GWh

" 341 m3

"2113 m3

"200 m3

"165 m3

" 98 m3

2 GWh

" 100 m3

"281m 3

J>450m3 10 GWh

44 m3

!800t 3,5 Mkr.

Totalt
5) 4.554

Kommentaren
" Tall fra Hox m.fl. (Kværner Engineering -1988).
2) Totalt for begge bedriftene..
3) Samlet energiforbruk, hvorav 5 GWh i nyinstallert elektrokjele for dampproduksjon
4) Tall fra Compass On Disc
5) Gjelder bedrifter i Trondheim. Utenforliggende bedrifter vil øke totalsummen med ca. 3 200 m3.

Kilde: European Kompass On Disc, Kværner Engineering (1988) samt diverse telefonsamtaler.
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Hox m.fl. (1988) identifiserte også oljebruk til oppvarming av offentlige bygg i åtte omkring-
liggende kommuner. Det er vanskelig å vurdere hvor mye av dette som kan være relevant i
gassammenheng. Mest aktuelt er trolig fjernvarme i Orkdal, hvor det er angitt at det vil medgå 4
000 kubikkmeter olje til å dekke det årlige fjernvarmepotensialet.

Trondheimsområdet er antagelig det «nærområdet» til et ilandføringssted for gass i Norge som
har det største gassbrukspotensialet. Hovédulempen er den store avstanden fra Tjeldbergodden
til de større brukerne. På basis av det lokale forbrukspotensialet synes det derfor helt urealistisk
med gassframføring i rør og også økonomien i CNG-transport på bil vil tynges av de lange
kjøreavstandene. At gassen på Tjeldbergodden har lavere alternativverdi enn gass ilandført
lengre sør, kan være et prismessig fortrinn, men dette fortrinnet trues av oljeselskapenes arbeid
med å knytte Haltenbanken til gasstransportsystemene i Nordsjøen.

Et annet fortrinn for gassdistribusjon i Trøndelagsområdet er planene om å etablere et
minianlegg for LNG-produksjon med en årskapasitet på 10-15 millioner standardkubikkmeter.
Dette vil åpne for rimeligere distribusjon til brukere i regionen. På den annen side vil en LNG-
løsning redusere sjansene for CNG-distribusjon. LNG-anlegget på Tjeldbergodden vil derfor
med stor sannsynlighet bli dimensjonerende for den lokale gassdistribusjonen.

4.5.4 En «landsdekkende» gassløsning?

Som alternativ til overføringsledning og rørdistribusjon av naturgass til Østlandsområdet, har
Kværner Moss Technology (KMT) studert mulighetene for et landsdekkende system for gass-
transport i mobile enheter33. Både båt, buss, tog og kombinerte løsninger er vurdert. På for-
syningssiden var utgangspunktet et LNG-anlegg på Tjeldbergodden, som mottar rikgass fra
feltene på Haltenbanken. På forbrukssiden bygde man på en oversikt over oljebrukere som
Statoil utarbeidet omkring 199034. Utfra denne studien ble det samlede markedspotensialet
anslått til ca. 600 mill. standardkubikkmeter, hvorav halvparten lå i sentrale østlandsstrøk og
resten langs kysten opp til Midt-Norge.

Den løsningen som framsto som den mest økonomiske inkluderte 4 miniatyrtankskip35 for
LNG med kapasitet på fra 1800 til 7000 kubikkmeter. Skipene skulle gå i skytteltrafikk fra
Tjeldbergodden og levere gass til mottaks- og forbruksteminaler langs kysten fra Fredrikstad til
Trondheim. Terminalene må ha tilstrekkelig lagerkapasitet til å motta gassen fra skipene og må
også utstyres med noe reservekapasitet for å ta hand om uforutsette hendelser. Fra mot-
taksterminalene distribueres gassen videre som LNG på tankbil. KMT har regnet med et behov
for 50 store semitrailere. Fra forbruksterminalene går gassen i rør som CNG. Noen hovedtall
fra studien er gjengitt i Tabell 4.15.

Som det framgår av Tabell 4.15, har KMT også sett på kostnadene ved å etablere et dedisert
LNG-anlegg for det innenlandske markedeL Dette anlegget blir vesentlig mindre enn et «world
scale»-anlegg og det har derfor vært vanskelig å finne relevante data for et slikt anlegg. Man
baserte seg på oppgåver fra Marlboro Enterprises for ordinære LNG-anlegg og foretok en

33 Studien er gjennomført med midler fra Norges Forskningsråd under SPUNG-programmeL
34 Sannsynlig at omsetningstallene er basert på situasjonen i 1989.
35 Den minste LNG-tankeren som er levert fra Moss Verft hadde en kapasitet på 29 000 m3.
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skjønnsmessig nedskalering. En vesentlig forutsetning i Kvaerner's regnestykke er at LNG-
anlegget mottar ilandført rikgass og derigjennom får hand om LPG-omsetningen. I regne-
eksempelet utgjør salgsverdien av LPG 96 prosent av fødegass-kostnaden.

Tabell 4.15 Kostnadsbilde for LNG-konvertering og distribusjon.

LNG-anlegg,
Tjeldbergodden

Anleggsinvestering
Lønn og administrasjon

Vedlikehold og forsikring

Årlig fødegass-kostnad2)

CO2-avgift (82 øre/Sm3) 3)

Total årlig kostnad

- Inntekt av LPG-salg

Netto kostnad

Gassdistr ibusjon

4 skip (1800 - 7000 m3)

6 mottaksteminaler

Konsumterminaler

50 tankbiler (å 43 m3 brutto)

Rørnett

Totalt

Investering

mill. NOK

1400

833

382

683

137

86

2 121

Årskostnad

(drift+kapital)

mill. NOK

"143

9
22,4

202
86

457,4
194

268,4

194

54

83
85
10

426

Årlig gass-

mengde

MSm3

808

595

595

426

501

332

94

595

Enhets-

kostnad 4)

øre/Sm3

25

45,1

33

13

17

26

11

7 2

Kommentaren
!) Avkastningskrav 10% (av investering og inv.avgift)
2) M e d utgangspunkt i Heidrungass vil det medgå c a 1 5 % ekstra rikgass for å «oppgradere»

metanandelen til salgsgass-nivå (fra 80,7 til 93 volumprosent) . I tillegg medgår me l lom 10

og 2 0 prosent av gassens energiinnhold til LNG-konver ter ing dersom anlegget skal være

selvforsynt m e d energi. I regneeksemplet er forutsatt en konverteringsandel p å 8 5 % .

(Det kan alternativt benytte innkjøpt elektrisitet til LNG-produksjonen)
3) Litt uklart hvilken sats som er relevant. Per dato er CO2-avgiften i Nordsjøen 82 øre/Sm3

brent gass. Hvis Nordsjø-satsen gjøres gjeldende for brenselsgass til LNG-konvertering, vil

avgiften varierer fra 54 til 122 mill NOK avhengig av energieffektiviteten i anlegget
4) Forutsetter full kapasitetsutnytting fra dag 1. (Aritmetiske gjennomsnitt for hver kategori)

Kilde: Bakke, 1994 (Kværner Moss Technology a.s.) + Egne beregninger av fødegassbehov.
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Alternativt kunne en tenke seg at LNG-anlegget lå utenfor gassterminalen, og mottok ferdig
salgsgass fra denne. Dette ville redusere kostnadene på LNG-siden, men samtidig ta vekk
LPG-kreditten. Som regneeksempel kan vi forutsette at LNG-investeringen reduseres fra 1,4 til
1 milliard kroner og at kostnader til lønn, administrasjon, vedlikehold og forsikring reduseres
proporsjonalt med dette. Hvis vi fortsatt antar en pris på 25 øre/Sm3 for gass inn til anlegget og
85 prosent konvertering, gir dette en LNG-kostnad tilsvarende 64,8 øre/Sm3 ved offshore-
regime for CO2-avgift Uten CO2-avgift blir kostnaden 50,4 øre/Sm3. For alternativt å
opprettholde LNG-kostnaden på 45 øre/Sm3 må prisen på fødegassen senkes til henholdsvis ca.
8 og 20,5 øre/Sm3 avhengig av avgiftspraksis for CO2.

KMT har presentert flere sammenligninger av gjennomsnittlig LNG-pris med basis i gjennom-
snittlig alternativ energikostnad for den forbrukergruppen man har studert. Bakke m.fl. (1994)
legger til grunn følgende priser:

Tungolje: 1600 NOK/tonn
Lett fyringsolje: 172 øre/liter
Diesel: 190 øre/liter
Propan: 1900 NOK/tonn

Utfra dette beregnes en gjennomsnittspris som er ekvivalent med 153 øre per standardkubikk-
meter naturgass. I denne prisen skal være inkludert CO2- og svovelavgifter på dagens nivå og
det skal være tatt hensyn til avgiftsreduksjonene for treforedling og sildemel.

I regneeksempelet til KMT legges det inn en ekstrakostnad for et oppbyggingsscenarium på
distribusjonssiden for gass (men ikke i LNG-anlegget). Denne ekstrakostnaden er sått til 9 øre
per standardkubikkmeter, slik at den gjennomsnittlige distribusjonskostnaden bringes opp i 81
øre per kubikkmeter. Dette gir en margin på 27 øre/Sm3 (153 øre - (81øre + 45 øre)) så lenge
det ikke legges CO2-avgift på forbruksleddet. I forslaget til Statsbudsjett for 1994 ble det an-
befalt en CO2-avgift på naturgass til framdrift av motorvogn på 26 øre per kilo gass. Dette
tilsvarer ca. 19 øre/Sm3. Dersom denne avgiften skulle bli innført på bred basis, reduseres
marginen til 8 øre/Sm3.

Regneeksempelet til KMT forutsetter også at LNG-anlegget godskrives inntektene av LPG-
salget. Hvis dette flyttes utenfor anlegget svekkes økonomien i opplegget vesentlig. Med en
LNG-kostnad på 68 øre/Sm3 faller marginen til 4 øre per kubikkmeter gass ved gjeldende av-
giftspraksis i forbruksleddet. Inkludert CO2-avgift på 19 øre/Sm3 vil gasskostnaden bli 15 øre
høyere per kubikkmeter enn gjeldende gjennomsnittspriser for alternativt brensel. I dette tilfellet
vil ikke LNG-løsningen kunne tåle høyere fødegass-pris enn 15 øre/Sm3 for å balansere
gjennomsnittsprisen på de alternative brenslene36.

36 Hvis LNG-produksjonen underlegges Nordsjøregime for CO2-beskatning, slik NMT forutsetter, er det
sannsynlig at det vil lønne seg å bytte ut egen gasskraftdrift med innkjøpt elektrisitet. I tillegg til å ta bort CO2-
kostnaden vil dette også redusere investeringsbehovet og fødegassforbrukeL Vi har ikke tilstrekkelige data til å
gjøre tilfredsstillende beregninger, men grove overslag kan antyde mulighet for en kostnadsbesparelse i
størrelsesorden 5 - 8 øre per Sm3 ved elektrisitetspris på 25 øre/kWh.
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For mange energibrukere vil overgang til naturgass innebære visse fordeler, men i de fleste
tilfeller krever det også betydelige bedriftsinterne investeringer. I praksis medfører det at
gassdistributøren må kunne underby konkurrerende energikilder vesentlig, i det minste i en
introduksjonsfase på 4 - 5 år. Marginene som framkommer i LNG-eksemplene er små i dette
perspektivet, til tross for at det opereres med relativt lave fødegasspriser. I tillegg er det trolig
tatt for lite høyde for kostnadene ved markedsoppbygging, med bare 8 øre/Sm3 i distribusjonen
og ingenting i LNG-anlegget. Dette til tross for at over 90 prosent av investeringene må være
på plass fra dag en, mens det erfaringsmessig vil ta mange år å bygge opp volumet. Forhånds-
løsninger med tilkjørt gass kan redusere oppbyggingstiden noe, men langtfra eliminere den.

Tabell 4.16 viser hvordan nedgangen fordeler seg mellom fylkene innenfor de enkelte produkt-
gruppene. Fra 1989, som etter hva vi forstår er det året KMT's forbrukstall er hentet fra, har
det samlede forbruket i varmemarkedet fait med 25,5 prosent. For fyringsdestillater og tunge
fyringsoljer, som utgjør hovedtyngden av antatt konverteringspotensiale, er nedgangen på 29,6
prosent. En revisjon av NMT's markedstall med dette som utgangspunkt, gir et vesentlig lavere
gasskonverteringspotensiale. Noe av dette vil muligens kunne gjenvinnes i konkurranse mot
elektrisitet, fordi kraftprisen har steget betydelig i 1994, spesielt i markedet for tilfeldig kraft.
Det er likevel grunn til å anta at potensialet for gassbruk i det eksisterende varmemarkedet er
varig redusert, bl.a. gjennom omlegginger i papirindustrien. På grunn av skalaforholdene i
distribusjonen, er det lite sannsynlig at kostnadene ved en LNG-løsning kan reduseres
tilsvarande. Derved øker enhetskostnadene ytterligere i forhold til tallene i KMT's regnestykke.

KMT har seiv karakterisert LNG-løsningen som et marginalt prosjekt, som fordrer lave føde-
gass-priser for å kunne realiseres på kommersiell basis. Ved dagens rammebetingelser er det
lite sannsynlig at prosjektet vil se dagens lys uten et betydelig offentlig engasjement. Prosjektet
er beheftet med stor risiko både på kostnadssiden, hvor det foreligger lite erfaringsdata fra
lignende småskala opplegg, og på markedssiden, hvor forbruket av brenselsoljer har vist en
vedvarende nedadgående trend. Vi har vanskelig for å se at denne gassløsningen gir så store
positive eksterne virkninger37 at det er naturlig for staten å involvere seg i en slik utbygging. De
potensielle miljøgevinstene kan i stor grad oppnås på annet vis; ved å opprettholde en høy
elektrisitetsandel i varmemarkedet og ved å erstatte brenselsoljer med LPG. Prosjektet kan
imidlertid bli mer aktuelt dersom det i framtiden etableres et eksportanlegg for LNG i Norge. Et
slikt anlegg vil antagelig kunne senke LNG-kostnaden gjennom skalafordeler i produksjonen,
men enda viktigere; det vil redusere risikoen ved og åpne for en skrittvis oppbygging av et
innenlandsk distribusjonssystem.

37 Med eksterne virkninger menes her virkninger som ikke gjenspeiles i prisene. Eks. reduserte forurensingene
ved fortrening av mer «ureine» brensler, når disse ikke er fullt avgiftsbelastet for skadevirkningene.
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Tabell 4.16 Fylkesvis salg av fyringsoljer - 1993 og endring fra 1987.

Fylke

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmaik

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Ufordelt1*

Totalt

Salg

Fyrings
parafin

18
20
7
13
11
19
13
9
5
6
11

17
3
7
9
3
11

7

5
1

195

til innenlandsl
Millioner

Fyrolje
nr. 1,2

55
64
117
27
18
47
44

13
12
23
45
44
21
25
31
12
50
30
25
11

714

Spesial
dest.

4
4
11

2

2

3
1

3

0
15
45
14
32
3
4
5
25
3
7

183

i bruk,
liter
Tung-
olje

73
0
10

2

2

12

3

21
4
7
44
19
3
8
8
1
14
0
18

7

256

1993

Totalt

150
88
145
44
33
81
61

46
21
36
115
125
41
72
51
20
80
62

51
26

1348

Prosentendring i salg

Fyrings
parafin

-37,9
-44,4
-41,7
-31,6
-31,3
-34,5
-38,1
-35,7
-44,4
-40,0
-35,3
-41,4
-40,0
-46,2
-43,8
-50,0
-38,9
-22,2
-28,6
-66,7

-38,7

fra 1987 til
Fyrolje
nr. 1,2

-36,0
-48,4
-37,1
-57,8
-57,1
-38,2
-27,9

-45,8
-40,0
-32,4
-40,0
-48,8
0
-44,4
-47,5
-64,7
-19,4
-25,0
-35,9
-78,0

-41,9

Spesial
dest.

33,3
0
-76,6
0
-50,0
-50,0
-66,7

50,0

200,0
400,0

146,2

150

-800

4,5

av brensler
1993
Tung-
olje

-32,4

-100,0
-60,0
-87,5
-81,8
-87,6
-91,4

-67,7
-20,0
-63,2
-43,6
-82,9
-88,5
-73,3
-72,4

-94,7
-60,0
-100,0
-35,7
-75,9

-67,1

Totalt

-33,6
-48,8
-46,3
-56,4
-54,8
-61,1
-49,2

-56,2
-38,2
-42,9
-34,3
-46,8
-21,2
-28,7
-51,0

-66,1
-31,6
17
-31,1
-67,9

-44,4

I} Ufordelt inkluderer internbruk i oljeselskapene, direkteimport i industrien og svinn.

Kilde: SSB Energistatistikk 1987 og 1993



67

5. FORSKNING OG UTDANNING INNENFOR GASS

5.1 Offentlige forskningsprogrammer

SPUNG (Statlig FoU-program for utnyttelse av naturgass) som gikk i regi av NTNF/NFR i
perioden 1987-93, hadde som overordnet mål å bidra til en nasjonal prosess som skal forberede
oss til en fremtid som gassnasjon, og som kan føre til en bedre utnyttelse av de store mengder
naturgass som er på norsk sokkel. Programmet ble delt inn i tre hovedområder: Kjemisk
konvertering, Gassenergi og Lagring, transport og distribusjon46.

Forskingsinnsatsen innenfor kjemisk konvertering var igjen delt inn i fire delprogrammer;
katalyse, reaktorteknologi, separasjonsteknologi og kjemiteknisk systemteknologi. De industri-
elle aktivitetene har innenfor dette området i hovedsak vært konsentrert om tre store prosjekter:
metanol til olefiner (MTO), gass til mellomdestillater (GMD) og autotermisk dehydrogenering
(ADH). I tillegg til disse store industriprosjektene har det også vært et prosjekt i samarbeid med
Elkem, som ønsker å utnytte naturgass til produksjon av ferrokarbon som råvare til støperi og
stålvareindustrien. Prosjektet har vært vellykket og en ny prosess er demonstrert i laboratorie-
skala. Innenfor hovedområdet er det utført doktorgradsarbeider og diplomoppgåver ved
Institutt for industriell kjemi, Institutt for kjemiteknikk og Institutt for teknisk elektrokjemi, alle
ved NTH. I tillegg er det utført både doktorgrader og hovedoppgaver ved Kjemisk institutt,
Universitetet i Oslo og en doktorgrad ved Sivilingeniørutdanningen i Telemark. Satsingen
innen-for SPUNG har ført til flere nye kurs (hovedsaklig på Dr.ing.-nivå), gass-rettede
endringer av kurs i grunnutdanningen og etterutdanningskurs. Det er opprettet et eget dr.ing.
opplegg rettet mot gass.

Innenfor hovedområdet gassenergi var målet å utvikle kunnskaper og teknologi som kan
bidra til effektiv og miljøvennlig bruk av naturgass, både i energisystemer og i industri- og
transportsektoren. Området har vært gruppert i to delprogrammer: energisystemer og
komponenter og forbrenning og miljø. Innenfor dette programmet er det i samarbeid med
Ulstein Bergen bidratt til konverteringen av en marin dieselmotor til en kommersiell gassmotor.
Man har lykkes i å nå sine mål og har utviklet en motor med minimale utslipp og høy
virkningsgrad. Ulstein Bergen produserer og selger nå denne typen motorer både til
gasskraftverk og skip. Motoren virker også på avgasser fra søppelfyllingsanlegg og et mindre
kraftverk av denne typen er f.eks. bygget i tilknytning til søppelfyllingen i Bergen. I tillegg er
det utviklet en ny generasjon gassbaserte Otto-motorer for busser og tyngre kjøretøyer. Disse
motorene utprøves i dag i Trondheim Trafikkselskaps regi med både komprimert naturgass
(CNG) og flytende naturgass (LNG). Innenfor dette hovedområdet er det gjennomført
doktorgradsarbeider og diplomoppgåver ved Institutt for termisk energi og vannkraft, Institutt
for teknisk varmelære, Institutt for kuldeteknikk, Institutt for marint maskineri og Institutt for
elkraftteknikk, alle ved NTH. Når det gjelder utnyttelse i undervisningen, har SPUNG i første
rekke bidratt til en oppdatering og mer gass-retting innenfor eksisterende fag.

46 SPUNG, Administrativ sluttrapport, 1994
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Målet med aktiviteten innenfor hovedområdet lagring, transport og distribusjon har vært
å utvikle kunnskaper og teknologi for bedre lagring, transport og distribusjon av naturgass.
Dette vil bidra til mer økonomisk gasstransport fra våre nordlige områder, og/eller til
distribusjon av naturgass i Norge for miljøvennlige industri- og transportformål. Størst vekt har
vært lagt på forbedring og videreutvikling av flytende gass teknologi. Hovedområdet har vært
gruppert i tre delprogrammer: gass og materialdata, prosessutvikling og lagring og transport.
Innenfor hovedområdet er det gjennomført doktorgradsarbeider og diplomoppgåver ved
Institutt for kuldeteknikk, Institutt for geologi og bergteknikk og Institutt for industriell kjemi,
alle ved NTH. Det er startet et nytt Dr.ing. fag: Naturgasskondensering. Mer enn 30 studenter
har fulgt kurset. Videre er det utført to forskningsprosjekter innenfor Gasshydrater ved
Rogalandsforskning og ett ved Kværner Moss Technology. I forbindelse med prosjektene ved
Rogalandsforskning er det også gjennomført to hovedoppgaver til sivilingeniørstudiet ved
Høgskolesenteret i Rogaland. Prosjektet om lagring av naturgass i uforede bergrom har vært
knyttet opp mot et nordisk samarbeide hvor Neste OY, Vattenfall, Swedgas, Sydkraft, Statkraft
og Statoil har deltatt i tillegg til SINTEF/NTH. Norwegian Contractors og selskaper fra
California og Frankrike har støttet enkeltaktiviteter, noe som belyser den internasjonale
interesse som er knyttet til dette emnet.

Mulighetene for bruk av naturgass til produksjon av proteiner, som bl.a. kan brakes til
fiskefor, ble kjørt som et forprosjekt ved Forut i Tromsø. Dette resulterte i en sluttrapport som
pekte på prosessen hos Dansk Bioprotein som en teknisk og økonomisk mulighet. Prisen på
gass ville dog være avgjørende for hvorvidt det var økonomisk å benytte prosessen. Hafslund
Nycomed (via Actinor) og Statoil har senere kjøpt seg inn i Dansk Bioprotein. Selskapet heter
nå Norferm ANS.

I forbindelse med SPUNG-programmet er det gjennomført nærmere 50 doktorgradsarbeider og
mer enn 200 diplomoppgåver ved NTH. Også Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo og
Sivilingeniørutdanningene i Telemark og Rogaland har utdannet studenter innenfor dette
programmet Ved NTH har satsingen innenfor SPUNG ført til flere nye kurs (hovedsaklig på
Dr.ing.-nivå), gass-rettede endringer av kurs i grunnutdanningen og etterutdanningskurs. De
mange problemstillingene på området gjør at det fortsatt utføres mange prosjekt- og
diplomoppgåver innenfor gass. Med unntak av kjemisk konvertering er imidlertid aktiviteten på
gassteknologi på dr.ing. nivå kraftig redusert ved bortfallet av midler fra SPUNG. Det jobbes
nå med å få inn midler fra industrien for å dekke fortsatt aktivitet på området

Da SPUNG-programmet utløp ved årsskiftet 1993/94, ble det fra forskningsrådets side
opprettet to nye forskningsprogrammer som spesielt omhandler gass. Det ene, Kjemisk
konvertering av naturgass, er på mange måter en fortsettelse av kjemisk-konvertering-
delen under SPUNG. Det legges stor vekt på doktorgradsutdanning og utvikling av strategisk
kompetanse innenfor fagområdene Katalysatorteknologi, Reaktorteknologi og System-
teknologi. Programmet skal gå over 6 år.

Ett av ankepunktene etter satsingen gjennom SPUNG-programmet var mangelen på
kommersielle produkter. Det andre programmet, Gassforskning - varer og tjenester
(GAVOT), legger derfor mest vekt på målrettet produktutvikling og produktrettet teknologi-
utvikling. Også her vil det imidlertid bli muligheter for doktorgradsarbeider. Programmet
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omfatter fagområder som kombinerte kraftverk, brenselceller, totale energisystemer, transport-
teknologi, komponenter og utstyr, gassinstrumentering og gass i transportsektoren. Det kreves
minst 50% industribidrag for å få støtte av programmet, som forøvrig vil gå over 5 år.

5.2 Forskning og undervisning

Forskning og undervisning ved SINTEF/NTH er i hovedsak dekket av det som er beskrevet
under SPUNG og de nye gassforskningsprogrammene. Ved MARINTEK (Marinteknisk
senter), en del av SINTEF-gruppen, forskes det på bruk av gass i transportsektoren (ferjer,
busser) og muligheter for å etablere et mindre marked for LNG i Midt-Norge. Marintek er
hovedansvarlig for forsøket og står for innkjøp av LNG til gassbussene i Trondheim. De
formidler også LNG til forsøksvirksomhet andre steder i Norge, Sverige og Finland.
MARINTEK var også sterkt involvert i utviklingen av gassmotorene innenfor SPUNG-
programmet.

Ved Høgskolesentret i Rogaland finner de det ikke naturlig å skille gass ut fra de øvrige
petroleumsfagene. Den undervisningen som foregår innenfor gass er en integrert del av den
øvrige undervisningen i petroleumsteknologi og er ikke skilt ut som egne fag og studie-
retninger. Hovedoppgaver og doktorarbeider innenfor gass er da også mer tilfeldige og ikke
resultat av noen bevisst satsing innenfor gass/gassteknologi. I forbindelse med SPUNG-
programmet ble det utført to hovedoppgaver i tilknytning til forskningen på gasshydrat ved
Rogalandsforsking.

Ved Rogalandsforskning foregår det forskning på gasshydrat, som ble igangsatt under
SPUNG, og gassmåling og gasskorrosjonsanalyser. Til uttesting av gassmålere og for gass-
korosjonsanalyser har Rogalandsforskning sammen med PPCoN bygget en gass-sløyfe som er
ca 35 m lang og har en indre diameter på 4 tommer.

Ved Universitetet i Bergen og tilknyttede institusjoner (hovedsaklig CMR og Prototech)
ble det i 1993 rapportert om anslagsvis 30 årsverk på gassrelatert forskning47. Hovedtyngden
av arbeidet foregår ved CMR/Prototech hvor det bl.a. forskes på måleinstrumenter, gass-
eksplosjoner og brenselsceller. I tillegg foregår det noe forskning på gasshydrat og metan-
konversjon ved Kjemisk institutt. Det foregår ingen undervisning direkte rettet mot gass.

Ved Høgskolen Stord/Haugesund har de nå fått godkjent fagplaner for ingeniørutdannelse
innenfor gassteknologi, men man mangier ressurser til å sette igang. Næringslivet i området,
deriblant Statoil, er meget positive til planene og har lovet å bidra med både kompetanse og
kapital, men fremdeles er man avhengig av støtte fra KUF og det er derfor noe uklart når
studiet kommer igang. Denne utdannelsen ligger under linjen for prosessteknologi og det vil bli
mulig å spesialisere seg innenfor gassteknologi i studiets tredje år. Valg av studieretningen for
gassteknologi innebærer obligatorisk opplæring i fagene "Egenskaper og analyse av
naturgass", "Forbrenningsteknikk", "Gassproduksjon og prosessering", "Petrokjemi" og
"Sikring av gassystemer"! I tillegg er det muligheter for å velge valgfag som "Gassturbiner/

•"Isaksen m.fl.,1993
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kompressorer", "Gassdistribusjon", "Varmeteknikk" og "Prosjektering av prosessanlegg". Det
tas sikte på å utdanne ca 20 personer hvert år.

Øygarden Kommune, Hordaland Fylkeskommune og Bergen tekniske fagskole har sammen
opprettet Øygarden Teknologisenter med det formål å være et kompetansesenter for
høyteknologi, samt energi- og miljøkontroll. Senteret vil virke innenfor de bransjer og
fagretninger hvor det er nødvendig å yte undervisning for å fremme utdanning og ekspertise
innen produksjon og service/rådgivning for den industri og næring som er, eller vil bli, etablert
i regionen. Foreløpig gis det undervisning innen automatiseringsteknikk og i tillegg arbeides
det med planer om egne linjer for gass-, energi- og prosessteknikk for ytterligere å kvalifisere
kommunens ungdommer til arbeid på ilandføringsterminalene. I samarbeid med Sotra v.g.
skole er det fra høsten 1994 også opprettet en førsteklasse for Automatikere (VKII). Videre
tilbys det kortere kurs for å gi eksisterende fagpersonell den nødvendige kompetanse for den
petroleumsrelaterte virksomheten i området.

De tekniske fagskolene i Bergen og Trondheim samarbeider for tiden om å utarbeide
et opplegg for en egen linje for gassteknologi. Dette vil bli en toårig utdannelse for studenter
med yrkesfaglig bakgrunn fra den videregående skolen. Etter Reform-94 kreves det at
studentene har fagbrev (3 års utdanning), normalt innenfor maskinteknikk/rør eller prosess.
Linjen er foreløpig bare i planleggingsfasen, og det er noe uklart når den vil kunne startes opp.
Det tas sikte på å utdanne ca 28 studenter pr. kull pr. studiested.

Et forsknings- og opplæringsfelt basert på behovet for sikkerhetsopplæring knyttet til
brann- og eksplosjonsfaren ved gassanvendelse er under planlegging. Hvorvidt planene vil bli
realisert og en eventuell lokalisering av et slikt senter, er ennå ikke klart. Det er imidlertid
utarbeidet et forslag til opplegg for et slikt senter i Haugesund-området (Gass på avveier,
1994). I tillegg til sel ve opplæringsfunksjonen vil det også være hensiksmessig med muligheter
for å kunne teste utstyr beregnet på gassmarkedet, samt forskning innenfor gass og sikkerhet.
Ved Christian Michelsen Research i Bergen har det i mange år vært en egen gruppe som forsker
på området gasseksplosjoner og prosessikkerhet. Dette foregår både ved hjelp av avanserte
dataprogrammer og virkelige eksplosjoner ved et eget testsenter.

For å finne ut om det foregår noen bevisst satsing på etterutdanning innenfor gass har vi tatt
kontakt med Norges to største engineeringselskaper (Aker- og Kværner-). Her foretas det
intern opplæring etter behov og når det gjelder gass går dette i første rekke på hvordan man
gjennomfører prosjekter knyttet til prosessanlegg for gass. Også i Statoil finnes det en rekke
kurs internt som blir gitt når det er behov for det. Innenfor etterutdanningen ved NTH inngår
gassrelaterte problemstillinger hovedsaklig som en del av andre kurs, blant de mest åpenbare er
imidlertid "Gassturbiner og turbokompressorer for petroleumsrelatert industri" og
"Optimalisering av prosess-systemer". I Norske Sivilingeniørers Forening er det foreløpig
ingen bevisst satsing på etterutdanning innefor gass eller gassteknologi. Det er imidlertid grunn
til å tro at dersom behovet for etterutdanning innenfor dette feltet skulle stige, vil tilbudet raskt
kunne tilpasse seg dette.

I forbindelse med leggingen av gassrørledningen på Karmøy arrangerte Teknologisk
Institutt kurs for sveising av gassrørledninger for å dekke Gasnors behov. Ellers kan det i
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første omgang være mest aktuelt å sende personalet utenlands for opplæring/etterutdanning i
forbindelse med bruk av gass i Norge, evt. at utenlandske lærerkrefter kommer og gir kurs her.
Fordelene med å sende personale utenlands er imidlertid at der er gassen tilgjengelig allerede,
slik at man kan få til mer realistiske øvelser.

Når det gjelder forskning og utvikling av gassteknologi skjer det mye på verdensbasis. For
norske bedrifter og forskningsinstitusjoner er det et klart handicap at det ikke er gass
tilgjengelig i Norge. Hoveddelen av forskningen innenfor gassteknologi retter seg da også mot
offshore-aktiviteten hvor det finnes et marked lokalt og hvor deler av behovet ikke umiddelbart
kan dekkes av utenlandske produsenter på grunn av forskjeller i geologiske og meterologiske
forhold. Et test-/forskningssenter i tilknytning til ett eller flere av ilandføringsstedene for gass i
Norge vil bare i mindre grad kunne avhjelpe problemet med gasstilgjengeligheten, da
hjemmemarkedet fortsatt vil mangle. På den annen side er det viktig at de bedriftene som
allerede greier å konkurrere på verdensmarkedet med sin gassteknologi får best mulig forhold,
slik at de kan videreutvikle teknologien og bidra med lønnsomme, innenlandske arbeidsplasser
også i fremtiden.

Innenfor økonomi og administrasjon er det pr. i dag ingen utdanning som er direkte rettet
mot gass. Utdannelsen er generell nok til å dekke de fleste bransjer og gass innebærer på dette
området ingen vesentlige forskjeller i forhold til for eksempel olje. Det samme gjelder for
økonomisk-/administrativ forskning.

5.3 Utdanning innenfor gass og gassteknologi i Sverige og
Danmark.

Vi har her i første rekke sett på utdannelse som retter seg direkte mot installasjon av gassrør og
tilkoblinger og bruk av gass i bedriftene. På grunn av manglende tilgjengelighet av gass i
Norge er det ennå ikke etablert standarder på dette området her. Det er imidlertid den type
opplæring som er etablert i våre naboland som danner grunnlaget for den behovsrgenererte
utdanningen innenfor gass som blir gitt i Norge også.

Sverige
For å få frem kompetent personale har gassbransjen et utdannelsesprogram i regi av SGF
(Svenska Gasforeningen) som i første rekke omfatter yrkesgrupper som sveisere og leggere av
plastrør, installatører for gassapparater, ansvarlige arbeidsledere og sikkerhetsansvarlige.
Utdannelsen gjennomføres i samarbeid med bygningsarbeiderforbundet og relevante svenske
selskaper. Kursplanene utformes og godkjennes av SGFs utdanningskomité. Grunnlaget for
det hele er et tre dagers gassinformasjonskurs som følges opp av mer spesialiserte kurs med
varighet på 1-3 uker pluss eventuell praksis. Kursene er myntet på personale som allerede har
fullført yrkesutdannelse innenfor det relevante området og tar seg således bare av områder som
helt spesifikt omhandler gass. De fører frem til sertifikater som må holdes ved like for å
beholde sin gyldighet.
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Danmark
Også i Danmark baserer man seg på etterutdanning og sertifisering av utdannede fagpersoner.
Det skilles mellom utdannelsen for driftspersonale og installasjonspersonale. Utdannelsen for
driftspersonale dekker 5 nivåer, hvorav det laveste nivået kun består av en kort orientering
beregnet på personer som kun leilighetsvis ser til større gassfyrte varmeanlegg, mens det
høyeste avsluttes med eksamen som gir rett til "autorisasjon til innregulering.av større
gassbrennere". De mest avanserte kursene blir holdt ved forskjellige tekniske skoler,
Svendborg Maskinmesterskole og Teknologisk Institut, mens de laveste nivåene gis av
naturgasselskapene og brennerleverandører.

For installatører/montører og servicearbeidere skilles det mellom utdannelse for svenner og
mestere.For svenner er det et opplegg med tre kurs som bygger på hverandre frem til et såkalt
A-sertifikat til servicearbeid og innregulering av mindre gassfyrte varmeanlegg, mens
ytterligere to kurs fører frem til "autorisasjon for innregulering av større gassbrennere". For
mestere er det to kurs som bygger på hverandre frem til A-sertifikat, mens ytterligere to kurs gir
"autorisasjon til innregulering av større gassbrennere". Alle kursene avsluttes med en skriftlig
prøve, noen av dem med en praktisk prøve i tillegg. Utdannelsen foregår ved tekniske skoler
og Teknologisk Institut og varer 1-3 uker.

I tillegg til EUs Gas Appliances Directive (Directive 90/396/EEC) finnes det interne Danske
regler for gassinstallsajoner, herunder krav til de materialer og bruksgjenstander som inngår i
installasjonene. Ved ethvert anlegg må det i følge loven utarbeides en drifts- og vedlikeholds-
plan som i hvert enkelt tilfelle beskriver når og hvor vedlikehold/kontroll skal finne sted og i
hvilket omfang driftspersonalet seiv kan utføre den løpende kontroll og overvåkning,
regelmessige ettersyn og feilfinning på naturgassanlegget. Installasjons-, innregulerings- og
vedlikeholdsarbeider må kun utføres av faglærte medarbeidere.

5.4 Oppsummering

Det har siden 1987 vært satset betydelige beløp på forskning innenfor gass og gassteknologi i
Norge både fra offentlige myndigheter, oljeselskapene og industrien. Foreløpig har det kommet
relativt få kommersielle produkter ut av denne satsingen og ved avslutningen av SPUNG-
programmet ved årsskiftet 1993/94 ble det derfor igangsatt et nytt program, GAVOT, som i
sterkere grad fokuserer på kommersialisering av resultatene fra forskningen.

Den utdanning som gis innenfor gass og gassteknologi i Norge i dag er hovedsaklig på
universitetsnivå, som sivilingeniør- og doktorgradsutdanning. Det foreligger planer om
utdanning for ingeniører og på tekniske fagskoler, men disse er foreløpig ikke kommet i gang.
Den norske utdanningen innenfor dette området kan derfor foreløpig sies å være noe
"topptung". Når det gjelder fagutdanning og godkjenning etter mønster fra våre naboland
foreligger det foreløpig ikke noe klart definerte utdanningsveier, men Teknologisk institutt har
samarbeidet med sine søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark i forbindelse med utdanning
av sveisere, og det er grunn til å tro at dette samarbeidet vil bli gjenopptatt dersom det skulle bli
økt behov for fagpersonell i fremtiden.
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6. SENTRALE AKTØRER I ET FREMTIDIG GASSMARKED

Fokus i denne rapporten ligger på mulighetene for å etablere et innenlandsk marked for natur-
gass. I den forbindelse er brukerne av gassen sentrale aktører. Disse er imidlertid avhengige av
et distributør/grossistledd som kan gjøre gassen tilgjengelig hos brukerne, mens disse igjen er
avhengige av ressurseiere og produsenter som ilandfører gassen og gjør den tilgjengelig for
salg/distribusjon innenlands. Vi snakker her om gassens verdikjede. Vertikal integrasjon
eksisterer når ett og samme selskap befinner seg på flere ledd i denne verdikjeden. De sentrale
deler av verdikjeden påvirkes av (og påvirker seiv) ytre rammebetingelser som settes av
myndigheter, teknologileverandører, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og interesse-
organisasjonen Det foregår også et samspill mellom disse aktørene. Verdikjeden er anskuelig-
gjort i Figur 6-1, og dette er også utgangspunktet for disposisjonen av dette kapittelet. I tillegg
kommer sikkerhetsaspektet ved bruk av naturgassen, som primært er myndighetenes ansvar,
men som delegeres videre til andre kvalifiserte organer.

Interesseorganisasj oner

Myndigheter

Oljeselskaper/
ressurseiere

Distributører/
grossistledd Gassbrukere

Teknologileverandører

Forsknings-/Utdanningsinstitusjoner

Figur 6-1 Verdikjeden for et marked for naturgass i Norge.

Dette kapittelet drøfter eksisterende aktører innenfor denne verdikjeden, mens vi senere
(Kapittel 10.4.3) vil drøfte nærmere hvilke aktører som eventuelt mangier.

6.1 Gassbrukere

Gassbrukerne er i siste instans kjøperne av gassen og ønsker stabile leveranser og stabile
priser. Incentivmekanismer, reguleringer og opplysningskampanjer for å ta gassen i bruk bør
rettes mot disse. Som krevende kunder kan de på en gunstig måte bidra til produktutvikling og
innovasjon hos teknologileverandørene. Siden det foreløpig kun er gass tilgjengelig i et meget
begrenset omfang, er det i dag svært få brukere av naturgass i Norge. Noen flere er interes-
senter ved ilandføringsstedene, og en hel del er potensielle brukere avhengig av distribusjons-
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nett, pris og rammebetingelser forøvrig. De siste gruppene er nøyere behandlet i andre deler av
rapporten.

Borealis
Borealis ble stiftet l.mars 1993 gjennom sammenslåingen av petrokjemi- og polyolefin-
aktivitetene til Statoil i Norge og Neste i Finland. De to morselskapene har en eierandel på 50 %
hver. Selskapet produserer over 2 mill. tonn polyetylen og polypropylen pr. år og har mer enn
6.000 ansatte. Hoveddelen av produksjonen foregår ved anlegg i Norge (Bamble), Belgia,
Finland, Portugal og Sverige, men selskapet eier også mindre anlegg i Frankrike, Tyskland og
USA. Anlegget i Norge baserer seg på NGL.

Norsk Hydro
Hydro Aluminium a.s. Karmøy har som første norske industribedrift konvertert fra tung
fyringsolje til naturgass som energikilde for aluminiumssmeltingen. Pronova a.s, hvor Norsk
Hydro har en eierandel på 77,1%, ble koblet til Gasnors rørledning i november 1994, slik at
den nå erstatter tung fyringsolje med gass. Videre foregår det ved petrokjemianleggene i
Grenland produksjon basert på langsiktige avtaler om kjøp av NGL (hovedsaklig propan og
etan) fra Nordsjøen. Det er i dette tilfellet ikke aktuelt å erstatte bruken av NGL med tørrgass.
Norsk Hydro er i tillegg en av interessentene i Naturkraft AS som tar sikte på å bygge
gasskraftverk i Norge.

Haugaland Billag
Haugaland Billag har en CNG-drevet buss i prøvedrift i Haugesund-området. Foreløpig fylles
bussen inne på Kårstø, men det er planer om å flytte denne fyllestasjonen til Vormedal (hos
Pronova a.s) i løpet av våren/sommeren 1995.

Naturkraft A/S
Selskapet ble etablert høsten 1994 med Statoil, Statkraft og Norsk Hydro som eiere.
Forretningsideen går ut på at selskapet skal bygge et gasskraftverk i Norge, kjøpe gass fra
eksisterende felt på norsk sokkel og kombinere gasskraftproduksjonen med kjøp av elektrisitet
og regularitet fra det norske vannkraftsystemeL Virksomheten vil bli innrettet mot krafteksport,
primært til det nordiske markedet (først og fremst Sverige), og målet er at denne skal komme i
gang fra 1999.

Trondheim Trafikkselskap
Som en prøveordning går seks av trafikkselskapets busser på gass. Dette prosjektet er sått
igang for å utvikle norsk teknologi og norsk kompetanse på bruk av naturgass i transport-
sektoren. Forsøket ledes av MARTNTEK og er foreløpig planlagt å løpe til 1996.

Propanbrukere
Etter at Norges forbruk av propan til energiformål hadde vært stabilt på rundt 35.000 tonn pr.
år i 1980-årene, har det de senere årene steget med 15-20 % pr. år, slik at forbruket i 1993 var
på 67.000 tonn. Dette utgjør 0,4 % av Europas samlede forbruk av denne energikilden.
Sterkest vekst i bruken av propan finner vi i industriprosesser, der propan har hatt
prosessmessige fortrinn fremfor fyringsolje og elektrisitet. Som eksempler på dette kan nevnes
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forbrenningsprosesser, tørkeprosesser og infrarød stråling. I tillegg til industriformål ble det i
1993 også brukt 922.000 tonn som råstoff til petrokjemisk industri48.

Seiv om forbruket av propan er relativt beskjedent her i landet, anvendes gassen i en rekke
industribedrifter innenfor vidtfavnende områder som asfaltverk, plastproduksjon, og tørking av
stein. Propan benyttes i næringsmiddelindustrien hvor flere bakerier bruker propanfyrte ovner,
mens gardsbruk benytter propan til oppvarming av lager-, verksteds- og fjærkrerom. I
vaskerier er det installert propanfyrte tørketromler. Propan brakes også til oppvarming ved
hjelp av strålevarme i flyhangarer, verksteder og på byggeplasser. Forøvrig kan det nevnes at
propan var hovedenergikilden for de midlertidige anleggene under OL på Lillehammer49.
Gassen ble der hovedsaklig brukt til matlaging og oppvarming og man sparte kostnadene ved å
investere i mer permanente elektriske opplegg. Hytteeiere, som ikke har innlagt strøm frem til
hytten sin, bruker ofte propan som energikilde til koking, oppvarming, kjøleskap etc. Det
samme gjelder i båter og campingvogner. En betydelig andel norske restaurantkjøkken benytter
også propan til matlagingen. I tillegg er propan i bruk i transportsektoren, hovedsaklig busser
og drosjer (Kongsjorden, 1993).

Dersom naturgass skulle bli kommersielt tilgjengelig også utenfor ilandføringsstedene, vil den
kunne konkurrere med propan på de fleste industrielle bruksområdene. Fordelen med propan er
at den er enklere og billigere å lagre og transportere enn naturgassen. Siden de fleste brukerne
av propan i dag ligger langt unna ilandføringsstedene, er det imidlertid liten grunn til å tro at
propanforbruket representerer en hindring for utbredelsen av naturgass i Norge på kort sikt. I
Sverige benyttet man bevisst propan for å bygge opp et markedsgrunnlag for gass forut for
legging av rørledningen, noe som førte til en raskere oppfylling av kapasiteten når rørledningen
kunne tas i bruk.

Deponigass
Når søppelfyllinger har vært i bruk en stund, vil det etter hvert produseres såkalt deponigass.
Denne gassen har vanligvis dårligere metaninnhold enn naturgass, men flere søppelfyllinger har
nå begynt å samle opp denne gassen fremfor å la den sive direkte ut i atmosfæren. Ved
søppelfyllingen i Rådal i Bergen samles gassen opp og brakes til å drive en gassmotor fra
Ulstein Bergen som dermed genererer elektrisk kraft som sendes ut på nettet. Foreløpig blir
spillvarmen sluppet ut i luften, men siden Landbruksskolen på Stend grenser opp til kraftverket
arbeides det med å la denne nyttiggjøre seg noe av varmen til landbruksformål. Kraftverk av
denne typen løser et problem idet det benytter deponiogassen til å generere elektrisk kraft istedet
for direkte utslipp. Det er derfor ikke aktuelt å erstatte denne type gass med naturgass.

6.2 Distributorer/grossistledd

Distributører/grossistledd har som hovedoppgave å tilrettelegge for en økonomisk distribusjon
av gassen og fungere som et kontaktledd mellom ressurseiere og brukere. Grossistleddet står i
første rekke for videresalg av gassen, mens distributøren også vil stå for utbyggingen av et

48 Norsk Gassnytt, oktober 1994
49 Norsk Gassnytt, juni 1994
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eventuelt rørledningsnett og distribusjonssystem. Ofte vil grossist og distributør være samme
selskap, noe vi for eksempel ser i de øvrige landene i Europa som benytter gass.

Gassforhandlingsutvalget (GFU)
Dette er et utvalg opprettet for markedsføring og salg av norsk gass. Opprinnelig var det kun
aktuelt med salg til utlandet, men dette vil også være det organet som i utgangspunktet skal stå
for første ledds gassalg innenlands. GFU består av representanter fra oljeselskapene Norsk
Hydro, Saga og Statoil. Det har som oppgave å undersøke markedsgrunnlag for gassalg, men
skal ikke seiv utvikle markeder. GFU skal ikke påta seg prosjektrisiko på nedstrømssiden.
Direktesalg innenlands vil begrense seg til eventuelle avtaler med større industrielle gass-
kjøpere.

AS Gasnor
Selskapet ble opprettet i 1989 for distribusjon og videresalg av gass til brukere i Rogaland.
Selskapets formål er å arbeide for økt bruk av naturgass ved kjøp og salg av gass, samt
distribusjon av gass og annen tilknyttet virksomhet. Det siste inkluderer muligheten til å delta
helt eller delvis i andre selskaper med tilsvarende formål ved aksjekjøp eller på annen måte. AS
Gasnor er i hovedsak eid av de norske oljeselskapene Statoil, Saga, Norsk Hydro og Total
Norge, som tilsammen eier ca 75%. I tillegg inngår aksjonærer fra det lokale næringsliv,
kommuner, fylke og privatpersoner. Første kunde, Hydro Aluminium a.s.Karmøy, ble
tilkoblet i mai 1994 (avtalt volum 12-15 mill Sm3 pr. år), og i november samme år ble også
Pronova as koblet til. Den siste tilkoblingen krevde at gassledningen ble lagt over Karmsundet.
Hittil innebærer dette at det er bygd en måle- og regulatorstasjon på Snurre varden på Karmøy
og drøyt 8 km rørledning med en samlet investering på ca 34 mill. kr. Tredje byggetrinn startes
ved årsskiftet 1994/95 for leveranser til ny Aakrehavn sildoljefabrikk som flytter fra Åkrehamn
til Husøy ved Karmsundet. Dette innebæreren ca 2 km rørledning og en investering på ca 6
mill. kr. Videre ekspansjon av rørledningen vurderes både i retning Haugesund og nordover på
Karmøy.

Vestgass
Vestgass er et aksjeselskap etablert etter initiativ av Trollutvalet/Hordaland fylkeskommune.
Eierne er i tilegg til fylkeskommunen og kommunene i Trollutvalet, fire bedrifter i
Bergensregionen med interesser når det gjelder bruk av gass. Disse fire selskapene er Ulstein
Bergen AS, Ulstein Bergen Energi AS, Fluenta AS og Prototech AS. Selskapets formål er
utvikling av gass-tilknyttet virksomhet, herunder kjøp og salg av gass. Selskapet ønsker å
arbeide for at naturgass blir effektivt utnyttet til å skape nye produkter og ny
næringsvirksomhet og vil i den forbindelse kunne delta med eierinteresser i virksomheter som
etableres med utgangspunkt i naturgass. I første omgang tar selskapet sikte på å utvikle et
laboratorium for utprøving av gassteknisk utstyr i nærheten av Kollsnes, utvikling av lokale
distribusjonsformer og identifisering av virksomheter som ønsker å gå over til gass.

MARINTEK
MARINTEK er et forskningsselskap i SINTEF-gruppen som hovedsaklig driver med
forskning innenfor marin teknikk. Det har bl.a. vært sterkt involvert når det gjelder utviklingen
av gassmotorer i Norge. I forbindelse med det forsøket som foregår med gassbusser i
Trondheim Trafikkselskap, importerer MARINTEK LNG fra Tyskland til drift av bussene.
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MARINTEK formidler også LNG til andre virksomheter i Norge, Sverige og Finland som
ønsker å teste ut bruk av naturgass. MARINTEK deltar også sammen med Raufoss,
Cylinderservice og SIVA i arbeidet som tar sikte på å prosjektere, markedsføre og seige
komplette høytrykkssystemer for kjøretøy. (Dette innebærer både motor og lagertanker,
koblingene mellom dem, samt utstyr for påfylling av gassen.) Selskapene mener at disse
systemene vil representere spisskompetanse i verdenstoppen og forventer stor etterspørsel.

AGA AS
AGA-konsernet er Nordens største gasselskap med hovedkontor i Stockholm. Det er et
internasjonalt konsern som er representert i mer enn 30 land og rangeres som det 3. største
gass-selskapet i Europa og det 5. største i verden. Selskapet har 124 standard gassprodukter og
enda flere spesialgasser. De viktigste standardgassene er acetylen, oksygen, nitrogen, argon,
karbindioksid og lystgass. Acetylen, brenngassen som i sin tid var grunnlaget for etableringen
av selskapet, er fremdeles meget viktig i verkstedsindustrien hvor den sammen med oksygen
brakes til sveising og skjæring. De fleste produktene er blandingsgasser, blant annet leveres det
7 forskjellige blandinger som er komponert for å løse mer spesifikke sveiseoppgaver i
verkstedindustrien. AGA i Norge eier et 20-talls tankvogner og semitrailere, 6 jernbanevogner
og flere lastebiler som brakes til distribusjon av produktene her i landet. Mesteparten av gassen
transporteres i flytende form. Selskapet er involvert som medeier i den prosjekterte luftgass-
fabrikken på Tjeldbergodden. Fabrikken skal i første rekke produsere de enorme mengdene
oksygen som trengs i metanolproduksjonen og vil være 8 ganger større enn den eksisterende
luftgassfabrikken selskapet har i Norge. Selskapet planlegger også et service- og
vedlikeholdssenter for kryogentanker på Tjeldbergodden på grann av den store aktiviteten med
utkjøring som vil komme der.

AGA Progas AS
AGA Progas konkurrerer med Statoil om å være ledende norsk leverandør av LPG (dvs.
propan). Sammen dominerer de det norske LPG-markedet fullstendig seiv om Norsk Hydro
med Hydrogas (flaskegass) og Norske Shell (bulkgass) også er inne i markedet. AGA Progas
er således den eneste av aktørene som utelukkende konsentrerer sin virksomhet om propan. De
har representert kunnskapsressursene på dette området siden propanen ble introdusert i det
norske markedet på begynnelsen av 1950-tallet. Selskapet eies av AGA (se over) og
oljeselskapet Esso Norge. Esso Norge leverer propanen mens båndene til AGA representerer
tilgang på know-how og internasjonal teknologi. AGA Progas leverer propan både til
husholdninger og industri og hadde i 1993 en omsetning på ca 32 mill. NKr.

6.3 Oljeselskaper

Oljeselskapene er i første omgang selgerne av gassen; ansvarlige for utbyggingen av feltene og
transport av gassen fra feltene og til land. De kan imidlertid også fungere som initiativtakere og
koordinatorer når det gjelder nedstrøms aktiviteter, noe vi ser f.eks. på Tjeldbergodden hvor to
av lisensinnehaverne på Heidrun-feltet, Conoco og Statoil, står som eiere av Metanolfabrikken.
Det er viktig å merke seg at det er oljeselskapene, i første rekke Statoil, Norsk Hydro, Shell og
Esso, som i dag står for distribusjon og salg av diesel og lettolje i Norge, slik at en
konvertering fra disse energiråstoffene til gass kan innebære at disse selskapene taper kunder
på ett område og får dem igjen som gasskunder. De samme oljeselskapene (Esso gjennom
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AGA Progas) har i tillegg bygd ut et distribusjons- og salgsapparat for propan i Norge, noe
som er i direkte konkurranse med naturgass. Det er derfor ikke gitt at alle oljeselskapene vil se
det som bedriftsøkonomisk lønnsomt med en konvertering til naturgass i industri- og
samferdsels-sektoren i Norge.

Conoco Norway Inc.
Conoco Norway er medeier av den ilandførte gassen ved alle tre ilandføringsstedene. Selskapet
er også medeier i den prosjekterte metanol- og luftgassfabrikken på Tjeldbergodden. Conoco
eies av DuPont, USA's største kjemikonsern. Konsernet er engasjert i mer enn 200 fabrikk- og
prosessanlegg over hele verden med fremstilling av mer enn 1600 produkter innen kjemikalier,
fibre, polymerer, petroleum, landbruk, elektronikk, trykking, farmasi og avanserte materialer.
Sammen kan DuPont og Conoco bli en nøkkelspiller både teknisk og markedsmessig når det
gjelder bruk av naturgass i Norge.

Neste Petroleum AS
Neste Petroleum er et norsk datterselskap av det finske konsernet Neste OY. Oljeselskapet er
medeier av den ilandførte gassen på Tjeldbergodden og pådriver i arbeidet med å få til en
eksport av norsk gass til Sverige og Finland (og etter hvert de Baltiske statene). Et annet
datterselskap av Neste OY, Neste Gas, importerer og markedsfører naturgass og LPG i Finland
og arbeider også med utvikling av gassanvendt teknologi. Neste Shipping (også i Finland) eier
flere tankskip, bl.a. for transport av gass. Neste-konsernet eier petrokjemiselskapet Borealis
sammen med Statoil (50% eierandel på hver), en internasjonalt "tung" aktør innenfor industriell
gassanvandelse.

Norsk Hydro a.s
Norsk Hydro er medeier av den ilandførte gassen på Kårstø og Kollsnes, samt medeier i
GASNOR A/S. Selskapet er også medlem av gassforhandlingsutvalget. Norsk Hydro er
Norges største industri-selskap og forvalter 15% av landets kraftkjøp. 9% av landets kraftkjøp
produseres i selskapets egne kraftstasjoner50. Norsk Hydro er ønsker stabil tilgang av rimelig
kraft og arbeider gjennom Naturkraft AS for at det skal bygges et gasskraftverk i Norge. Hydro
Aluminium a.s. Karmøy har som første norske industribedrift konvertert f ra tung fyringsolje til
naturgass som energikilde for aluminiumsproduksjonen. Norsk Hydro eier videre 77,1 % av
Pronova as, alginatfabrikken som ble den andre industribedriften knyttet til Gasnors rørledning
fra Karmøy. Hydro-konsernet driver også en betydelig petrokjemisk industri i Norge, nærmere
bestemt Bamble, men benytter der kun NGL som råstoff.

A/S Norske Shell
Norsk oljeselskap og medeier av den ilandførte gassen ved Kårstø og Kollsnes. Selekapet er
operatør i utbyggingsfasen på Kollsnes hvor Statoil overtar fra 1996. Internasjonalt sett er
Shell-gruppen et av verdens ledende gass-selskap med engasjement i alle verdensdeler.
Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), en joint venture mellom Shell og Esso som drives
av Shell, produserer i Nederland olje og gass fra mer enn 60 felter, inkludert det store
Groningen-gassfeltet. NAM produserte i 1991 67 mrd. m3 gass, noe som utgjorde mer enn
80% av Nederlands gassproduksjon dette året. I tillegg til produksjon, salg og distribusjon av

50 Petter Longva, 1994
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petroleumsprodukter driver Shell-gruppen også omfattende forskning, produksjon og salg
innenfor petrokjemi. I Asia, hvor Shell er en betydelig produsent og selger av LNG og LPG,
ble det i 1993 åpnet et anlegg for konvertering av naturgass til mellomdestillat av høy kvalitet
(Bintulu, Malaysia). Teknologien i dette anlegget baserer seg på "The Shell Middle Distillate
Synthesis Process", resultatet av flere års forskning internt i selskapet.

Saga Petroleum a.s.
Norsk oljeselskap og medeier av den ilandførte gassen ved Kårstø og Kollsnes, samt medeier i
GASNOR A/S. Selskapet er samarbeidspartner til Statoil når det gjelder utbyggingen av gassen
fra Midgard- og Smørbukk-feltene på Haltenbanken. Saga er medlem av gassforhandlings-
utvalget

STATOIL (Den Norske Stats Oljeselskap a.s)
Statoil er medeier av gassen ved alle de tre ilandføringsstedene, samt medeier i GASNOR A/S.
Selskapet er medlem, og leder, av gassforhandlingsutvalgeL Statoil er engasjert på nedstrøms-
siden med eierinteresser i Metanol- og luftgassfabrikkene på Tjeldbergodden. Selskapet
vurderer ytterligere industrielt engasjement, f.eks. i integrasjon med utbyggingen på Tjeldberg-
odden hvor man ønsker etablering av prosessbasert kjemisk industri, gassbaserte SMB (små-
og mellomstore bedrifter) og et FoU- og demosenter for gass. Styret i Luftgassfabrikken
vurderer å bygge et mindre LNG-anlegg på Tjeldbergodden med distribusjon til mindre brukere
som transport og forskning/utvikling. Dette vil bli integrert som en del av luftgassfabrikken. En
grunnidé for en videre utbygging på Tjeldbergodden er å utnytte synergieffekter med allerede
vedtatt etablerte virksomheter. Statoil er i tillegg medeier i lisens for bioproteinproduksjon og
ønsker å etablere et anlegg for produksjon av dette i Norge. Sammen med Neste OY eier det
petrokjemiselskapet Borealis, en internasjonalt "tung" aktør innenfor industriell gassanvendelse
som også omfatter polyetylen- og polypropylenproduksjon i Norge. Statoil er engasjert i
forskning og utvikling på gass-siden i Norge, spesielt når det gjelder forskning på Gass-til-
mellomdestillater (GMD) -og brenselceller. Statoil og Total Norge har sammen bygget opp
forskningslaboratoriet K-lab på Kårstø, en investering på flere hundre millioner NKr.
Laboratoriet er godkjent av justerverket og er unikt på kalibrering av gass-mengder. Totals
engasjement er nå på vei ut, noe som innebærer at K-lab i sin helhet går inn i Statoils
forskningsvirksomhet.

Total Norge A.S
Total Norge har eierinteresser i gassen på Kårstø og Kollsnes, Statpipe, Zeepipe, de ennå ikke
utbygde gass-feltene på Haltenbanken og Snøhvit-feltet på Tromsøflaket. Internasjonalt er Total
ett av verdens ledende gass-selskaper. Særlig er det en fremtredende aktør innenfor LNG.
Selskapet har også eierandeler i Gasnor, distribusjonsselskapet for gass i Kårstø/Karmøy-
området. Total har også deltatt i oppbyggingen av forskningslaboratoriet K-lab på Kårstø (se
over).

6.4 Teknologileverandører

Teknologileverandører tilrettelegger for en økonomisk og fornuftig utnyttelse av gassen
gjennom konkurransedyktige produkter. Tilgang på gass i hjemmemarkedet kan være en stor
fordel, ikke bare ved uttesting av egne produkter, men like mye for å fange opp behovet evt.
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mulighetene for nødvendige forbedringer i eksisterande produkter. Vi har her tatt for oss
teknologileverandører som finnes i dag, men økt fokusering, større tilgang på gass, forskning
og utvikling kan komme til å utvide dette i årene som kommer.

A/S Fjeldhammer Brug
Fjeldhammer Bruk på Fjellhamar utenfor Oslo, produserer, selger og legger gassrørledninger.
Den er eneste norske bedrift som er sertifisert for legging av gassrør og har i den forbindelse
levert gassrørledningene til Gasnors utbygging på Karmøy. I mangel av et norsk regelverk er
rørene og leggingen sertifisert i henhold til de svenske reglene. Nasjonale referanser har
tradisjonelt vært viktig for å kunne få til salg på det internasjonale markedet. Problemet i
gassmarkedet er imidlertid at veksten i idet europeiske markedet er over, samtidig som det
eksisterer en rekke nasjonale selskaper som allerede er godt etablert i markedene og ønsker å
holde på disse. Bedriften har derfor foreløpig ikke gått inn i eksportmarkedet. Den er derimot
inne i forbindelse med oppsamling av deponigass fra norske søppelfyllinger. Gassrør utgjør en
meget liten del av omsetningen hos Fjeldhammer Bruk, de anser imidlertid gass som en ny og
prestisjepreget nisje. Legging av gassrør innebærer et nytt nivå når det gjelder kontroll og
kvalitetssikring og bedriften mener at man på dette området har lært svært mye som også
kommer til nytte innenfor mer tradisjonelle markeder. En av bedriftens ansatte er forøvrig
Norges representant i den gruppen innenfor det europeiske standardiseringsorganet, CEN, som
behandler standarder for gassrør.

Fluenta AS
Fluenta i Bergen produserer og selger ikke-inntrengende strømningsmålere til olje- og
gassindustrien: Fakkelgassmåler, sandindikator, vann-i-olje måler og flerfase mengdemåler.
Målerne er utviklet av Christian Michelsen Research som også er majoritetsaksjonær i
selskapet.

Fremo AS
Fremo i Stavern er Norges eneste produsent av gassbrennere. Selskapet har produsert
oljebrennere de siste 45 år og gassbrennere i 15 år. I forbindelse med SPUNG-programmet ble
det innledet samarbeide med SINTEF Varmeteknikk om forskning på lav-NOx-brennere.
GAVOT-programmet og Christian Michelsen Research er nå involvert når det gjelder
markedsføring og salg av disse. Ellers er både Statoil og Esso involvert i forsknings-
samarbeide. Gassbrennerne kan brukes for både naturgass, LPG og biogass. Bedriften
arbeider nå også med utvikling og markedsføring av kombinerte olje/gassbrennere. Det er
forøvrig etablert et kurssenter for olje- og gassfyring ved Fremos anlegg i Stavern hvor det
drives kursvirksomhet av både teoretisk og praktisk art. Målet er å gi deltakerne kunnskaper
som bidrar til best mulig effektivitet og økonomi ut av den enkelte brenner. Bare ca. 5% av
aktiviteten på gassbrennermarkedet er i Norge, bedriften eksporterer ellers bl.a. til Kina,
Tyskland og Østerrike. Selskapet har en samlet omsetning på. ca 18 millioner kr. pr. år.

Kværner Energy a.s
Kværner Energy tilvirker, selger og overhaler gassturbiner. De kan for eksempel levere
kombinerte kraft-varmeverk som produserer varme og elektrisitet med høy virkningsgrad.
Bedriften leverer kraft-varmeverk bl.a. til Danmark og er ledende når det gjelder leveranser av
gassturbiner i det skandinaviske kraft-varmemarkedeL De utvikler, tilvirker og selger også



81
fremdriftspakker for gassdrevne hurtigbåter (water jets) og er ledende når det gjelder
vedlikehold og overhaling av gassmotorer/turbiner.

Kværner Engineering a.s
Ved Kværner Engineerings kontor i Trondheim er det utarbeidet teknologi for samproduksjon
av Carbon Black og hydrogen basert på naturgass og elektrisitet Et pilotanlegg er bygd i
Sverige, men Kværner ønsker nå å bygge et full-skala anlegg. Råstoffmessig er Norge et
gunstig lokaliseringssted på grunn av tilgangen på både gass og elektrisk kraft. For hydrogen
er nærhet til brukere en kritisk faktor pga. manglende infrastruktur på transportsiden.
Hydrogenavsetningen blir derfor dimensjonerende og en avgjørende faktor for lokaliseringen
av anlegget.

Kværner Moss Technology a.s (KMT)
KMT er lisenseier for Kværners kuletank-design for skip som frakter LNG. Verft over hele
verden har i dag lisens til å bruke denne teknoilogien. KMT fungerer i dag som et
engineeringselskap og selger av kjøleanlegg, pumper og varmevekslere fra andre
Kværnerselskaper De har også engasjert seg gjennom SPUNG-programmet med en utredning
av alternative metoder for distribusjon av gass i Norge og i den forbindelse utarbeidet en skisse
for innenlandsk distribusjon av LNG med skip, begrenset rørledningsnett og tankbiler.

Norsk Analyse a.s
Norsk Analyse er et spesialfirma innen analyse og deteksjon av gasser og væsker i prosess og
miljø. Leverandør av enkeltinstrumenter, komplette systemer og konsulenttenester innen
prosessmåling og analyseteknikk.

Prototech AS
Prototech i Bergen, som er et heleid datterselskap av Christian Michelsen Research, utvikler og
produserer prototyper for- krevende anvendelser innen rom-, offshore- og energivirksomhet.
Prototech utvikler i forbindelse med Statoils Mjøllner prosjekt en pilot faststoff brenselcelle
som ved forbruk av naturgass skal levere elektrisk kraft på 10 kilowatt. Bedriften er avhengig
av gass for å teste cellene og arbeider gjennom Vestgass for å få opprettet et industri-
laboratorium på Kollsnes til testing av produkter som bruker gass.

Raufoss A/S
Raufoss har utviklet og tilvirker i dag høyytelses kompositt trykktanker for blant annet lagring
av naturgass. De relativt lette komposittankene benyttes i naturgassdrevne kjøretøy og i
lagringsmoduler for distribusjon av gass. Tankene leveres til hele verden og mangelen på
enhetlige standarder oppleves som et problem, da dette fører til små serier av hver type.
Tankene som brukes i forsøket med gassdrevne busser i Trondheim er levert av Raufoss.
Forskning pågår fortsatt for å gjøre tankene lettere og billigere. De har som målsetting å tilby
sikre, lette og konkurransedyktige produkter og systemer som er enkle i bruk og som fremmer
bruken av naturgass. Som et ledd i arbeidet med å fremme bruken av naturgass i Norge, deltar
bedriften sammen med NSB og NHO i en gruppe som utreder mulighetene for å transportere
naturgass fra ilandføringsstedene til de største byene i Sør-Norge. Raufoss A/S er også i ferd
med å danne et konsortium sammen med Marintek, Cylinderservice A/S og SIVA som tar sikte
på å prosjektere, markedsføre og seige komplette høytrykkssystemer for kjøretøy. (Dette
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innebærer både motor og lagertanker, koblingene mellom dem, samt utstyr for påfylling av
gassen.) Selskapene mener at disse systemene vil representere spisskompetanse i verdens-
toppen og forventer stor etterspørsel.

Ulstein Bergen AS
Ulstein Bergen har utviklet, produserer og selger en gassdrevet forbrenningsmotor som
anvendes til fremdriftsmotorer i skip, generatoranlegg for produksjon av kraft i skip og på off-
shoreinstallasjoner og stasjonære kraftstasjoner på land. Motoren kan også gå på biogass og i
den forbindelse er det installert et mindre anlegg som produserer kraft ved søppelfyllingen i
Bergen. Gassmotorene er blitt en stor suksess og er et vesentlig bidrag til å opprettholde
sysselsettingen ved fabrikken. Den første gassmotoren ble levert i juli 1991 og motor nr. 100 er
nå bestilt. Rundt 70 % av gassmotorene selges til det danske markedet. Bedriften er avhengig
av gass for å teste motorene. Dette gjøres i dag i første rekke på propan på grunn av manglende
tilgjengelighet av naturgass, men selskapet har også opparbeidet en permanent teststasjon ved
K-lab på Kårstø. Det arbeider nå aktivt gjennom Vestgass for å få tilgang på naturgass fra
Kollsnes til utprøving av sine motorer der.

Ulstein Bergen Energi AS
Ulstein Bergen Energi er et engineering- og entreprenørselskap som med utgangspunkt i
produktene fra Ulstein Bergen og etter hvert Ulstein Turbine leverer ferdige "pakker" for
utbygging av kraft-varmeverk. I tillegg til tekniske og økonomiske prosjektstudier i forbindelse
med disse kraft-varmeverkene, kan de også gå inn med kapital i selskapene og forestår i den
forbindelse ofte også driften av verkene, dvs. alt praktisk i forbindelse med kjøp av gass, salg
av elektrisitet og varme, drift og vedlikehold av selve anlegget. Selskapet driver både med
biogass og naturgass. Foreløpig har oppdragene vært i utlandet, hovedsaklig Spania og Irland,
men de har nå startet prosjekteringen av et gasskraftverk på Kollsnes. Ulstein Bergen Energi er
gjennom Vestgass en av pådriverne for å gjøre naturgass tilgjengelig for uttesting av produkter i
Norge.

Ulstein Turbine AS
Ulstein Turbine på Kongsberg har siden 1988 arbeidet med et EUREKA-prosjekt som går på
utvikling av gassturbiner. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med franske Turbo Mec og
svenske Volvo. Turbinenes anvendelsesområde vil være som fremdriftsmotor i hurtiggående
båter og -tog, samt til kraftgenerering. Foreløpig er turbinene bare testet i laboratoriet, men det
arbeides nå med å installere en prototyp i en av Ulsteins hurtiggående båter. Første
kommersielle turbin ventes å bli tilgjengelig i 1997. Produksjonen av de ferdig utviklede
turbinene vil overføres til Ulstein Bergen.

6.5 Interesseorganisasjonen

Interesseorganisasjonene arbeider for å tilrettelegge for økt gassbruk og å tiltrekke
arbeidsplasser til sitt distrikt. Disse har en oppgave når det gjelder opplysning (fordeler ved
satsing på gass, lokalisering ved ilandføringsstedene, hvilke muligheter finnes) og veiledning
overfor potensielle interessenter. De kan også bidra med formidling av informasjon og
teknologi og til koordinering mellom forskjellige interessenter. Det finnes interesse-
organisasjoner i forbindelse med alle tre ilandføringsstedene.
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Gassutvalget i Rogaland
Gassutvalget i Rogaland er en interesseorganisasjon etablert av Rogaland Fylkeskommune som
består av representanter for fylkeskommunen samt 3 ordførere fra Haugesunds-regionen.
Gassutvalget har etablert Gass-senteret i Rogaland som står for den daglige oppfølgingen av
utvalgets arbeide. Utvalget arbeider for å skape grunnlag for økt bruk av naturgass i Norge
samtidig som det posisjonerer og utvikler Rogaland som gassfylke.Utvalgets hovedmål er å:

- Utvikle et nasjonalt og internasjonalt nettverk med eksisterende miljøer, som oljeselskaper,
aktuelt næringsliv, forskningsorganer, universiteter, høyskoler, offentlige myndigheter,
organisasjoner samt arbeide f or koordinering, informasjon, formidling og veiledning.

- Arbeide for bred aksept av Rogalands status og posisjon, basert på eksisterende miljøer,
faglig kompetanse og øvrige fordeler som "eneste" gassfylke.

- Initiere og medvirke til økt helhetlig og forretningsmessig anvendelse av naturgass og
utvikling av miljøvennlig gassteknologi.

- Være pådriver for økt engasjement og helhetlig medansvar for bred gassanvendelse i
Rogaland gjennom samarbeid, kommunikasjon med og informasjon til aktuelle miljøer og
media.

- Integrere gass senterets virksomhet i en omfattende næringsutvikling. Arbeide for optimal
utbredelse av gassdistribusjonsnettet.

Utvalget samarbeider med Trollutvalet og SAVOS (Samarbeidsrådet for Vest- og Sør-Norge) i
saker som er av felles interesse. Det er også interesse for samarbeid med Tjeldbergodden-
utvalget, men dette har ikke kommet i gang ennå.

Tjeldbergoddenutvalget
Tjeldbergoddenutvalget er et politisk utvalg bestående av representanter for fylkeskommunene i
Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal samt de tre kommunene som ligger nærmest
ilandføringsstedet på Tjeldbergodden; Aure, Hemne og Hitra. Utvalget fungerer som et
rådgivende og koordinerende organ for saker som går på tvers av de involverte kommunene og
fylkeskommunene. Det arbeider politisk for at norsk gass skal bli tatt i bruk innenlands og
ønsker å påvirke aktørene slik at det blir størst mulig aktivitet og flest mulig nye arbeidsplasser i
tilknytning til ilandføringen på Tjeldbergodden.

Trollutvalet
Trollutvalet er et politisk utvalg bestående av fylkesordføreren i Hordaland og ordførerne i de 4
kommunene som ligger nærmest ilandføringsstedet til Troll-gassen på Kollsnes (Øygarden,
Bergen, Lindås og Fjell). Utvalget ble nedsatt av fylkestinget i Hordaland for å samordne
interessene og initiere ny virksomhet i forbindelse med Trollutbyggingen. Målsettingen til
utvalget er:

- Hordalandsfirma skal stå for mest mulig av leveransene i byggefasen til Trollterminalen
- Flest mulig vedlikeholdskontrakter skal gå gjennom firma i Hordaland
- Innen år 2000 skal det være etablert et gassnett for forsyning av landområder i Hordaland
- Innen år 2010 skal forskningsmiljøene i Bergensregionen være ledende innenfor gass- og

oljeutnytting. Forskningén skal legge vekt på miljøhensyn.
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- Bergensregionen skal bli en norsk modellregion for bruk av naturgass
- Innen år 2010 skal det være etablert minst en større virksomhet basert på Trollgass som

råstoff.

Utvalget samarbeider med gassutvalget i Rogaland og SAVOS (Samarbeidsrådet for Vest- og
Sør-Norge) i saker som er av felles interesse. Det er også interesse for samarbeid med
Tjeldbergoddenutvalget, men dette har ikke kommet i gang ennå.

Kjelforeningen - Norsk Energi
Kjelforeningen - Norsk Energi (KNE) er et kompetansesenter innen energi, miljø og sikkerhet.
Opprinnelig ble foreningen stiftet med formål å være en rådgivende instans for treforedlings-
industrien, men etter hvert har medlemsmassen blitt utvidet, slik at foreningens medlemmer nå
representerer rundt 85% av Norges energiforbruk. KNE avholder kurs, (bruk av gass som
energibærer, kjelpasserkurs, utarbeidelse av internkontrollsystem i fyrhus, praktisk
vannbehandling av kjelanlegg) og utgir tidsskriftet "Norsk Energi". Sammen med Statoil Norge
AS utgir den også tidsskriftet "Norsk Gassnytt" som tar sikte på å formidle informasjon til og
om norske gassbrukere. Foreningen er også initiativtaker og støttespiller ved utredninger og
prosjekter knyttet til gass og gassanvendélser i Norge.

Tjeldbergodden biopark
Tjeldbergodden biopark er en interessegruppe opprettet av Aure, Hitra og Hemne kommune.
Interessegruppen har et arbeidsutvalg som består av representanter for de tre kommunene, samt
konsultative medlemmer fra Statoil og AGA samt Næringsavdelingen i Møre og Romsdal
Fylkeskommune. Arbeidet tar sikte på å legge forholdene til rette for virksomhet som ønsker å
utnytte spillvarmen fra anleggene på Tjeldbergodden. I første rekke er det utnyttelsen av
spillvarmen i havbruksnæringen, bl.a. oppdrett av havabbor, det arbeides med, men også
alligatorfarm og turistanlegg blir diskutert.

6.6 Myndigheter

De sentrale myndighetenes oppgave er å sikre stabile rammebetingelser gjennom klare og
konsistente retningslinjer med hensyn til

• avgifter
• konsesjonstildelinger
• støtteordninger
• sertifisering/sikkerhetskrav

En bevisst bruk av avgifter-, konsesjoner og støtteordninger kan bidra til at gass foretrekkes
fremfor andre energikilder. Også saklig opplysningsvirksomhet med hensyn til fordelene ved å
bruke gass kan bidra til dette. Myndighetene kan i tillegg bidra til utviklingen av et norsk
gassmarked gjennom å være initiativtakere og finansieringskilde til forskningsoppgaver
innenfor dette området. Hovedaktøren når det gjelder statlige støtte- og garantiordninger er
Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond (SND) som er nærmere omtalt i kapittel 7, mens
Norges Forskningsråd (NFR) styrer mesteparten forskningen i statlig regi. Kommunal og
arbeidsdepartementet har opprettet Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) som bidrar til
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utbygging av forsknings- og næringsparker, samt medvirker til utvikling og kommersialisering
av forretningsideer, støtter bedrifter med potensiale og gir drahjelp til spesielle prosjekter. Også
SIVA er nærmere omtalt i kapittel 7.

Det er også viktig å ha et konsistent og godt regelverk med hensyn til sikkerhetskrav (f.eks.
typegodkjenning av utstyr) og krav til personell som installerer og/eller bruker gassutstyret.
Her er det Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) som har det overordnede ansvaret.
Myndighetene har også et ansvar når det gjelder opprettelse av nødvendige organer, evt.
delegering av myndighet/oppgaver til eksisterende organer, for å ivareta nasjonens interesser på
området (f.eks. kontrollorgan mhp. sikkerhetskrav, nasjonalt kompetansesenter).

På lokalt nivå, kommune og fylkeskommune, kan myndighetene bidra gjennom
infrastrukturutbygging, tilrettelegging av arealer for industri og boliger, utbygging av
kommunale tjenester, helsevesen, skoler og barnehager og utvikling av rekreasjonsmulighetene
i området. Vi ser også at kommuner og fylkeskommuner har gått aktivt inn som eiere i
interesseorganisasjonene og distribusjonsselskapene som er opprettet i tilknytning til
ilandføringsstedene. Kommuneloven setter imidlertid klare begrensninger når det gjelder
direkte støtte- og garantiordninger som kommunene kunne tenkes å benytte for å stimulere til
industrietableringer innenfor sine grenser. Dette er nærmere omtalt i kapittel 7.

6.7 Sikkerhet

Som ved alle andre energiformer innebærer det alltid en viss fare også ved bruk av gass. Siden
gass har vesentlig andre egenskaper enn fyringsolje og elektrisitet, er det viktig å ha et eget
sikkerhetsopplegg knyttet til installasjon og bruk av gassen. Myndighetene legger premissene
for dette sikkerhetsopplegget og delegerer det daglige oppfølgingsansvaret til andre kvalifiserte
aktører.

Det Norske Veritas (DnV)
DnV er en uavhengig, autonom stiftelse som ble stiftet i 1864. Tradisjonelt har selskapet drevet
innenfor skipsklassifisering og er i dag internasjonalt ledende på dette området. Det utarbeider
regler og retningslinjer for klassifisering av skip, mobile installasjoner offshore og flytende
marine installasjoner, deltar i planleggingen av nye skip og inspeksjoner/løpende godkjenning
både i konstruksjons- og driftsfasen av fartøyene. I tillegg har DnV en betydelig aktivitet
innenfor sikkerhet i prosessindustrien både offshore og på land. Innenfor risiko- og
pålitelighetsanalyse er de på dette området ledende i verden. Her tilbys tjenester som
verifikasjon, konseptstudier, teknologiutvikling, inspeksjoner og tilstandsanalyser av anlegg.
De har også egne anlegg for testing av materialer og komponenten I en pressemelding 21.
desember 1994 ble det opplyst at DnV er tildelt et oppdrag fra myndighetene i Hong Kong som
går ut på å evaluere risikoen fra transporten av LPG og nafta både til sjøs og på land i
kronkolonien og eventuelt foreslå nødvendige, praktiske metoder for å redusere denne risikoen.
Mer lokalt har f.eks. DnV Technica foretatt en analyse av sikkerheten ved bruk av
naturgasskjøretøyer i forbindelse med "The Co-Nordic Natural Gas Bus Project".
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Direktoratet for brann og eksplosjonsvern (DBE)
DBE har i dag ansvaret for sikkerheten med hensyn på brann og eksplosjonsfare ved alle
enrgikilder og alle anlegg som bruker disse i Norge. Dette gjelder for eksempel rørledninger
både for høyt og lavt trykk. De er således allerede engasjert i petroleumsvirksomheten gjennom
rørledningene som går inn til kysten, oljeraffineriene og petrokjemianleggene. Oppgåvene til
DBE går ut på å utarbeide retningslinjer og regelverk for bruk av gass i Norge, veilede
brukerne av gassen om hvilke lover og forskrifter som må følges og hvordan de best kan følge
dem. DBE skal videre godkjenne søknader om oppbevaring av brannfarlig vare, installasjons-,
drifts- og vedlikeholdsprosedyrer ved anleggene og kontrollere at disse blir fulgt opp
(hovedsaklig gjennom stikkprøvekontroller). Videre har direktoratet ansvaret for typegod-
kjenning av utstyr og informasjon om hvordan brukerne best ivaretar sikkerhetsaspektet ved
bruk av gass til forskjellige formål.

6.8 Forsknings-/utdanningsinstitusjoner

Utdannelses-/forskningsinstitusjoner kan bidra med støtte ved utvikling av teknologi og
kartlegging av muligheter både når det gjelder teknologiutvikling og markeder. I tillegg leverer
de kompetente fagfolk til alle ledd i verdikjeden. Behovet for spesialisering innenfor gass vil
variere med nivå i organisasjonen og typen arbeid som skal utføres. Når det gjelder en nærmere
beskrivelse av utdanning og forskning som er direkte rettet mot gass, vises forøvrig til eget
kapittel (Kapittel 5).

Christian Michelsen Research (CMR)
CMR er et aksjeselskap som eies med 50 % av Universitetet i Bergen og 50 % av Christian
Michelsens Institutt. Den gassretteede forskningen ved CMR ligger hovedsaklig innenfor
gasseksplosjoner og prosessikkerhet, men også innenfor instrumentering hvor det bl.a. er
utviklet en fiskal ulatralyd gassmåler som er installert på Statoil og Totals kalibrerings-
laboratorium på Kårstø. Måleren er under videre industrialisering hos datterselskapet Fluenta
AS.

Norges Tekniske Høgskole (NTH)
NTH forestår mesteparten av den undervisning som omhandler gass og gassteknologi i Norge i
dag. NTH underviser på universitetsnivå og utdanner sivilingeniører og dr.ing, mennesker som
i første rekke går inn som forskere og personale på høyt nivå i bedriftene.

SINTEF-gruppen
Ved SINTEF utføres hoveddelen av forskningen innenfor gass og gassteknologi i Norge. En
stor del av forskningen foregår i regi av Norges Forskningsråd og det samarbeides med
industripartnere og instituttene ved NTH og Universitetet i Oslo.

Rogalandsforskning
Ved Rogalandsforskning forskes det på gasshydrater, måleinstrumenter og korrosjon på grunn
av gass. De har sammen med PPCoN bygget en gass-sløyfe som brukes til uttesting av
måleutstyr og måling av egenskaper i forskjellige gass-strømmer.
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Teknologisk Institutt (TI)
TI gir praktisk rettede kurs rettet mot gass etter mønster fra våre naboland. I forbindelse med
leggingen av gassrørledningene til Gasnor ble det for eksempel gitt et kurs i sveising av
gassrørledninger. TI tilbyr kurs innenfor bl.a. verkstedteknikk, transportteknologi, sveis og
materialteknologi og miljøteknologi. De legger vekt på å tilby kurs som tilfredsstiller nærings-
livets behov for fagfolk og tilbyr i den forbindelse skreddersydde bedriftsinterne kurs.
Foreløpig er imidlertid ikke behovet stort nok til at det blir gitt regelmessige kurs som kun tar
for seg gass- og gassteknologi. Et unntak er forøvrig Modul 53 200: Instrumentlære/gass-
målinger som tar sikte på opplæring av personell som benytter måleutstyr for måling av
hydrokarbongasser, oksygen og helseskadelige gasser i bruken av dette.
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7. RAMMEBETINGELSER FOR GASSRELATERT VIRKSOMHET.

7.1 Avgiftspolitikk og produktforbruk.

Fra midt på 80-tallet og til og med 1991 ble de norske avgiftene på fossile brensler kraftig
skjerpet. Spesielt har den tunge beskatningen av svovelinnholdet i brenselsoljene hatt stor
innflytelse på sammensetningen av energiforbruket. I kombinasjon med skjerpede utslippskrav
til industrien, har dette bidradd til at de normalsvovlige oljene nå er nesten helt ut av markedet.

Et annet viktig moment har vært liberaliseringen av elektrisitetsmarkedet. Denne har foregått i
en periode med lavkonjunktur. Dette har bidradd til at elektrisitetsprisene i spotmarkedet for det
meste har ligget på et lavt nivå. For en rekke større energiforbrukere har det derfor vært
attraktivt å konvertere fra olje til elektrisitet. Fra 1986 til 1992 er fastlandsindustriens samlede
oljeforbruk nesten halvert. Tungoljen er gått tilbake med hele 70 prosent, mens industriens
elektrisitetsforbruk er økt med tett oppunder 4 prosent.

Naturgass er idag avgiftsmessig sterkt begunstiget i Norge. Den er fritatt for energiavgifter
(også for veibruks-delen av drivstoffavgiftene). Dette har hittil ikke vært tilstrekkelig til å gi
gassen noe større innpass i markedet. En viktig årsak til dette er selvsagt de høye kostnadene
ved å etablere et distribusjonssystem, og at dette uansett vil ta tid. I tillegg er det knyttet
usikkerhet til den gunstige skatteposisjonen som gassen innehar i dag. Nedgangen i olje-
forbruket og overgangen til mindre miljøskadelige oljer har også klart svekket naturgassens
posisjon som alternativ energibærer. Økonomisk er potensialet for gassbruk redusert ved at en
del større aktuelle brukere har investert i elektrisitetsbaserte løsninger. Politisk er det blitt
vanskeligere å markedsføre gassen, fordi substitusjon av elektrisitet ikke like lett kan belegges i
miljøhensyn som erstatning for høysvovlige tungoljer.

7.1.1 Produktavgifter - differansene avgjør.

Avgiftspolitikken står sentralt i rammebetingelsene for bruk av naturgass i Norge. Denne poli-
tikken har to hovedelementer; det aktuelle avgiftsnivået og de signalene som gis om avgifts-
utviklingen framover. Det siste elementet er spesielt viktig i gassbrukssammenheng fordi eta-
bleringen av infrastruktur fordrer betydelige initielle investeringer med et langsiktig perspektiv.
Forutsigbarhet om de framtidige avgiftsnivåene er derfor vesentlig for å sikre en fornuftig ut-
vikling. Ved en omskiftelig politikk kan det i verste fall bli foretatt betydelige feilinvester-
inger.Ved usikkerhet vil investorene normalt være tilbakeholdne. Dette gjelder ikke bare for
gassdistributøren, men også for dem som eventuelt skal ta ibruk gass, fordi også disse må
foreta investeringer. Jo større usikkerheten er jo større må utsikten til gevinst være for at noen
skal våge å satse på gassbruk. Studier har vist at denne effekten kan være av meget stor
betydning (Dixit & Pindyck, 1994).

Nå kan hverken regjeringen eller andre gi uforbeholdne garantier for avgiftsutviklingen fram-
over. Her vil det alltid være rom for tolkninger. Den «rådende oppfatningen» om framtida blir
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til i et uoversiktlig samspill mellom realiserte avgifter, uttalte politiske målsetninger og vur-
deringer av realismen i disse. I dagens situasjon er den største usikkerheten knyttet til den
relative avgiftsbelastningen av gass vis av vis andre energibærere. Et vesentlig spørsmål er
hvorvidt også naturgassen i framtida vil bli ilagt CO2-avgift. Avgiftsfritaket på dette punktet er
et helt sentralt argument for dem som idag markedsfører gass i Norge. Regjeringen har ved
flere anledninger signalisert at den ønsker en ensartet behandling av alle energibærere i CO2-
sammenheng og i Stortingsproposisjonen til skattevedtak for 1994 ble det foreslått også å
ilegge naturgass en slik avgift. Forslaget fikk ikke tilstrekkelig støtte i Finanskomiteen, men
tanken er ikke lagt død. Saken ble snarere stilt i bero under henvisning til at dagens gassbruk
ligger på meget lavt nivå.

De avgiftsmessige rammebetingelsene for gass blir i første rekke avgjort av forholdet til andre
fossile brensler. Her står brenseloljene sentralt, men også motordrivstoff og kull hører med i
bildet. I neste rekke kommer også forholdet til elektrisiteten inn. Dette skyldes ikke bare at gass
på noen områder vil kunne konkurrere direkte med elektrisitet, men også at potensielle
gasskunder blant brenseloljebrukere ofte vurderer elektrisitetsbruk som et alternativ.

7.1.1.1 Avgift på fossile brensler - historikk.

Avgiftene på fossile brensler består idag av tre komponenter. Den ene er en basisavgift /
«veidel», som gjelder utelukkende for drivstoff i motorkjøretøy. De øvrige to er relatert til
m/Z/ø-forhold og ilegges i henhold til utslippene av CO2 og svovel som oppstår ved bruk av
brenslene. CO2-avgiften er sjablongmessig fastlagt til to ulike nivåer for henholdsvis bensin og
mineralolje. Naturgass har hittil vært fritatt for denne avgiften. Svovelavgiften er differensiert
proporsjonalt til svovelinnholdet i brenselet

CO2-avgiften ble innført i 1991, med 60 øre per liter for bensin og det halve for mineralolje.
Året etter økte avgiften på motorbensin til 80 øre. For 1994 er CO2-avgiften 82 øre per liter
bensin og 41 øre for mineralolje. Miljømessig er det vanskelig å se noen god grunn for den
sterke forskjellsbehandlingen av de to brenselstypene - CO2-utslippene ved bruk er nokså like.
En mulig historisk forklaring kan være at da CO2-avgiften ble innført var mineraloljen også
belastet en grunnavgift av tilsvarende størrelse. Da denne ble fjernet i 1993 ble dette bare delvis
kompensert ved økning av CO2-avgiften. Denne omleggingen bygde nok på en kombinasjon av
proveny- og næringsmessige betraktninger Etterspørselen etter bensin er langt mindre elastisk
enn industriens bruk av mineralolje. Avgiftsøkninger på bensin suges derfor lettere opp uten at
forbruket reduseres så mye.

Grunnavgiften på mineralolje lå lenge svært lavt. På 70-tallet var den 1 øre per liter. I første
halvdel av 80-årene steg den noe, slik at den i 1986 var kommet opp i 2,8 øre per liter. Deretter
skjedde det en rask vekst, først til 15 øre i 1987 og så videre de neste årene til 31 øre i 1990.
Her flatet avgiften ut fram til den ble tatt bort i 1993.

Svovelinnholdet i mineraloljen ble første gang skattlagt i 1971. All olje som inneholdt mer enn
0,5 prosent vektandel svovel ble belastet med 0,2 øre per liter for hver ny påbegynt 0,5 prosent
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vektandel svovel. Denne avgiften lå fast fram til 1980, da nivået ble doblet. Deretter steg
avgiften utover på 80-tallet, slik at basissatsen i 1987 var kommet opp i 0,75 øre per liter. I
1988 ble avgiften kraftig skjerpet. Basissatsen ble økt til 1,5 øre per liter og beregningsgrunn-
laget ble omlagt. I henhold til de nye reglene skulle det svares avgift av all mineralolje som
inneholdt svovel, og avgiftsnivået ble sått lik produktet av basissatsen og antall påbegynte 0,25
prosent vektandeler svovel i brenselet De påfølgende to årene ble basissatsen hevet, først til
2,5 øre og deretter til 5 øre per liter. 11991 ble den videre økt til 7 øre per liter og her har den
ligget siden. Fra 1992 er oljer med mindre enn 0,05 vektprosent svovel fritatt for avgift.

Det er en del unntaksbestemmelser i mineraloljeavgiftene. En type unntak gjelder olje som
alternativt kan kjøpes i utlandet. Herunder sokner flyparafin, utførsel av olje, olje til skip i
utenriksfart - inkludert fiske i fjerne farvann - samt olje til bruk i samband med petroleumsvirk-
somhet utenfor norsk territorialfarvann. Olje til slike formål har vært og er fortsatt helt avgifts-
fri. En annen type oljeforbruk som også er fritatt for all avgift, er olje som nyttes som råstoff i
industriell virksomhet Fra og med 1988 er denne siste forbruksformen innskjerpet til kun å
gjelde olje som i sin helhet inngår og forblir i det ferdige produktet.

Noen former for mineraloljeforbruk er også gjenstand for delvis avgiftsfritak. Dette gjelder
blant annet for svovelavgiften når utslippene er mindre enn innholdet i brenselet skulle tilsi. I
dette tilfellet er det anledning til å kreve en forholdsmessig refusjon av innbetalt svovelavgift.
Fritak for grunnavgiften og seinere CO2-avgiften, har også vært gitt til flere typer virksomhet.
Helt tilbake til 1980 har mineralolje som benyttes til elektrisitetsproduksjon i varmekraftverk
vært fritatt for grunnavgift (siden 1992 for CO2-avgift). Fra og med 1989 har alle fiskefartøy
registrert i Merkeregisteret for fiskefartøy nytt godt av det samme avgiftsfritaket I 1991 ble det
også innført tilsvarende avgiftsfritak for lavsvovlig olje (under 0,25 prosent vektandel) benyttet
i gods- og/eller passasjertransport i innenriks sjøfart. Denne regelen ble noe modifisert året
etter. Da ble fritaket for persontransport tatt bort, samtidig som knyttingen mot svovelinnholdet
ble fjernet. 11994 ble det bestemt at treforedlings- og sildemelsindustrien bare skal svare halv
CO2-avgift

Olje til drivstoff i motorkjøretøy har lenge vært gjenstand for særskilt avgiftsbehandling.
Hovedkanalen har her vært bensinavgiftene, mens det har vært nødvendig med spesial-
ordninger for dieselkjøretøy. Bensinavgiften lå i 1971 på 80 øre per liter. Fra 1980 til og med
1984 ble bensinavgiften differensiert med utgangspunkt i oktantallet for å stimulere til økt bruk
av blyfattig lavoktanbensin (oktantall 93 og lavere). I denne perioden økte avgiftsnivået fra kr
1,26 til kr 1,70 per liter for lavoktan og fra kr 1,30 til kr 1,75 for høyoktanbensin. I 1986 ble
grunnlaget for differensieringen omlagt til å skille mellom blyfri og blyholdig bensin og avgifts-
forskjellen ble økt Dette året ble forøvrig også bensinavgiftene trukket inn i tilstrammings-
tiltakene i økonomien ved at de ble ilagt en ekstra økning på 35 øre per liter fra 1. juni. Fra
omleggingen og fram til 1994 har avgiften på blyfri bensin steget fra kr 1,72 til kr 3,12 per liter
og fra kr 1,92 til kr 3,78 for blyholdig bensin. Siden 1991 har det i tillegg påløpt en CO2-
avgift, som for 1994 utgjør 82 øre per liter bensin.

Inntil 1993 betalte dieselkjøretøy kilometeravgift i tillegg til mineraloljeavgiften. Denne avgiften
ble differensiert etter kjøretøyenes vekt og type. I tillegg var det gitt en serie unntaks-
bestemmelser. De viktigste i denne sammenheng gjaldt drivstoff til landbruksmaskiner og til
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kjøretøy med bevilling for personrutetransport. Da kilometeravgiften fait bort i 1994 og ble
erstattet med en autodieselavgift, ønsket regjeringen å fjerne avgiftsfritaket for rutebiler. Dette
forslaget vant ikke fram i Stortinget. Under den nye ordningen blir avgiften differensiert ved at
den avgiftsfrie dieselen er blitt fargemerket og selges fra egne pumper på bensinstasjonene.

Figur 7-1 illustrerer noen sentrale trekk ved avgiftsutviklingen for oljeprodukter i Norge. I
1980 var det nesten utelukkende drivstoff til motorkjøretøy som ble skattlagt - bensin via
bensinavgiftene og autodiesel primært gjennom kilometeravgiften51. Gjennom hele perioden
fram til idag har det også skjedd en kontinuerlig opptrapping av drivstoffavgiftene. Utviklingen
for mineraloljene har vært mer ujevn. Ved inngangen til 90-årene skjedde det en dramatisk
opptrapping, delvis gjennom innføringen av CO2-avgiften, men også ved at grunnavgiften ble
økt samtidig som svovelskatten ble kraftig skjerpet. Denne tendensen kulminerte med avgifts-
vedtaket for 1992, men dette vedtaket ble omstøtt slik at 1991-nivået ble videreført. Midt-
sommers 1992 ble grunnavgiften nesten halvert og i 1993 ble den avviklet helt, uten at dette ble
fullt kompensert gjennom CO2-avgift. For lettoljen i vårt eksempel utgjorde skatteletten fra det
opprinnelige avgiftsvedtaket for 1992 til 1993 hele 41 prosent.

Avgift i øre / liter
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0D1 CO2-avgift
E3 Svovelavgift
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• Veibruksavgift

BE Dl LO TO BE Dl LOTO BE Dl LO TO BE Dl LO TO

1980 1987 1991 1994

BE=Høyoktan/ blybensin DI=Autodiesel LO=Lettolje (S<0,25%) TO=Tungolje (S=2,5%)

Figur 7-1 Avgiftsutviklingen for noen utvalgte oljeprodukt.

51 I figuren er det tatt utgangspunkt i en bil i laveste skatteklasse og som tilbakelegger 12,5 km på 1 liter
diesel.
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Fra og med 1993 er også kull og koks ilagt CO2-avgifL Avgiften er for 1994 41 øre per kilo.
Regnet utfra det potensielle CO2-utslippet ved forbrenning, skattlegges kullet med knapt en
tredjedel av nivået for bensin og også vesentlig lavere enn mineralolje. Forøvrig er det ut-
arbeidet vidtfavnende ordninger for å gi fritak, refusjon eller tilskudd for avgift. Dette gjelder
for eksport og når kullet brakes som reduksjonsmiddel eller råvare i industrielle prosesser. Det
kan også gis fritak / refusjon ved annen industriell bruk hvis karbonutslippene er vesentlig
lavere enn råstoffbruken skulle tilsi. I tillegg er kull og koks avgiftsfritt når det brakes til klin-
kerfremstilling i samband med produksjon av sement og løs leca. Det er følgelig en svært
begrenset del av det norske kullforbruket som blir skattlagt

7.1.1.2 Elektrisitetsavgifter.

Siden 1993 har elektrisitetsavgiftene vært splittet i en avgift på brak av elektrisk kraft og en
produksjonsavgift for vannkraftverk generert i verk over en viss størrelse52. Før dette var det
kun bruksavgift på elektrisiteten. I det nye systemet er bruksavgiften differensiert mellom ulike
brukere, mens produksjonsavgiften må svares likt av alle. Hensikten med omleggingen var,
ifølge departementet, å minske forskjellsbehandlingen mellom ulike innenlandske brukere,
mellom innenlandsbruk og eksport og mellom fast og tilfeldig kraft. En håper også at produk-
sjonsavgiften skal gi et ekstra insentiv til å redusere energitapene i overføring og distribusjon av
elektrisk kraft.

Ved innføringen av det nye systemet ble det gitt fritak for elektrisitetsavgiften (bruksavgiften) til
treforedlingsindustri, kraftkrevende industri og veksthusnæringen. Dette fritaket ble i 1994
utvidet til også å omfatte bergverk og annen industri. Avgiftsfritak er også gitt på geografiske
kriterier til brukere i Finnmark fylke og sju kommuner i Nord-Troms. I tillegg til dette er det
videreført en del generelle fritaksbestenunelser fra den gamle ordningen. Blant annet er elek-
trisitet produsert i energigjenvinningsanlegg og mottrykksanlegg unntatt fra avgiften. Det
samme gjelder elektrisitet produsert i små generatorer og i nødstrømsaggregat eller som pro-
duseres og forbrukes i transportmidler. Også brukere som fullt ut kan erstatte kraften gjennom
reservefyring gis fritak på visse vilkår.

For 1994 ble elektrisitetsavgiften sått til 5,1 øre/kWt og produksjonsavgiften til 1,22 øre/kWt. I
perioden fra 1980 og fram til omleggingen i 1992 økte avgiftene fra 2 øre/kWt til 4,15 øre/kWt.
Over dette tidsrommet er det ved flere anledninger gitt fritak og reduserte avgifter til
enkeltnæringer og til spesielt utvalgte industribedrifter. Slike lettelser ble gitt i 1983, i 1986,
1988 og i 1992. Omfanget i lettelsene og hvem som har nydt godt av dem har variert noe gang
til gang, men primært er det den kraftkrevende industrien som er blitt tilgodesett, slik som
treforedling, papir- og sponplateindustri; metallproduksjon og støperiindustri, samt produksjon
av ammoniakk. Avgiftsomleggingen i 1993 resulterte også i en vesentlig lettelse for denne
industrien noe som fra 1994 også er kommet annen industri til gode.

52 Grensen er sått av departementet til 1500 kV A.
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7.1.1.3 Avgift på naturgass.

Hittil har naturgass og LPG vært fritatt for avgifter. Denne forskjellsbehandlingen er det flere
som har reist innvendinger mot. Blant annet Miljøutvalget advarte mot at dette kan stimulere til
skattemotiverte disposisjoner og påpekte at det er gjennom likebehandling av brenslene man
oppnår størst effektivitet i økonomien. Regjeringen har ved flere anledninger gitt uttrykk for at
den ønsker å følge utvalgets anbefaling på dette punktet. I Nasjonalbudsjettet for 1994 ble det
annonsert en CO2-avgift på gass som drivstoff i kjøretøy. Framlegget er belagt i Miljøavgifts-
utvalgets anbefalinger. Det framføres bl.a. at: «Utvidelsene i avgiftsgrunnlaget er begrunnet
med ønsket om en utforming av avgiftssystemet som ikke oppmuntrer til uønskede avgifts-
messige tilpasninger i forhold til investeringer i kjøretøy og infrastruktur. Dette er viktig for
utformingen av et helhetlig avgiftssystem på kjøretøysiden som bygger på de prinsippene
Regjeringen har lagt til grunnfor utformingen av en kostnadseffektiv miljøpolitikk.»

I Stortingsproposisjonen til avgiftsvedtak for 1994 ble det fremmet forslag om en autogass-
avgift på LPG, CNG og LNG til framdrift av motorvogn. Avgiften skulle bestå av to kompo-
nenter - en grunnavgift (veibruksavgift) med kr 2,74 per kg gass - og en miljøavgift med kr
0,26 per kg gass. Grunnavgiften er her justert etter nivået på autodieselavgiften. Miljøavgiften
er først beregnet til 47 øre per kg gass med utgangspunkt i CO2-avgiften på mineralolje. Der-
etter er det gitt en sjablongmessig nedjustering med 21 øre per kg som er begrunnet i gassens
bedre miljøegenskaper. For LNG og CNG som produseres av deponigass fra avfallsfyllinger
ble det foreslått fritak for miljøavgiften fordi denne ikke antas å gi noe nettobidrag til drivhus-
effekten.

Forslaget om autogassavgift vant ikke tilstrekkelig støtte i Stortinget og ble derfor ikke inntatt i
det endelige avgiftsvedtaket. Følgelig er naturgass og LPG fortsatt fritatt for avgifter. Men
Stortinget har ikke gitt noen forsikringer om at dette også vil gjelde i framtiden, snarere tvert
imot. Avvisingen av autogassavgiften ble grunngitt med at omfanget av gassbruk i transport-
sektoren er ubetydelig. Dersom mange skulle velge å skifte over til gass slik at skatteinngangen
blir vesentlig svekket, vil Stortinget komme tilbake til saken. Ved alt annet enn begrenset
forsøksvirksomhet, må en derfor regne med at også gassdrivstoff vil bli avgiftsbelagt.

7.1.2 Avgiftene og energiforbrukets sammensetning.

Prisvekst og avgiftsskjerpelser på fossile brensler har helt siden sist på 70-tallet bidradd til
sterke endringer i forbruksmønsteret. Den samlede omsetningen av oljer i fyringsmarkedet i
Norge lå i 1979 på over 4 millioner kubikkmeter. Deretter skjedde det en rask avtrapping ned til
omkring det halve i 1984. Denne nedgangen skyldtes i første rekke de høye råoljeprisene i
kjølvannet av krigen mellom Iran og Irak, men ble også forsterket av konjunktursvikten rundt
1981-82. Fra pristoppen i 1982 fait oljeprisen moderat fram til 1985. Som følge av dette var
det igjen oppgang i det norske oljeforbruket i energimarkedet i 1985. Denne oppgangen ble
ytterligere forsterket da oljeprisene stupte i 1986. Norske myndigheter startet på dette tids-
punktet en utvikling med kraftige årlige avgiftsskjerpelser. Disse avgiftsøkningene kom på en
måte til å fylle opp for den underliggende nedgangen i oljeprisene. Tabell 7.1 viser at det fra
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1987 og helt fram til 1993 har vært årlig nedgang i bruken av oljeprodukter i varmemarkedet i
Norge. Det samlede forbruket lå i 1993 på 1,174 mill. tonn53.

Ved siden av avgiftsskjerpelsene på brenselssiden, er det også andre forhold som har stimulert
til å gå over til elektrisitet. På en rekke områder er konsesjonsgrensene for utslipp til luft, bl.a.
av svovel, blitt kraftig innskjerpet. Dette er delvis kombinert med støttetiltak for investering i
mer miljøvennlig teknikk. I perioden fira 1986 har det dessuten vært et nesten kontinuerlig
overskuddstibud av elektrisk kraft i det norske markedet. Dette skyldes både at det har skjedd
omlegginger i retning av et mer markedsorientert omsetningssystem, men også spesielle
klimatiske forhold. På grunn av dette har det tidvis vært stor tilgang på billig tilfeldig kraft.

I tillegget til nedgangen i totalforbruket av olje i fyringsmarkedet har det også skjedd endringer i
sammensetningen av forbruket. Denne utviklingen har vært ekstra tydelig fra 1986 da
avgiftsskjerpelsene tok til. Kombinasjonen av strengere konsesjonsgrenser og sterk avgifts-

Tabell 7.1 Leveranser av energiprodukter av petroleum i Norge (1000 tonn).

Energiprodukter

Bilbensin

Flybensin

Jetdrivstoff

Autodiesel

Marin gassolje og diesel

herav utenriks

Marin tungolje

herav utenriks

Drivstoff i alt

Propan og butan

Fyringsparafin

Fyringsdestillater

Tung fyringsolje

Fyringsprodukter i alt

SUM eneigiprodukter

1987

1758

4

531

1110

1214

161

344

186

4961

37

252

1113

602

2004

6965

Kilde: Norsk Petroleumsinstitutt

1988

1778

3

552

1098

1211

219

336

198

4948

37

231

1004

466

1738

6686

-Innblikk, 1.

1989

1782

3

530

1065

1193

136

327

205

4900

37

194

919

427

1577

6477

halvår

1990

1786

3

500

1078

1264

221

315

237

4964

44

170

875

354

1443

6389

1994.

1991

1736

3

477

1093

1201

168

294

219

4804

52

155

809

279

1295

6099

1992

1696

3

484

1174

1252

194

341

286

4950

61

154

755

216

1186

6136

1993

1683

2

487

1300

1322

215

364

299

5158

70

156

760

188

1174

6332

53 Norsk Petroleumsinstitutt, Innblikk 1.hal vår 1994
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Tabell 7.2 Energibruk i ulike næringssektorer - 1986 og 1992.

Industri og bergverk

Bergverk

Treforedling

Kjemiske råvarer

Jern, stål og ferroleg.

Ikke jernhold. metall

Annen industri

Transport
Bane

Luft

Vei

Kyst

Andre sektorer

Fiske

Jord og skogbruk

Private hushold

Andre forbrukere

Forbruk totalt

1986

Kull,

koks,

ved og

avlut Bensin

Para-

fin og

destil-

later

1000 tonn (toe for ved og

2037
1

270

254

898

193

415

-

-

-

-

20
-

6

14

-

2505

21

0

1

0

0

0

19

1 763
-

97

1 666

-

13

13

-

1 797

220

43

3

8

15

19

132

1 542

27

402

848

264

2 012

446

61

"1505

3 773

Tung-

olje

avlut)

812

25

269

105

25

91

297

150
-

-

-

150

79

5

14

"60

1 042

Elek-

trisi-

tet

GWh

42 729

837

4 558

5 166

8 989

15 443

7 736

676

676

-

-

-

46 703
-
2> -

30 769

15 934

90108

1992

Kull,

koks,

ved og

avlut Bensin

Para-

fin og

destil-

later

1000 tonn (toe for ved og

1 947

-

369

152

818

158

451

.

-

-

-

-

424
-

6

418

-

2 371

9

0

0

0

0

0
8

1 683
-

3

1681

-

3

3

-
-

-

1 695

281

10

3

3

4

38

223

2 069
33

497

967
571

1154
368

111

307

302

3 503

Tung-

olje

avlut)

247

17

58

32

12

17

112

58
-

-

-

58

6

3

1

0

2

312

Elek-

trisi-

tet

GWh

44 378

672

6 252

4 744

7 201

16 421

9 087

670

670

-

-

-

54 335
-

678

32 650

21 007

99 383

" Private hushold og andre forbrukere er slått sammen.
2) Jorbruk er slått sammen med private hushold.

Kilde: SSB, Energistatistikk 1987 og 1993

belegging av oljens svovelinnhold, har presset de høysvovlige oljene ut av markedet og tvunget
raffineriene til å redusere svovelinnholdet i hele produktspekteret. I 1993 var den normal-
svovlige tungoljen nesten helt ute av det norske energimarkedet.

Totalforbruket av oljeprodukter i transportmarkedet har som ventet vært langt mindre følsomt
for pris- og avgiftsvariasjoner. Fra et nivå på 4,96 mill. tonn i 1987 sank dette forbruket til et
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bunnivå på 4,8 mill. tonn i 1991. Deretter har det igjen vært økning til ca. 5,16 mill. tonn i
199353.1 forholdet mellom de ulike produktene i dette markedet har det likevel skjedd vesentlige
endringer. Fra 1987 til 1993 har det vært en nedgang på vel 4 prosent i bensinforbruket, mens
autodiesel har økt med 17 prosent. Innen bensinmarkedet har det også skjedd store endringer
ved at de blyfrie kvalitetene overtar en stadig større del av omsetningen. Omsetningen av
marine oljer økte med 4 prosent i perioden. Brorparten av denne økningen skjedde siste året.

Endringene i petroleumsmarkedet har vesentlig innflytelse på mulighetene for konvertering til
gassbrukog enda mer på de miljømessige konsekvensene av et slikt skifte. Spesielt viktig er
nedgangen i oljeforbruket i varmemarkedet fordi det er her naturgassen enklest kan tas ibruk.
Fra 1987 til 1993 har nedgangen vært på mer enn 41 prosent. Det meste av dette er erstattet
med elektrisitet. Mange har beholdt oljekjelene sine i reserve og kan skifte tilbake til olje og
eventuelt gass om de relative prisene skulle endre seg til ugunst for elektrisiteten. Hos andre,
spesielt industrielle brukere og særlig innen treforedling, er det foretatt tekniske driftsendringer
som gjør det mindre aktuelt å skifte vekk fra elektrisitet igjen.

Kombinasjoner av økt eksport og stigende innenlandsk forbruk av elektrisitet, kan meget vel
bidra til en varig økning i strømprisen. Dette vil i såfall stimulere til økt forbruk av andre
energibærere. En slik utvikling vil øke de norske utslippene av brenselsavgasser. Denne øknin-
gen kan bli noe mindre ved et skifte til naturgass i stedet for oljeprodukt.
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7.2 Støtte og garantiordninger

Det finnes flere forskjellige støtte- og garantiordninger for bedrifter som ønsker å etablere seg i
Norge i dag. Tradisjonelt har de sterkeste virkemidlene vært knyttet til etableringer i distriktene
for å bidra til nyetableringer og stabil bosetting der. De fleste ordningene administreres av
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), men også kommunale og direkte stadige
ordninger finnes. I tillegg disponerer Miljøverndepartementet/Statens Forurensingstilsyn midler
som rettes mot forbedringer i miljøet Vi skal i det følgende se nærmere på disse ordningene.

7.2.1 Lokale ordninger

I kommuneloven av 25.september 1992 nr. 107, paragraf 51 om garantiforpliktelser og
pantsetting av andres gjeld, står det blant annet54:

"En kommune eller fylkeskommune kan stille garanti for andres økonomiske forpliktelser
når det foreligger særlig kommunal eller fylkeskommunal interesse, eller er bestemt i lov
eller stortingsbeslutning.
Det kan ikke stilles garanti for økonomiske forpliktelser som er knyttet til utøvelse av
næringsvirksomhet.
Vedtak om garantistillelse skal godkjennes av departementet"

Dette innebærer at kommunene ikke lenger kan garantere for en privat bedrift når bedriften har
et forretningsmessig formål med sikte på økonomisk gevinst, seiv om det gjelder en
bedriftsetablering som kan få innvirkning på sysselsettingen i en kommune/fylkeskommune. I
samsvar med de tidligere kommunelover kan det stilles garanti når det er bestemt i (annen) lov
eller stortingsbehandling. Særlig praktisk er her kommunal garanti for lån i Husbanken eller
fylkeskummunenes engasjement i henhold til lov om Statens nærings- og distriktsutviklings-
fond. Det sistnevnte er nærmere behandlet i et senere avsnitt.

Garantiadgangen er først og fremst knyttet til investeringsformål, men i prinsippet kan det også
stilles garanti for drift, når det foreligger en særlig kommunal eller fylkeskommunal interesse.
Departementet har fastsatt nærmere regler for å stille driftsgaranti i forskrift av 9. februar 1993,
inntatt i rundskriv H-10/93. Her er det blant annet bestemt at ved garanti for forpliktelser
knyttet til driftsformål skal garantitiden settes så kort som mulig. Dessuten heter det i
departementets merknader til forskriften at kommuner/fylkeskommuner bør være varsomme
med denne typen garantier.

Som det fremgår av loven, er kommunene/fylkeskommunenes adgang til å støtte etableringen
av næringsvirksomhet innenfor kommunens grenser svært begrenset. Garantiforbudet er
likevel ikke til hinder for at kommunen/fylkeskommunen kan gi økonomisk tilskudd til en
næringsbedrift eller på annen måte bistå bedriften ved for eksempel å stille en tomt til
disposisjon ved etablering. Ved opprettelsen av distribusjonsselskapene Gasnor og Vestgass
har også flere kommuner og fylkeskommunene gått inn på eiersiden. Det vesenth'ge poenget er

54 Overå og Bernt, 1994
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at omfanget av den økonomiske uttellingen skal være rimelig klar på ytelsestidspunktet, noe
som normalt ikke vil være tilfelle når det gjelder garantier.

Godkjenningsmyndighet etter loven er Kommunal- og arbeidsdepartementet, men i rundskriv
H-25/92 er fylkesmannen gitt fullmakt til å godkjenne kommunale garantivedtak. Fylkes-
mannens fullmakt omfatter også fullmakt til å nekte godkjenning, men kommunestyret kan da
påklage fylkesmannens vedtak til departementet Saker av særlig betydning skal alltid avgjøres
av departementet

Når det gjelder støtte til energiøkonomisering (enøk) er dette noe som disponeres av det enkelte
energiverk. Dette er altså noe som kan variere fra sted til sted. Ordningen betinger også at det
virkelig foregår en energiøkonomisering ved overgang til gass. Vi har derfor valgt å ikke
gånærmere inn på dette her.

7.2.2 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND)

Den 1.januar 1993 ble Den Norske Industribank A/S (Industribanken), Distriktenes
Utbyggingsfond (DU), Industrifondet og Småbedriftsfondet slått sammen til Statens nærings-
og distriktutviklingsfond (SND). Dette innebar en omorganisering og forenkling av det
næringsrettede virkemiddelapparatet i Norge, i og med at man nå har bare en organisasjon å
forholde seg til.

SND's formål er å fremme utviklingen av et konkurransedyktig og bedriftsøkonomisk
lønnsomt næringsliv i distrikter med særlige sysselsettingsvansker eller svakt utbygd nærings-
grunnlag, ved å stimulere til nyetableringer og til videre utvikling og omstilling av eksisterande
bedrifter55. For å nå dette målet disponeres følgende virkemidler:

• grunnfinansieringslån
• risikolån
• garanti for lån
• utviklingstilskudd
• distriktsutviklingstilskudd, herunder

• investeringstilskudd
• bedriftsutviklingstilskudd
• bedriftsrettet rentestøtte

• etablererstipend
• tilskudd til offentlige forsknings- og utviklingskontrakter
• egenkapitalordning

Grunnfinansieringslån er mellomlange og lange lån til fysiske investeringer eller konkrete
og avgrensede markedsførings- og produktutviklingsprosjekter som er sikret ved pant.
Ordningen gjelder for hele landet

55 Detkongelige Kommunal og arbeidsdepartement, 1993
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Risikolån kan gis som pantelån, ansvarlig lån eller gjeldsbrevlån etter at andre
finansieringsmuligheter er utnyttet. Dette kan gis i form av investeringslån til småbedrifter
(hovedsaklig under 50 ansatte), næringslån, produktutviklingslån og distriktsrettede risikolån.
Av disse lånetypene er det bare de distriktsrettede risikolånene som ikke gjelder for hele landet.
Ved produktutviklingslån kan inntil 50% av lånet ettergis dersom prosjektet ikke blir
økonomisk utnyttbart. SND og fylkeskommunen kan i særlige tilfeller avtale rett til
konvertering til aksjekapital eller ansvarlig lån. Det kan også avtales tilbakebetaling i form av
royalty.

Det kan stilles garanti for lån til driftskapital og for lån til realinvesteringer i utbyggings-,
moderniserings-, omstillings-, utviklings- og nyetableringsprosjekter. Garantiansvaret skal
begrenses til et beløp i norske kroner. SND og fylkeskommunene er ansvarlig for å oppfylle
sine garantiforpliktelser, avhengig av hvem som har tapsansvaret. Tilbudet gjelder for hele
landet.

Utviklingstilskudd brukes for det meste til kompetansefremmende programmer som for
eksempel etablering med ny teknologi. Ordningen gjelder for hele landet.

Investeringstilskudd kan gis til investeringer i bygninger og maskiner med tilhørende utstyr
av varig karakter. Det kan ikke gis investeringstilskudd til grunnlagsinvesteringer, mobilt
driftsutstyr, med unntak for driftsmidler som inngår i bedriftens interne transportsystem, eller
til virksomheter som utvinner og/eller raffinerer petroleumsprodukter. Av tilskuddsrammen til
distriktsutviklingstilskudd kan det gis betingede lån. Det kan også avtales tilbakebetaling i form
av royalty.

Når det gjelder investeringstilskuddet, er landets kommuner delt inn i grupper avhengig av hvor
stor andel av investeringen som maksimalt kan gis i støtte av SND. Tilskuddet kommer i første
rekke kommunene i Nord-Norge til gode, men vanskelig stilte kommuner i Sør-Norge har
anledning til å benytte seg av dette i mer beskjedent omfang. Av de tre ilandføringsstedene for
gass i Norge er det kun i Aure kommune at slik støtte kan gis. Bedrifter der kan få inntil 25%
av investeringen betalt av SND. Hvilke kommuner omfattes og hvilke prosentandeler som
gjelder for investeringstilskuddet har imidlertid vært gjenstand for flere revisjoner og det er
således ingen garanti for at dette vil opprettholdes for Aure kommune når det blir en større
utbygging på Tjeldbergodden. Siden det står spesifisert i loven at slike investeringstilskudd
ikke kan gis til virksomhet som utvinner og/eller raffinerer petroleumsprodukter, vil denne
støtteordningen i første rekke kunne komme servicebedriftene rundt en eventuell gassrettet
bedriftsetablering til gode. Det faktum at små- og mellomstore bedrifter skal prioriteres av SND
taler også for dette. Det kan forøvrig heller ikke gis investeringstilskudd til grunnlags-
investeringer som veger og sidespor til jernbane. En eventuell distribusjonsledning for gass vil
trolig også kunne komme inn under denne kategorien.

Bedriftsutviklingstilskudd kan gis til bedriftsrettede utviklingstiltak, herunder
undersøkelse, planlegging, produktutvikling, markedsundersøkelse, oppstarting, opplæring og
flytting, i enkeltbedrifter eller grupper av bedrifter. Det kan også gis støtte til utredninger som
tar sikte på å kartlegge den næringsøkonomiske situasjonen i bestemte distrikter, om
bransjeforhold, om forhold i engasjementsbedrifter o.a. samt til evaluering av virkemidler. Det
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skal normalt ifcke gis tilskudd til mer enn 50% av tilskuddsgrunnlageL Ordningen er
distriktsrettet og gjelder kun bedrifter i distriktene.

Fondets organer kan velge å gi støtte i form av betingede lån eller tilskudd med avtale om
royalty betaling i stedet for rene tilskudd.

Etablererstipend er et stipend på maksimalt 200 000 kr som skal brakes til å dekke
utviklingsfasen før selve etableringen. Ordningen gjelder for hele landet, men personer i
næringssvake områder, arbeidsledige og kvinner prioriteres ved tildelingen.

Tilskudd til offentlige forsknings- og utviklingskontrakter innebærer tilskudd til
forprosjekt, spesifikasjon og utvikling av prototyp, utvikling, utprøving og eventuelt en
prøveserie av et nytt produkt som utvikles for en offentlig etat.

I tillegg har SND en egen egenkapitaldivisjon som kan gå inn på eiersiden og investere
inntil 50 millioner kroner pr. bedrift, dog slik at de sitter med maksimalt 49% eierandel. Ideen
er at SND skal fungere som en statlig investor som kan gå inn i risikable prosjekter som ikke
får penger andre steder til tross for forventet lønnsomhet. Det blir stilt klare krav til avkastning
på investert kapital og det er en forutsetning at private investerer bidrar med minst 50% av
aksjekapitalen. Egenkapitaldivisjonen i SND søker å utøve aktivt eierskap og gi tilførsel av
kompetanse til selskapene de går inn i. SND trekker seg ut når bedriftene ansees levedyktige på
egen hand. Egenkapitalordningen henvender seg i første rekke til små- og mellomstore
bedrifter, men den disponerer også midler som er øremerket til investering i ventureselskaper.

SND har særskilte virkemidler som kan fremme næringslivets evne til å gjennomføre
miljøtiltak, samt tiltak som kan minske energibruken. Dette kan for eksempel bety tilskudd, lån
eller garantier for lån for eksisterende bedrifter som ønsker å konvertere fra fyringsolje til gass.

SND har et eget program som skal bidra til å skape flere lønnsomme arbeidsplasser og mer
varierte yrkesmuligheter for kvinner. I dette programmet inngår bl.a.:

• Ekstra støtte til bedrifter som gjør en ekstra innsats for å øke antall kvinnelige ansatte
og tilrettelegge arbeidsplasser for kvinner.

• Støtte til kvinner som vil etablere egen virksomhet
• Støtte til prosjekter for å utvikle næringsliv og lokalsamfunn for kvinner

Videre kan det gis støtte til omstilling av ensidige næringskommuner, dvs bidrag for å fremme
etablering av alternative, lønnsomme arbeidsplasser slik at kommunen blir mindre sårbar for
innskrenkinger og endringer i hjørnestensbedriften. De to siste ordningene kan tolkes dithen at
det er mulig å oppnå støtte til etablering av alternative arbeidsplasser dersom det skulle bli
aktuelt å opprette nye industristeder basert på prosessindustri.

Søknader om lån, garantier for lån eller tilskudd rettes til fylkeskommunen. Fylkeskommunen
har myndighet til å gjøre endelig vedtak i mindre saker. I saker som skal behandles av SND
sentralt skal fylkeskommunen avgi uttalelser på grunnlag av søknaden.
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7.2.3 Selskapet for industrivekst (SIVA)

SIVA er et statsforetak under Kommunal- og arbeidsdepartementet hvis grunnleggende strategi
er utvikling av verdiskapingsmiljøer. Selskapets hovedmålsetting er å frembringe nødvendig
industriell infrastruktur og krysskoble virkemidler slik at det utvikles sterke verdiskapings-
miljøer. SIVA satser spesielt på industrielle områder hvor ressursene i distriktene (naturgitte og
menneskelige) er det viktigste konkurransefortrinn. Selskapet ble opprettet i 1968 med hoved-
formål å bygge og drive industrieiendommer i distriktene, noe som dengang var mangelvare.
Siden 1988 har det også drevet med tilrettelegging og muligheter for industriell virksomhet i
videre forstand. SIVA har nå 28 næringsparker som til sammen huser 193 virksomheter.
SIV As strategiske innsatsfaktorer er:

• Eiendom
• Virksomhetsutvikling
• Arbeid gjennom andre selskaper.

Eiendom, dvs. oppføring og drift av bygg, industri-, nærings- og forskningsparker samt
renovering av eldre bygningsmasse, er fundamentet i SIV As økonomiske virksomhet.

Virksomhetsutvikling innebærer aktiv medvirkning i utvikling og kommersialisering av
forretningsidéer, et felt hvor SIVA bidrar med kapital og et bredt kontaktnett Dette bidrar til å
bygge opp bedrifter som har livets rett i et uskjermet marked og skaffer dermed arbeidsplasser
til distriktene.

Arbeid gjennom andre selskaper består i investeringer og arbeid i risikokapital-,
forsknings- og utviklingsselskaper. Arbeidet innebærer et forpliktende samarbeid mellom
kompetente partnere for å oppnå multiplikatoreffekt på SIV As kompetanse og kapital. Dette er
SIVAs strategiske valg for å skape kunnskapsflyt mellom forskningsmiljøer og industri,
ansvarlig kapital til bedrifter med potensiale og drahjelp til spesielle prosjekter.

SIVA satser på spesielle bransjer hvor norsk kompetanse og naturgitte ressurser bør ha fortrinn
i det internasjonale markedet Olje- og gasstilknyttet industri er derfor ett av selskapets
satsingsområder. Vi ser for eksempel at SIVA har gått inn som en aktiv deltager i bestrebelsene
med å danne et konsortium for komplette høytrykkssystemer i transportsektoren56.

7.2.4 Miljøverndepartementet og Statens Forurensningstilsyn (SFT)

Miljøverndepartementet og Statens Forurensningstilsyn disponerer i felleskap midler til støtte
for å løse spesielle miljøproblermer. Disse midlene brakes på tre forskjellige områder, som er57:

• støtte til å bedre miljøsituasjonen, "rydde opp etter gamle synder"
• støtte til gjenvinning av avfall
• støtte til renere teknologi

56 Dette er nærmere omtalt under Raufoss i avsnitt 6.4
57 SFT, 1994
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Når det gjelder støtte til å bedre miljøsituasjonen gjelder dette konkrete saker som å hindre
forurensing fra forliste skip (f.eks. tømme Bliicher for olje), avrenning fra gamle gruver og
opprydding på gamle industritomter.

Støtte til gjenvinning av avfall gjelder gjenvinning av papir, glass etc., noe som i dag
vinner stadig mer innpass både i bedrifter og private husholdninger.

Med støtte til renere teknologi er det i første rekke snakk om tilskudd til demonstrasjons-
prosjekter og tekniske miljøanalyser. Renere teknologi innebærer endringer i råvarer,
prosessendringer og nye produktkvaliteter for maksimalt å kunne redusere utslipp til vann og
luft og avfallsproduksjon. De viktigste kriteriene for å få tilskudd til prosjekter er at de må bidra
til å løse et prioritert norsk miljøproblem, bedriften ("problemeieren") må bidra økonomisk og
resultatet av prosjektet bør ha overføringsverdi til andre bedrifter. Overgang til bruk av gass
omfattes ikke av denne ordningen, da man antar at gassteknologien er kjent, om ikke i Norge så
i hvertfall i utlandet Det er derfor ingen av disse støtteordningene som er aktuelle i forbindelse
med etableringen av et marked for naturgass i Norge.

7.2.5 Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiften ble innført i 1967 og ble gjort geografisk differensiert 1. januar 1975.
Avgiften er et generelt distriktspolitisk virkemiddel og innrettet mot det overordnede mål å
skape flere arbeidsplasser i distriktene58. Virkemiddelet har vært gradvis utviklet mot lavere
satser og økt differensiering. Pr. 1/1-93 er den 0% lengst nord og 5,3% for de nordligste
fylkene ellers og Namdalen. I sør er det en egen sone med 6,6% for Frøya, Hitra og Åfjord i
Sør-Trøndelag og Smøla i Møre og Romsdal. Distriktskommunene i Sør-Norge har 10,8%,
mens resten av kommunene har 14,3%. Av de tre ilandføringskommunene ligger Aure
kommune (altså Tjeldbergodden) innenfor det geografiske virkeområdet hvor avgiften er
10,8%, mens Kollsnes og Kårstø ligger i områder hvor avgiften er 14,3%. Soneinndelingen og
satsene for arbeidsgiveravgiften har imidlertid vært gjenstand for flere justeringer siden
introduksjonen, så ved en større utbygging på Tjeldbergodden er det grunn til å tro at Aure etter
hvert vil bli plassert i samme sone som de to andre ilandføringskommunene.

7.2.6 Investeringsavgift

Da merverdiavgiftssystemet trådte i kraft den 1. januar 1970, ble avgiften fra sisteleddsystemet
på næringslivets investeringer bibeholdt gjennom avgift på investeringer m.v., som ble innført
fra samme dato. Investeringsavgiften er et supplement til merverdiavgiften og inngår som en
del av vårt merverdiavgiftssystem59. Satsene har blitt justert flere ganger og ligger nå på 7 %
med unntak fra bedrifter i Troms og Finnmark hvor den er 0. Det er en rekke unntak fra
investeringsavgiften, vi vil kort nevne de områdene som kan ha betydning for en eventuell
konvertering til gass som energikilde eller opprettelse av ny næringsvirksomhet i tilknytning til
ilandføringsstedene.

58 Hervik og Johansen, 1992
59 Refsland og Thesen, 1990
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Bestemmelsen om miljøverninvesteringer som er pålagt industri etablert før 1. januar 1974, ble
tatt inn i lovens paragraf 4, punkt 6. Med hjemmel i denne loven ble det fastsatt følgende
forskrift, som senere ble endret 28.februar 1984, hvor det bl.a. heter:

"Det skal ikke betales investeringsavgift for investeringer som er nødvendige for å oppfylle
pålegg som er gitt eldre industrivirksomhet i henhold til lov av 16. juni 1961 om rettshøve
mellom grannar eller lov av 26.juni 1970 om vern mot vannforurensning, eller lov av 13.
mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og mot avfall.

Ved større omlegging av produksjonsprosessen eller ved utvidelse av
produksjonskapasiteten i forbindelse med gjennomføring av påbudte miljøinvesteringer,
kan Skattedirektoratet etter innhentet uttalelse fia miljøverndepartementet, samtykke i at
investeringen helt eller delvis fritas for investeringsavgift, eller at betalt investeringsavgift
helt eller delvis blir refundert

Fritaket for investeringsavgift gjelder anskaffelse eller egen fremstilling av varer som
inkorporeres i miljøvernprosjektet ved:
a) montering m.v. av utstyr som reduserer forurensende utslipp og støy,

Det bør her presiseres at fritaket bare gjelder eldre bedrifter som har fått pålegg om utbedringer.
For denne type bedrifter vil imidlertid en overgang til gass kunne bidra til betydelige
utslippsreduksjoner.

Siden 1. januar 1978 har det først vært en reduksjon, senere fullstendig fritak for
investeringsavgift for visse driftsmidler til bruk i virksomhet med fabrikkmessig vare-
produksjon og i bergverk. Forskriftene av 19. juni 1979 konstaterer følgende:

"... Det skal ikke betales avgift sv driftsmidler til direkte bruk
a) under produksjon av damp og varmt vann som prosessvarme
b) for produksjon av mottrykkskraft til egen bruk i vareproduksjon og bergverk når
produksjonen er basert på damp og varmt vann som prosessvarme.
c) under utnyttelse av spillvarme i den utstrekning spillvarmen kommer fra driftsmidler
som er fritatt for avgift etter disse forskrifter...."

Dette innebærer altså at virksomhet som utnytter spillvarmen fra prosessindustrien vil være
fritatt for investeringsavgift.

7.2.7 Andre støtteordninger

I tillegg til de støtteordningene som er beskrevet over, finnes det også en del mindre ordninger
som i første rekke går på støtte ved overgang til mer miljøvennlige energiformer. Et eksempel
på et område hvor denne typen støttte forekommer er veksthusnæringen. I følge "Forskrift om
miljøvennlig energi i veksthus" kan det gis tilskudd til omlegging til bruk av miljøvennlig
energi i veksthus hvor oppvarmingen hovedsaklig er basert på fyringsolje. Dette er først og
fremst tenkt som en støtteordning ved konvertering til elektrisitet, men støtte ved konvertering
til gass er også mulig.60

60 Se forøvrig avsnitt 10.3.7



104
7.3 Standarder

All legging av gassrør i Norge må etterkomme de krav som stilles i Plan og bygningsloven. I
tillegg er det imidlertid nødvendig med et eget regelverk som utelukkende retter seg mot gass.
Eksempler på områder hvor standarder er nødvendig kan være i bruk av materialer, hvor dypt
nedgravde rør skal legges, avstand til vegetasjon/bebyggelse i forhold til type og tetthet av
vegetasjon/bebyggelse og maksimumstrykk i forhold til materialvalg, rørdiameter/størrelse på
lagertanker etc.

Gjennom CEN (Comite Europeen de Normalisation) er Norge og 17 andre Vest-Europeiske
land i ferd med å utarbeide en europeisk standard for funksjonelle krav til materiale, design,
konstruksjon, operasjon, vedlikehold og renovasjon av tilførselssystemer for gass med et trykk
på inntil 16 bar61. Dette vil være minimumskrav som eventuelt kan settes strengere gjennom
nasjonale lover og regler. Som et eksempel kan nevnes at CEN-utkastet til europeisk standard
snakker om trykk inntil 10 bar i polyetylenrør, mens det kan være inntil 16 bar i stålrør. En
annen komite innenfor det samme standardiseringssamarbeidet ser på de krav som skal stilles til
gassrør.

For høytrykks gassrørledninger ble det utarbeidet forskrifter i forbindelse med leggingen av
Statpipe inn til Kårstø i 1984-85. Siden det den gang ikke eksisterte noe norsk lavtrykks
gassnett, ble det på daværende tidspunkt ikke opprettet noen norske standarder på dette
området Det er viktig å ha standarder som følger med i den teknologiske utviklingen og man
ønsket derfor å vente til det forelå et reellt behov. Nå er det en klausul i forbindelse med
arbeidet innenfor det europeiske standardiseringsarbeidet, CEN, som sier at det ikke kan
etableres nye nasjonale standarder innenfor de områdene som diskuteres, så lenge arbeidet
fortsatt pågår. Det kan imidlertid søkes om dispensasjon fra denne bestemmelsen, da arbeidet
har pågått i mer enn 5 år uten at det er kommet til noen enighet. Siden utbyggingen av
infrastruktur for gass foreløpig kun skjer i meget begrenset omfang, har man imidlertid valgt å
avvente situasjonen.

Ved byggingen av Gasnors rørledning på Karmøy ble det gitt tillatelse til å benytte danske eller
svenske forskrifter. Siden de svenske var de nyeste, ble disse valgt. Også når det gjelder
produksjon og kvalitetskontroll av rørene som brakes i rørledningen er det brukt standarder fra
Sverige. Ett norsk firma, har i den forbindelse skaffet seg den nødvendige sertifisering
(Fjeldhammer Brak). Teknologisk Institutt arrangerte i samarbeid med svenske og danske
organisasjoner et eget sveisekurs for gassrørledninger som ga deltakerne et sertifikat som må
vedlikeholdes. I bedriftene som får installert gass stiller DBE (Direktoratet for Brann og
Eksplosjonsvern) krav og sjekker at disse oppfylles. Dette gjelder tillatelse til å bygge- og drive
anleggene samt kontroll i forbindelse med oppfyllingen av hydrokarboner.

Mangelen på enhetlige standarder kan være et problem for bedrifter, som for eksempel Raufoss
A/S, som utvikler og selger produkter for det internasjonale gassmarkedet. Vanligvis
representerer den strengeste standarden også de høyeste produksjonskostnadene, slik at det vil
være optimalt å tilpasse seg de standarder som gjelder i det enkelte marked, seiv om dette

S1 CEN, 1994
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innebærer små produksjonspartier og mangel på storskalafordeler. For disse bedriftenes er det
derfor gunstig at Norge arbeider for å etablere nasjonale standarder som er mest mulig i
samsvar med resten av Europa og for internasjonal samordning av de nasjonale standardene.

Også når det gjelder krav til utdannelse/kunnskapsnivå til personell som installerer og
vedlikeholder utstyret for distribusjon og lagring av gass eller på annen måte arbeider med
gassen, er det nødvendig med en viss standardisering. Gass vil kunne oppføre seg forskjellig
fra elektrisitet og væsker, samtidig som det er viktig og ta hensyn til faren for lekkasjer og
eksplosjonsfare. Her kan vi bare vise til Sverige og ikke minst Danmark hvor det foregår
omfattende opplæring og sertifisering av denne type personell, (se forøvrig Kapittel 5.3)

7.4 Sikkerhet

Tradisjonelt har nordmenn sett på bruk av gass med en viss skepsis på grunn av antatt stor
eksplosjons- og forgiftningsfare. Dette skyldes i første rekke at by gassen, som tidligere ble
brukt i de store byene også i Norge, inneholdt relativt store mengder (ca 15 volumprosent) av
den giftige gassen CO, noe som ikke er tilfelle for de gasser som brakes til husholdningsformål
i dag. I tillegg har man apen flamme ved brenning av gassen, noe som oppleves som mere
hasardiøst og brannfarlig enn for eksempel flater som er elektrisk oppvarmet (kokeplater). At
brukerne og omgivelsene betrakter naturgassen som en sikker energikilde er samtidig helt
avgj ørende for en suksessfull og hurtig utbygging av markedet.

Naturgass består hovedsaklig av metan. Gassen er ikke giftig og i motsetning til propan er den
lettere enn luft. Naturgassen stiger med 0,86 meter pr. sekund og er kun brennbar i
konsentrasjoner mellom 5 og 15 % i luft. Ved rimelig ventilasjon vil naturgassen derfor raskt
uttynnes til en ikke-brennbar blanding og ansamling av gass på bakkenivå unngås. For at brann
eller eksplosjon skal kunne oppstå må blandingsforholdet mellom gass og luft være riktig, i
tillegg til at det må det være en antennelseskilde til stede. Selvantennelsestemperaturen for
naturgass ligger på 540 °C. Den høye selvantennelsestemperaturen gjør at en gassblanding
sjelden blir antent bare ved kontakt med varme overflater.

Ved uhell kan lekkasjer oppstå og avgasser fra forbrenningen komme ut i eventuelle
produksjonslokaler. Det viser seg imidlertid at denslags utslipp forekommer meget sjelden i
moderne anlegg og at problemene er mindre ved bruk av gass enn ved bruk av olje, kull, flis
eller torv. I tillegg inneholder røkgassene fra gassforbrenninger mindre skadelige stoffer enn
for de andre brenslene62. Naturgass er forøvrig tilsatt THT (tetrahydrothipoen) slik at man skal
kunne lukte gassen ved eventuelle lekkasjer.

Seiv om naturgass ikke er giftig, kan den fortrenge luft og forårsake kvelning slik som andre
ikke-aktive gasser. Kontakt med flytende naturgass (LNG) kan forårsake alvorlige frostskader.
Frostskader kan også oppstå ved en plutselig ekspansjon av komprimert naturgass (CNG) til
atmosfæretrykk. En slik ekspansjon vil også forårsake et kraftig smell og kunne medføre
alvorlige hørselskader63.

62 Varmedal, 1994
63 Bang og Holden, 1991
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I likhet med alle andre energikilder er det vesentlig for sikkerheten ved bruk av naturgass at alt
utstyr installeres og brakes riktig. I Danmark anvendes en sikkerhetsfilosofi som bygger på64:

• Gassreglementets installasjonsforskrifter
• Krav om godkjennelse av gassmateriell innen det markedsføres
• Spesialutdannet personale til installasjon og oppstart av gassutstyr
• Krav om tilsyn fra en tredje part før anlegget tas i bruk.
• Krav om systematisk vedlikehold.

Det er opprettet en egen sikkerhetsmyndighet, Danmarks Gasmateriel Prøvning (DGP), som i
samarbeid med gasselskapene kontrollerer installasjonenes sikkerhetsmessige tilstand og setter
nødvendige aktiviteter i gang for å opprettholde sikkerhetsnivået.

Det finnes pr. i dag ikke noe klart definert regelverk for installasjon og drift av CNG/LNG
anlegg i Norge. Direktoratet for brann og eksplosjonsvern (DBE) henviser foreløpig til
"Veiledning om oppbevaring av LPG ved forsyningsanlegg og omfyllingssted for LPG" utgitt
15. mars 1990. Dette til tross for at CNG/LNG har andre fysiske egenskaper enn LPG. I
tillegg til DBE som har det overordnede ansvaret for sikkerheten, har vi Det Norske Veritas
(DnV) som er internasjonalt anerkjent innenfor vurdering/sertifisering av sikkerhet, risiko- og
pålitelighetsanalyser.

Det vil bli stilt krav om områdeklassifisering av gasslagerområde og rørledninger. Man opererer
der med sikkerhetsavstander til nabogrense og avstand fra offentlig ferdselslinje, tennkilder,
brennbar bygning eller opplag avhengig av volum, evt. kapasitet, trykk og kvalitet på
rørledningen. Endelige krav vil være gjenstand for diskusjon med DBE og vil bl.a. avhenge av
hvilke sikkerhetstiltak og prosedyrer som innføres ved drift av anlegget og topologiske forhold
i nærheten av anlegget65.

Beregnet lekkasjefrekvens for store ledninger i drift er beregnet til 1 pr. 2,5 mill. km. pr. år i
Storbrittannia. I USA skjer det gjennomsnittlig ca. 5 dødsulykker pr. år i tilknytning til ca 475
000 km overføringsledninger66. Overføringsledninger i Norge vil utgjøre mindre enn en
promille av denne lengden.

1 USA har Department of Transportation etablert kvalitetsstandarder for CNG lagertanker til
bruk i kjøretøyer. Disse standardene krever at flere tanker tas ut av produksjonslinjen og testes.
Testene inkluderer blant annet trykktest hvor tanken skal tåle minst tre ganger det normale
driftsstrykket. Det settes også krav til at kommersielt tilgjengelige CNG-tanker skal tåle
direktetreff med skytevåpen og brann uten å eksplodere. I tillegg gjennomføres utmattings-
tester, termiske påkjenninger og omfattende testing av sikkerhetsventilen. Hver enkelt tank
trykktestes etter produksjon og med jevne intervaller etter at de er tatt i bruk. Studier utført på

64 Sundman, 1994
65 Naturgassdrift av ferje, 1993
66 Naturgass til Østlandet.
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slutten av 70-tallet fant ingen eksempler på feil i CNG-tanker som var innblandet i kollisjoner,
verken i USA eller Italia (hvor mer enn 300 000 naturgassbiler er i drift)67.

I forbindelse med "Co-Nordic Natural Gas Bus Project" foretok DnV Technica en studie som
gikk på "NGV (Natural gas vehicles) and safety". Konklusjonen der var at68: "Få alvorlige
skader har opptrådt ved bruk av naturgassdrevne kjøretøy, noe som indikerer at disse er minst
like sikre som bensindrevne kjøretøy. Mangier i det statistiske underlaget umuliggjør
konklusjoner med et godt konfidensnivå. Med bakgrunn i naturgassens egenskaper og det siste
innen brennstoffsystem design, ansees den brennstoffrelaterte risken for naturgasskjøretøy for
ikke å være større enn dieselkjøretøy."

7.5 Oppsummering

Avgiftene på fossile brensler består i dag av tre komponenter. Den ene er en grunnavgift som
utelukkende gjelder for drivstoff i motorkjøretøy, mens de to andre, henholdsvis CO2- og
svovelavgift ilegges i henhold til utslippene som oppstår ved bruk av brenslene. Sett i forhold
til utslippene favoriserer CO2-avgiften kull fremfor brenselolje og brenselolje fremfor bensin.
Et villniss av lettelser/fritaksordninger kompliserer avgiftsbildet ytterligere. Svovelavgiften er
differensiert proporsjonalt til svovelinnholdet i brenselet. Foreløpig er det ingen avgift, verken
CO2-avgift eller andre, på bruk av gass.

Kommunene har få virkemidler for å tiltrekke seg/støtte etableringen av ny virksomhet innenfor
kommunens grenser, bortsett fra når de går inn på eiersiden. Poenget er at de ikke skal inngå
avtaler som kan medføre ukjente økonomiske forpliktelser i fremtiden. SND har mange
muligheter for lån, tilskudd og garantier når det gjelder nyetableringer, introduksjon/utvkling av
ny teknologi eller flytting av bedrifter, samtidig som de kan gå inn på eiersiden der hvor det er
problemer å skaffe egenkapital på annen måte. Investeringstilskudd kan, i tillegg til at det kun
kan innvilges til investeringer i et begrenset antall kommuner, ikke gis til virksomhet som
utvinner og/eller raffinerer petroleumsprodukter. Ingen har imidlertid krav på støtte fra SND,
søknadene behandles og prioriteres av Fylkeskommunen evt. SND sentralt. I tillegg til SND er
også SIVA en aktuell partner ved opprettelse av industrivirksomhet på ilandføringsstedene.
Aure kommune har foreløpig noe lavere arbeidsgiveravgift enn de øvrige ilandførings-
kommunene. Virksomheter som utnytter spillvarme er fritatt for investeringsavgift.

Norge har foreløpig ingen standarder når det gjelder lavtrykks gassrørledninger og -
installasjoner, så forskrifter fra våre naboland har blitt gjort gjeldende for den utbyggingen som
har blitt foretatt så langt. Et felles europeisk arbeide (gjennom CEN) er imidlertid i gang på
dette området.

Naturgass er ikke giftig og er brennbar kun i begrensede konsentrasjoner blandet med luft. Med
de sikkerhetskrav som blir stilt i den vestlige verden har det vært få alvorlige ulykker knyttet til
bruk av naturgass. Naturgass er mindre eksplosiv enn bensin og, siden den er lettere enn luft,
vil den ved lekkasjer ikke samle seg langs bakken på samme måte som propan.

67 Bang og Holden, 1991.
68 Veglo, 1994
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8. SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER VED BRUK AV
GASS

Ilandføringen av rørledninger til Norge skjer på kysten hvor de fleste kommuner har et relativt
begrenset næringsgrunnlag. Det stilles store forventninger til slike etableringer, noe som
vanligvis fører til intens debatt og konkurranse mellom flere kommuner/regioner når det gjelder
lokaliseringen.Det som gjerne fremheves er de økonomiske godene en slik utbygging kan føre
med seg; nye oppdrag for det lokale næringslivet, nye arbeidsplasser, innflytting og ny vitalitet
og dynamikk og flere penger i en slunken kommunekasse. På den annen side er det også en
viss mulighet for ødeleggelse av naturmiljøet og det tradisjonelle sosiale livet i regionen.
Samtidig kan pressproblemer endre kostnadsnivået i det lokale næringslivet eller boligbyg-
gingen og dermed presse ut tradisjonelle næringer og gjøre forholdene enda verre for svake
grupper.

Ilandføringen i seg seiv vil føre til store endringer i etablerte bygdesamfunn, i første rekke i
anleggsperioden, men også i form av innflytting i forbindelse med den permanente driften av
anleggene. Relativt sett vil et tillegg av gassbasert industri representere mindre omveltninger
enn selve utbyggingen, seiv om lengden og omfanget av anleggsperioden og antall varige
arbeidsplasser vil kunne bli endret. Vi har her sett nærmere på erfaringen fra tidligere industri-
utbygginger i Norge og sammenholdt dette med de forholdene som rår ved ilandføringsstedene
i dag. I forbindelse med utbyggingen på Kårstø (1983-85) ble de samfunnsmessige konsek-
vensene nøye overvaket av et team forskere fra Næringsøkonomisk Institutt, Rogalands-
forskning og NIBR. Resultatet av dette arbeidet er basis for kapittelet om erfaringene fra
Kårstø-utbyggingen. (Vatne m.fl. 1990).

Ved overgang til bruk av gass i eksisterende virksomheter vil endringen sett utenfra i første
rekke bestå i bygging av tilførselsledning eller fordampningsanlegg og endringer på miljøsiden
i form av lavere utslipp o.l. Samfunnsmessige konsekvensene av dette er nærmere behandlet i
kapittel 8.4.

8.1 Erfaringer fra Kårstø-utbyggingen

Da planleggingen av Kårstø-utbyggingen startet, hadde man allerede erfaring med utbyggingen
av petrokjemianleggene i Bamble. Denne utbyggingen førte til store økonomiske vanskeligheter
for kommunen og uro og misnøye på anleggsplassen. Tysvær kommune, hvor Kårstø-
utbyggingen fant sted, har svært mange likhetstrekk med Bamble. Det var her snakk om
temmelig like industriutbygginger. Begge kommunene ligger i to av landets største arbeids-
markedsregioner, og de valgte svært lik lokal strategi. I motsetning til de ensidige industri-
stedene var både Tysvær og Bamble i utgangspunktet på mange måter et allsidig samfunn med
lett tilgjengelighet til en større region med et bredt arbeids- service- og kulturtilbud. Begge
kommunene hadde også god tilgang på arealer til både boligbygging og industribygging.

For å unngå de problemene Bamble kommune kom ut for, ble det forhandlet frem en egen
avtale mellom Tysvær kommune og Statoil. Denne avtalen satte vilkår for finansiell støtte til
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infrastrukturinvesteringer i kommunen fra utbyggerens side. Det ble også utvist større
nøkternhet og mer realistisk planlegging fra kommunens side, slik at man ungikk å komme opp
i det samme økonomiske uføret som Bamble.

For å sikre lokal deltakelse ved utbyggingen ble Statoil også pålagt å legge forholdene til rette
for mindre lokale foretak gjennom informasjon og utforming av kontrakten Utbyggeren ble
også pålagt å ta særlig hensyn til rekruttering av lokal arbeidskraft, spesielt til svake grupper og
kvinner. For å holde kontroll med rekrutteringen og unngå klondyke og tvilsomme arbeids-
kontrakter for utenlands arbeidskraft, ble utbyggeren pålagt et nært samarbeid med arbeids-
formidlingen og politiet i regionen. Samtidig ble Statoil også pålagt å etablere et arbeidstaker-
register som til enhver tid skulle ha oversikt over hvem som arbeidet på anlegget.

Til slutt ble det framsatt krav om at det skulle gjennomføres en uavhengig studie av de faktiske
virkningene utbyggingen ville få for de sosioøkonomiske forholdene i etableringsregionen.
Hensikten med denne studien var dels å overvake begivenhetene slik at de kunne være til
umiddelbar nytte i gjennomføringen av prosjektet, dels å utvikle metoder for konsekvens-
vurderinger, vinne bedre innsikt i hva som faktisk skjer i en region som får etablert et
storindustrielt anlegg og forbedre datagrunnlaget for senere konsekvensanalysen Denne
utredningen resulterte i Vatne 1990.

8.1.1 Virkninger for det lokale næringslivet

Undersøkelsen som ble foretatt omkring Kårstø-utbyggingen har også sett på virkningene for
det lokale næringslivet Det er verd å merke seg at undersøkelsen kun omfatter bedrifter som
eksisterte både før og etter utbyggingen av anlegget, slik at bedrifter som ble nødt til å instille
virksomheten i utbyggingsperioden ikke er kommet med. Heller ikke bedrifter som ble dannet i
forbindelse med utbyggingen, for så å få problemer når denne var over, er kommet med her.

Allerede ved starten av utbyggingen på Kårstø hadde det lokale næringslivet i regionen en
gunstig struktur, med verkstedsindustri som allerede hadde prosjekt- og anleggserfaring fra
offshore-prosjekter, og flere mellomstore entreprenører som var villige til å påta seg del-
entepriser.

For de fleste lokale foretakene syntes Kårstø å ha vært et mellomspill, et kjærkomment marked
som kom til rett tid. For de lokalmarkedsbaserte foretakene var Kårstø et supplement til det
markedet de allerede betjente i regionen. Uten altfor store anstrengelser fikk slike bedrifter
kontrakter i kraft av sitt blotte nærvær. Nærhet til anlegget ga konkurransefordeler som
minimale transportkostnader, minimale diett- og oppholdskostnader for arbeidsstokken og
mulighet for hurtig og fleksibel levering. De fleste foretakene av denne typen var ikke dypt
involvert på anlegget, men drev sitt normale daglige virke uten den store påvirkningen fra
Kårstø. Da anleggsperioden var over, fortsatte de stort sett som før, uten å ha vunnet særlig
mye lærdom som kunne bidra til nyskaping i foretaket. Flere foretak fikk likevel hevet
kompetansenivået i staben gjennom Kårstø-oppdragene. En slik kompetanseheving kan være
med på å styrke foretakenes markedsposisjon. Et fåtall synes å ha evnet å nytte Kårstø som
lærested for videreutvikling av foretaket. Dette gjaldt særlig foretak som allerede før
anleggsstart var inne i en god dynamisk utvikling med framsynte og ekspansive foretaksledere.
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Regionen synes i liten grad å ha utnyttet anleggsperioden til å skape grunnlag for varig vekst i
fremtidige markeder. Det har funnet sted få nyetableringer som bærer bud om ekspansjon og
nye spennende arbeidsplasser. Dette er et dilemma som også vil påvirke regionens framtid. Det
hevdes i boken om de samfunnsmessige virkningene av utbyggingen på Kårstø (Vatne, 1990)
at "Prosessindustri skaper mange arbeidsplasser, men ikke en kultur som fremmer
entreprenørånd og nyskapingsaktivitet. Skal dynamikken i den lokale industrien utvikles, må
det mer til enn gassbehandling eller aluminiumssmelting." For å underbygge denne påstanden,
må vi først se litt på hvordan ny virksomhet oppstår og så sammenholde dette med hvordan
eventuelle nyetableringer i tilknytning til prosessindustrien vil kunne skje.

Det er to grunnleggende mekanismer som bidrar til igangsetting av ny virksomhet; (i) enten blir
det etablert helt nye bedrifter eller så (ii) foretar etablerte bedrifter en intern diversifisering som
fører til opprettelsen av en ny enhet.

(i) Etablering av helt nye bedrifter skjer gjerne ved
• "spin-off hvor

- ansatte ved en eksisterende bedrift bryter ut og etablerer konkurrerende virksomhet.
- ansatte fra underleverandører eller kunder til en eksisterende bedrift etablerer
konkurrerende virksomhet

• etablering basert på ideer fremkommet i forbindelse med offentlig forskning eller
utdanning

(ii) Intern diversifisering innebærer vanligvis etablering av beslektet virksomhet hvor man kan
nyttiggjøre seg kompetanse og kapital fra den eksisterende virksomheten. Dette innebærer også
etablering av bedrifter som kan stå for underleveranser til eller videreforedling av (evt.
nyttiggjøre sog) den eksisterende bedriftens produkter.

Intern diversifisering ser vi eksempler på i forbindelse med utbyggingen av
petrokjemianleggene i Bamble hvor det ble utbygd anlegg for produksjon av hard og myk
polyeten og polypropen, samt en vinylkloridfabrikk for å nyttiggjøre seg råstoff fra eten- og
propenfabrikken.69 Også ved planleggingen av anleggene på Tjeldbergodden har man tatt behov
for innsatsfaktorer i tillegg til naturgassen og nyttiggjøring av "avfallsprodukter" fra prosessene
i tankene. Bedriftene som i første rekke har nytte av diversifiseiingen trekker gjerne inn andre
aktører som besitter kompetanse og kjennskap til/innpass på markeder de mangier seiv. Et
eksempel på dette er AGAs deltakelse i luftgassfabrikken på Tjeldbergodden. Resultatet av en
slik diversifisering er dannelsen av industrielle klynger.

Påstanden i Vatne 1990 omfatter i første rekke mangelen på nyetableringer i forbindelse med
gassterminalen på Kårstø og aluminiumsindustrien i Norge. Prosessindustri er en meget
kapitalintensiv industri, det er klare storskalafordeler og er derfor sjelden aktuelt at en eller flere
medarbeidere går ut og starter egen virksomhet basert på forbedringer i prosessene.
Underleveranser består i stor grad av naturressurser (gass, malmer, elektrisitet), noe som heller
ikke gir grunnlag for ny virksomhet på prosesseringsstedeL Vedlikeholdet ved bedriftene

69 En nærmere beskrivelse finnes i Walker mil., 1992.
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utføres i stor grad av selskapene seiv, evt. i samarbeid med de (vanligvis) utenlandske
produsentene av utstyret. At heller ikke leverandører av varer og tjenester i utbyggingsfasen til
anlegget har maktet å skape varige arbeidsplasser basert på disse leveransene, understreker at
aktiviteten på anlegget reduseres betraktelig ved overgangen til driftsfasen, samt at de
leveransene som fant sted har liten samménheng med behovet for eksterne leveranser til drift og
vedlikehold av anlegget. Vi kan dermed slå fast at denne type industri, inkludert under-
leverandører og beslektet industri, er av en slik natur at nyetableringer i første rekke må skje
gjennom intern diversifisering fra etablerte selskaper.

Utbyggingsfasen
I utbyggingsfasen lå leveransene fra Haugesunds-regionen på ca 20% av kontraktssummen. (se
Tabell 8-1) Den største lokale andelen var i transportsektoren, seiv om det i denne
sammenhengen ikke dreier seg om store beløp (ca 12 mill kr)

Tabell 8-1 Total kontraktssum for forskjellige arbeidsoppgåver og beregnede
lokale leveranser til Kårstø-anlegget

Arbeidsoppgåve

Anleggskontrakter
Utstyrsleveranser
Prosjektering/adm.
Elektromontering
Mekanisk montering
Anleggsservice

Sum

Total kontraktssum
MillNKr.

1042
924
806
348

1098
312

4 530

Lokale leveranser
MilLNKr.
368

4
40
48

230
181

871

Lokal andel
%

35
0
5

14
21
58

19

Kilde: Vatne, 1990

Når det gjelder arbeidskraft på anlegget, kom 90% av servicearbeiderne og 75% av de som
hadde underordnet administrativt arbeid fra regionen. Faglærte arbeidere som sveisere og
rørleggere, hadde et solid tyngdepunkt utenfor regionen (inkludert utlandet). Servicearbeid var
den eneste kvinnedominerte arbeidsområdet. Her utgjorde kvinner 70% av arbeidstakerne.
Over halvparten av kvinnene hadde vært uten jobb før Kårstø-ansettelse, mens 20% hadde vært
registrert som arbeidsledige. De fleste kvinnene var ufaglærte.

Anlegget ligger ca 15 km. fra kommunesenteret i et spredt befolket jordbruksområde.
Avstanden til befolkningstyngdepunktet gjorde at anlegget var lite synlig for folk flest. Mangel
på møteplasser i kommunen gjorde at anleggsarbeiderne dro til Haugesund, evt. reiste hjem, i
fritiden. I tillegg var det konsentrerte, hektiske arbeidsperioder og gode velferdstilbud på
anlegget, slik at det ble minimale kontaktmuligheter mellom anleggsarbeiderne og lokal-
befolkningen og dermed heller ingen problemer på dette området

Driftsfasen
Hele 60% av de ansatte til driften av anlegget var bosatt i regionen før ansettelsen. Dette var
personer som gikk inn i fagarbeiderstillinger og administrative stillinger eller servicestillinger
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der det krevdes mer generell kompetanse. De fleste kom fra lokal kriserammet industri,
inkludert skipsfart, fra sokkelvirksomhet og fra privat- og offentlig service.

40% av de ansatte var innflyttere. De gikk inn i nøkkelstillinger på ledernivå og som
fagarbeidere. Hele bemanningen bærer ellers preg av et høyt kvalifikasjonsnivå både når det
gjelder utdanning og erfaring. Videre er det en mannsdominert forsamling, aldersmessig fordelt
mellom 25 og 40 år, og i stor grad etablert med ektefelle og barn. Bostedsmessig har
majoriteten etablert seg nært opp til Haugesund.

Størrelsen, sammensetningen og konjukturene i det regionale arbeidsmarkedet skapte
arbeidstilbudet De fleste innflytterne valgte å bosette seg nært opp til Haugesund. Plassering i
en bynær region ga større velferdstilbud og økte mulighetene for arbeid blant medflyttere, noe
som gjorde arbeidsplassene attraktive og rekrutteringsprosessen lettere.

8.2 Virkninger av oppbygging av nye industristeder

8.2.1 Tidligere erfaringer

I dette kapittelet beskrives typiske trekk ved en del utbyggingskommuner. Beskrivelsen er
basert på Vatne, 1990.

En del typiske ensidige industristeder som vokste fram i Norge på slutten av 1950-tallet er
preget av trang og isolert beliggenhet, sterk befolkningsvekst på 1950- og 1960-tallet, sterk
avhengighet av en enkelt bedrift, dårlig tilbud av arbeidsplasser for kvinner og periodevis også
for ungdom. To begreper som karakteriserer slike industrisamfunn er en-generasjonssamfunnet
og permanent midlertidigheL Med en-generasjonssamfunnet sikter vi til en situasjon der alle
ledige jobber blir besatt for en lang tid og etterlater seg få åpninger for kommende årskull.
Mangelen på alternative arbeidsplasser fører til at ungdommen flytter ut av lokalsamfunnet.
Begrepet permanent midleru'dighet er myntet på det forholdet at en stor del av befolkningen i
ensidige industristeder oppfører seg som om de skal flytte, men likevel blir boende. Resultatet
er at svært få investerer i etablering av sosiale nettverk og samfunnsdeltaking ellers.

Kraftutbyggingskommuner er i mange tilfeller fjellbygder eller kommuner med store
fjellområder, dominert av primærnæringer med noe småindustri og handel. For disse
kommunene har ofte kraftutbyggingen ført til en økonomisk oppblomstring og sterk vekst i
anleggsperioden. Ofte har kommunene hatt store problemer med å utnytte veksten når
anleggsperioden er avsnittet, noe som har ført til utflytting og nedgang i folketallet.

De suburbane områdene har særlig vokst fram i løpet av 1960- og 1970-årene i tilknytning
til større befolkningssentra og som "bygdebyer". Typiske trekk for suburbane områder er
feltutbygging og en sterk strøm av nyinnflyttere og tilbakeflyttere. Dette har ført med seg et
stort innslag av med nasjonale, ikke-lokalbaserte verdier i tillegg til den lokale kulturen. Et
annet trekk ved de suburbane områdene er en variert yrkessammensetning og framveksten av
nye yrkesroller i lokalsamfunnet. Gjennom integrasjon av innflyttere og fastboende oppstår det
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nye livsstilsformer, nye verdier og arenaer for nye aktiviteter. Forandringene er i første omgang
ofte lite synlige, de består gjerne av små forandringer i hverdagslivet. Men de kan likevel gi
betydelige forandringer på lengre sikt.

8.2.1.1 Bamble-utbyggingen

Det første eksemplet på utbygging av anlegg for videreforedling av petroleumsressursene i
Norge var byggingen av de petrokjemiske anleggene i Bamble i perioden 1974-79. Norsk
Hydro, Statoil og Saga Petrokjemi gikk sammen i interessentselskapet I/S Noretyl for å bygge
et anlegg for produksjon av eten og propen. For å utnytte råstoffet fra Noretyl bygde et annet
interessentselskap med de samme eierne (I/S Norpolefin) en polypropenfabrikk og to polyeten-
fabrikker noen kilometer unna. Norsk Hydro bygde for egen regning et vinylkloridanlegg i
tilknytning til etenfabrikken og gikk sammen med Borregaard om å bygge en ny klorfabrikk.
(Etter flere endringer på eiersiden står nå Norsk Hydro og Borealis alene igjen som eiere av
anleggene.)

Disse utbyggingene skapte store problemer for Bamble kommunes økonomi. Store
infrastrukturinvesteringer, problemer med skatteinngang fra anleggsbemanningen og små
inntekter fra selve anlegget førte nesten til konkurs for kommunen. Stor etterspørsel etter
arbeidskraft, varer og tjenester førte til et lokalt inflasjonspress i regionen, som skapte
problemer for mange bedrifter. Dårlig arbeids- og boligforhold på anleggsplassen førte til sosial
uro i anleggsleiren.

8.2.1.2 Kårstø-utbyggingen

Tysvær har på mange måter nytt godt av mange gunstige utviklingstrekk ved ensidige
industristeder og kommuner med kraftutbygging, men har i mindre grad fått erfare de
problemene slike samfunn har hatt. I tillegg var tilbudet på arbeidsplasser i kommunen større
slik at Tysvær kom i en gunstigere situasjon enn de suburbane områdene omtalt ovenfor.

Seiv om sysselsettingen ved gassterminalen på Kårstø skulle bli fullstendig dominert av en
generasjon, vil Tysvær som lokalsamfunn neppe bli et engenerasjonssamfunn. Anlegget spiller
ikke en dominerende rolle som arbeidsplass i regionen og den allerede påbegynte
urbaniseringen gjorde at innflytterne ble relativt greit integrert i lokalmiljøet. Tendensen til
permanent midlertidighet oppsto derfor bare i beskjeden grad.

På samme måte som for kommuner med kraftutbygging gjennomgikk Tysvær en økonomisk
oppblomstring i anleggsfasen, men til forskjell fra områder med kraftutbygging, sått
kommunen igjen med et betydelig tilbud av industriarbeidsplasser etter at anleggsfasen var
over. Gode velferdstilbud på anlegget, knappe tidsfrister/stor arbeidsbelastning og mangel på
møtesteder gjorde at anleggsfolkene satte svært lite preg på kommunen, slik at det aldri var noe
behov for å integrere disse i lokalsamfunnet. Overgangen til driftsfasen gikk derfor relativt
glatt.
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8.2.2 Karaktertrekk ved de to andre ilandføringsområdene

Tabell 8-2 viser en del karaktertrekk ved alle de tre ilandføringsstedene for gass i Norge.

Tabell 8-2 Karaktertrekk ved ilandføringskommunene for gass i Norge.

Innbyggertall
pr. 1/1-94

% mellom 20 og 49 år

Antall arbeidstakere
- i olje- og bergverk
- i industri
pr. 2.kvartal 1992

Antall helt arbeidsledige2)

Antall arb. ledige på personrettede tiltak2

Aure
2 725

38,8

0
72

(2,6 %)

77 (6,3%)
26

Øygarden
3 395

40,6

47i)

64X)

(3,3 %)

150 (10,8 %)

60

Tysvær
8 072

42,8

553
304

(10,6 %)

152 (3,9%)
76

Kommenterer til tabellen:

" - Tallene er pr. 2.kvartal 1993
2) - Tallene angir årsgjennomsnitt for 1992

Kilde: SSB-regionalstatistikk for Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal

Tabell 8-2 viser at Aure og Øygarden har vesentlig lavere andel av arbeidstakere sysselsatt
innenfor olje og industri og betydelig større arbeidsløshet enn Tysvær. Aure er den kommunen
som har det laveste innbyggertallet, men også Øygarden har vesentlig færre innbyggere enn
Tysvær.

8.2.2.1 Øygarden kommune

Øygarden kommune hadde i 1980 2537 innbyggere70. Den var en tradisjonell kystkommune
med fiske som viktigste næringsvei. Kommunen hadde opplevd stagnasjon og nedgang i
folketallet i hele etterkrigstiden frem til 1975, men etter at en hurtigbåtforbindelse til Bergen ble
opprettet begynte befolkningen å øke noe. I 1980 hadde 237 av de 1034 registrerte arbeids-
takerne i kommunen sin arbeidsplass utenfor kommunen, noe som i hovedsak skyldtes
pendling til Bergen. I kommuneplanen fra 1986 ble Norway Foods1 sardinfabrikk med 75
arbeidsplasser, derav ca 2/3 kvinner, trakket fram som kommunens viktigste arbeidsplass.
Fastlandsforbindelse og oljeaktiviteten i kommunen har ført til at den ved starten av 1994 hadde
et innbyggertall på 3395 (se Tabell 8-2).

70 Aschehaug og Gyldendals Store Norske Leksikon, 1982
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11984 ble det besluttet at råoljeterminalen fra Oseberg-feltet skulle bygges på Sture i Øygarden
kommune. Byggearbeidet startet senere samme år og terminalen sto ferdig i april 1989. I
forbindelse med utbyggingen bidro oljeselskapet Norsk Hydro også til byggingen av
Rongesundsbroen, slik at kommunen ble landfast Da kommunen brått fikk oljeaktivitet, bidro
dette til rene klondyke-stemningen også i administrasjonen. De store inntektene i utbyggings-
fasen førte til at man glemte den tidligere harmoniseringen mellom inntekter og utgifter slik at
kommuneadministrasjonen kom opp på et altfor høyt driftsnivå. Samtidig ble overføringene fra
Staten og gjennom Distriktenes Utbyggingsfond redusert på grunn av den sterke aktiviteten i
kommunen. Dette førte til store underskudd og vanskelig kommuneøkonomi da man gikk over
i driftsfasen. (Bjørlykke, 1994)

Seiv om storparten av anleggsarbeiderne (på det meste ca 700) var bosatt i egne brakkebyer og
hadde liten kontakt med lokalbefolkningen, innebar utbyggingen av Sture økt etterspørsel etter
arbeidskraft innen bl. a. catering og renhold, noe som i stor grad ble dekket lokalt. Dette førte
til at en stor del av den skjulte arbeidsledigheten i kommunen ble synliggjort og til økte
inntekter og større forbruk også blant de opprinnelige beboerne. Overgangen til driftsfasen av
anlegget med ca. 60 permanente stillinger, førte til at store deler av den lokalt rekrutterte
arbeidskraften mistet jobben og kommunen opplevde en sterk økning i arbeidsledigheten, antall
sosialhjelpsklienter og antall tvangsauksjoner. Seiv om utbyggingen av Sture-terminalen førte
til mange nye arbeidsplasser for lokalbefolkningen i en kort periode, førte den ikke til at
kommunen fikk et mer diversifisert næringsgrunnlag (Bjørlykke, 1994). Fastlandsforbindelsen
og nærheten til den store arbeidsmarkedsregionen i Bergen førte imidlertid til at man slapp en
"støvsugereffekt" av lokal arbeidskraft slik at det opprinnelige næringsgrunnlaget ble rasert,
seiv om høyere inntekt i utbyggingsfasen også har ført til at lokalbefolkningen har fått høyere
krav til inntekt og økonomisk velstand.

For å bedre på det lave utdanningsnivået i kommunen ble Øygarden Teknologisenter opprettet i
1992 med det formål å være et kompetansesenter for høyteknologi, energi- og miljøkontroll.
Senteret vil virke innenfor de bransjer og fagretninger hvor det er nødvendig å yte undervisning
for å fremme utdanning og ekspertise innen produksjon og service/rådgivning for den industri
og næring som er, eller vil bli, etablert i regionen. (Se forøvrig kapittel 4 om utdanningstilbud
innen gassteknlogi)

På Kollsnes har man nå kommet godt igang med byggingen av gassterminalen, som etter
planen skal stå ferdig i desember 1996. Utbyggingen av Sture-terminalen innebærer at
kommunen allerede har skaffet seg erfaring med oljevirksomheten og utbygginger som retter
seg mot denne og forhåpentligvis har den lært av sine feil fra dengang. På samme måte som
Kårstø har også dette ilandføringsstedet den fordelen at det ligger innenfor "pendlerdistanse"
fra en større befolkningskonsentrasjon (Bergen). Dette kan bidra til å lette presset med hensyn
på innflytting til kommunen, seiv om erfaringen fra Sture viser at ca. 50 av de 60 ansatte på
terminalen er bosatt i kommunen71. Videre eksisterer det allerede et "oljemiljø" i regionen
gjennom Sture-terminalen, Coast Center Base på Ågotnes i nabokommunen og drifts-
organisasjonene for Gullfaks, Troll og Oseberg i Bergen. Dette bidrar til å gjøre rekrutteringen
av fagfolk enklere og også til at tilflyttere lettere kan integreres i det eksisterende miljø. Det

71 Bjørlykke, 1994
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arbeides også med å opprette ferjeforbindelse mellom Øygarden og Nordhordland, i første
rekke for å muliggjøre arbeidsreiser. Dette vil også knytte Øygarden nærmere oljemiljøet i
tilknytning til raffineriet på Mongstad.

8.2.2.2 Aure kommune

Aure kommune hadde i 1978 2881 innbyggere hvorav ca 250 bodde i kommunesenteret Aure,
som er kommunens eneste tettsted72. I 1970 var kun 11 % av yrkesbefolkningen ansatt i
industrien. Industrien i kommunen besto av små bedrifter og var knyttet til primærnæringene:
fiskehermetikk, båtbyggeri, sagbruk og håndverksmessig produksjon av fiskekasser og tønner.
Fra tabell 11-2 ser vi at innbyggertallet har gått ytterligere ned frem til 1994. Kommunen ligger
i en næringsfattig region med relativt lang vei til nærmeste store befolkningskonsentrasjon.
Nærmeste tettsted der det finnes noe industri fra før er Kyrksæterøra i Hemne kommune, ca en
halv times kjøring unna. Kristiansund, som allerede har oljevirksomhet i form av drifts-
organisasjonen til Draugen og basevirksomheten på Vestbase, er en times reise med hurtigbåt
unna, mens det til Trondheim tar to timer med samme befordringsmiddel. Kristiansund
opplevde en voldsom oppblomstring og optimisme da oljevirksomheten først ble lagt til byen
og slikker nå sårene etter at alt ikke gikk fullt så bra som man hadde håpet. Det er derfor grunn
til å tro at man er noe mer nøkterne når det gjelder etableringene i Aure.

Det er allerede bestemt at det skal bygges metanol- og luftgassfabrikk ved ilandføringsstedet på
Tjeldbergodden. Da det vil være betydelige synergieffekter i å legge andre bedrifter i tilknytning
til disse to, er det grunn til å tro at flere etableringer følger i kjølvannet. Det vil altså her bli
snakk om etablering av et nytt industristed, spørsmålet er hvor stort det skal bli. Seiv om det er
forskjellige eierkonstellasjoner ved de forskjellige bedriftene, vil de alle være sterkt avhengige
av samme råstoff, billig naturgass, og også tildels avhengige av hverandre, slik at man som
helhet kan si at hele samfunnet vil avhenge av en ting. Spørsmålet er altså hvor stort og hvor
ensidig dette industristedet skal bli; hvor mange og hvilken rype permanente arbeidsplasser
virksomhetene vil føre med seg. Dette avhenger selvsagt av omfanget av aktiviteten. Det er
også viktig at man allerede i planleggingsfasen søker å tiltrekke seg virksomheter som
representerer et bredest mulig spekter av arbeidsplasser. Foreløpig er det prosjektert med 120-
130 varige arbeidsplasser ved metanol- og luftgassfabrikken til sammen, i tillegg kommer
stillinger i forbindelse med havneoperasjoner og utkjøring av luftgassen og LNG. Ved videre
utbygging av Tjeldbergodden Petropark vil det være snakk om ytterligere arbeidsplasser, seiv
om integrasjonskonseptet gjør at antall arbeidsplasser blir langt færre enn om bedriftene skulle
etableres separat (heri ligger også noe av lønnsomheten). Et mindre anlegg for produksjon av
LNG vil for eksempel bli såpass integrert med luftgassfabrikken at det ikke trengs egne
operatører for å drive dette anlegget Planene for petroparken inkluderer også en del små og
mellomstore bedrifter, slik at arbeidskraftbehovet muligens kan bli noe mer nyansert enn med
bare det som er knyttet til metanol- og luftgassfabrikkene. Det er også grunn til å tro at
stillingene i forbindelse med utskipning/utkjøring av produktene, samt AGA's planlagte
service- og vedlikeholdssenter for kryogentanker, i større grad enn ved prosessanleggene vil
kunne dekkes av lokal arbeidskraft.

72 Aschehaug og Gyldendals Store Norske Leksikon, 1982
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Erfaringene fra Kårstø og lignende utbygginger tilsier at olje-/gassterminaler og prosessindustri
i første rekke innebærer arbeidsplasser for høyt kvalifiserte menn mellom 25 og 40 år. De fleste
er gift, noe som betyr at det kan bli stor etterspørsel etter arbeidsplasser for kvinner. Da
arbeidet på anleggene vil være relativt godt betalt, er det grunn til å tro at mange av medflytterne
vil være innstilt på en periode som hjemmearbeidende, slik at presset på kvinnearbeidsplasser
kan være noe som først materialiserer seg etter noen år. Dersom det ikke skjer vesentlige
nyetableringer av denne type arbeidsplasser i regionen, vil dette imidlertid kunne bli et alvorlig
problem, da norske kvinner vil stille helt andre krav til mulighetene for yrkedsdeltakelse rundt
årtusenskiftet enn de gjorde på de ensidige industristedene i 1950- og 60-årene. I tillegg må de
nyinnflyttede kvinnene kjempe mot de fastboende kvinnene som har kommet ut på
arbeidsmarkedet i forbindelse med utbyggingen og som ønsker å fortsette i arbeidslivet også
når denne opphører og man går inn i driftsfasen. Mangelen på utdannings- og kvinne-
arbeidsplasser kan også bidra til å skape større grad av midlertidighet, da tilflyttende familier
allerede ved innflyttingen kan planlegge utflytting i forbindelse med at mor ønsker å gå ut i
arbeidslivet eller barn skal skaffe seg videregående utdannelse. I Tysvær ble dette presset stort
sett absorbert av Haugesund. Også Øygarden har fordelen av å være i en bynær region, seiv
om vi her så at det oppsto problemer etter fullføringen av Sture-utbyggingen.

Aure kommune hadde ved starten av 1994 i underkant av tre tusen innbyggere. Utbyggingen av
metanol- og luftgassfabrikkene og eventuell annen industri i tilknytning til Tjeldbergodden vil
representere et arbeidskraftsbehov på flere hundre arbeidere. Mange av disse vil nødvendigvis
måtte være innflyttere. Det er grunn til å tro at de fleste vil etablere seg i kommunen med
ektefeller og barn, slik at når utbyggingen er fullført vil en betydelig del av kommunens
innbyggere være innflyttere. En såpass stor befolkningsøking krever også en økning i
kommune-administrasjonén. Kommunen har ikke tidligere noe erfaring med industriområder
og store nybyggerfelt, og vil være avhengig av å trekke til seg kompetanse og erfaring utenfra,
samt å øke kapasiteten. Tilflyttingen vil skje fra mange forskjellige kommuner, ofte
bykommuner, slik at en økning i kommuneadministrasjonen i Aure ikke nødvendigvis betyr
noen nedgang i kommuneadministrasjonen andre steder i landet. Industrivirksomheten vil etter
hvert gi kommunen ganske betydelige skatteinntekter, ikke minst på grunnlag av
eiendomsskatt. De stabile skatteinntektene vil imidlertid først komme etter at de store
investeringene til utbyggingen av kommuneadministrasjon, infrastruktur og kommunale
tjenester er foretatt. Ved utbyggingen av Sture-terminalen i Øygarden greide ikke kommunen å
forutse nedgangen i skatteinntektene fra utbyggings- til driftfase eller de øvrige problemene
som meldte seg når utbyggingen opphørte, noe som førte til store problemer i kommunens
økonomi i tiden etterpå. Det er derfor all grunn til å vise nøkternhet i forbindelse med slike
utbygginger og heller utsette en del av investeringene til inntektene påviselig strømmer inn.

Erfaringsmessig innebærer overgangen fra utbyggings- til driftsfase store problemer for
kommunene. De fleste kommunene vil derfor være best tjent med en langsom (evt. trinnvis)
utbygging, slik at omfanget pr. tidsenhet blir relativt lite, men at varigheten blir lengre. Da får
også kommunene bedre anledning til å foreta den nødvendige planlegging- og tilpasnings-
prosessen. Dette vil ofte være i direkte motsetning til utbyggerne som ønsker en rask utbygging
slik at inntjeningen av investeringene kan starte så snart som mulig. En videre utbygging etter at
den opprinnelige terminalen er ferdigstilt, vil imidlertid være gunstig for kommunene, da
omstillingsprosessen fra utbyggingsfasen til driftsfasen blir utsatt noe.
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8.3 Konsekvenser for næringsstruktur

En overgang til bruk av naturgass i stedet for eksisterande energikilder for eksisterende industri
forventes ikke å ha noen store konsekvenser for næringsstrukturen i området. Det kan
imidlertid bli aktuelt med et nært samarbeid mellom flere bedrifter som ligger i nærheten av
hverandre når det gjelder finansiering av ny infrastruktur for fremførelse av gassen.

En utnyttelse av gass til ny industri på ilandføringsstedene kan derimot ha store konsekvenser
for næringsstrukturen i området, avhengig av hvilket ilandføringssted vi ser på og størrelsen på
industriutbyggingen. Tabell 8-3 viser antall "store" bedrifter og antall ansatte i disse bedriftene
for ilandføringskommunene og noen av deres nabokommuner i 1992. Med "store" bedrifter
menes her vanligvis bedrifter med mer enn 10 ansatte.

Tabell 8-3 Antall store bedrifter og antall ansatte i disse i ilandførings-
kommunene og kommunene rundt. Tallene er fra 1992.

Kommune

Aure
Hemne
Hitra
Halsa
Tustna

ToiaU
Gj.snitt

Øygarden
FjeU
Bergen

Gj.siutt

Tysvær
Karmøy
Haugesund

fault
Gj.snitt

Antall store bedrifter

3
5
7
3
0

JET "

3
21
263

m
8
35
29

72

Antall ansatte i store
bedrifter

69
269
183
65
0

" "~W" ' '
23

28
594

14557
'mn ""

53
'"223 ]
2783
1901

490? i
68

Kilde: SSB Regionalstatistikk for Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag

Tabell 8-3 viser at Øygarden kommune er den av ilandføringskommunene som har færrest
antall sysselsatte i store bedrifter. Nærheten til Bergen og industrimiljøet der oppveier imidlertid
dette hvis vi velger å se på region fremfor enkeltkommuner. Området rundt Kårstø er det som
har størst gjennomsnittsstørrelse på bedriftene. En etablering av gassrettet industri i dette
området vil derfor ikke innebære noen særlig endring i næringsstrukturen. I Aure og nabo-
kommunene er det imidlertid ingen bedrifter av noen vesentlig størrelse. Etableringene der vil
derfor i stor grad bidra til at næringsstrukturen i området blir endret fra få og små, privateide
bedrifter til større enheter, tildels med multinasjonale konsern i ryggen.
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8.4 Miljømessige konsekvenser knyttet til bruk av gass

Som ved enhver forbrenning av hydrokarboner oppstår det også ved gassforbrenning en viss
mengde avgassforurensninger, og noen av disse er uunngåelige da de er brenselsbetinget For
naturgass er imidlertid de brenselsbetingede forurensningene nærmest et minimum. Dette
gjelder både for CO2 og tildels sot, på grunn av molekylstrukturen, og dessuten f.eks. for SO2,
da svovelinnholdet i kommersiell naturgass er meget lavt Det lave svovelinnholdet gjør
forøvrig at man kan arbeide med lave røkgasstemperaturer, noe som også muliggjør høyere
virkningsgrad i forbrenningen.

Når det gjelder CO, uforbrente hydrokarboner HC og NOx, er disse forurensningene i stor
grad avhengig av temperaturforholdene under forbrenningen, og vil således i hovedsak være
bestemt av den aktuelle forbrenningsprosessen mer enn av brenselet Imidlertid gir gassformete
brensler gode forutsetninger for lavere NOx-produksjon, da blandeprosessen med luft er
enklere og mer fullstendig enn for flytende brensler, slik at soner med spesielt fet forbrenning
og høye temperaturer lettere kan unngås.

Metan har pr. mengdeenhet en mye sterkere innvirkning på drivhuseffekten enn CO2. Imidlertid
viser det seg at den mengden metan som slippes ut til atmosfæren på grunn av uhell (lekkasjer
o.l) er vesentlig mindre enn de mengdene med C02 som slippes ut med vilje når metanen
brennes i kraftstasjoner, for bruk i husholdningssektoren etc. Utslipp grunnet gammel
teknologi ved transport, lagring og distribusjon av naturgass er fortsatt tildels uakseptabel høy.
Det er imidlertid grunn til å tro at akseptable utslipp kan oppnås ved å sette strenge krav til
disse. Siden å ta i bruk naturgass i Norge nødvendigvis vil måtte innebære nyinvesteringer i alle
fall, vil et strengt regelverk ytterligere medvirke til at det investeres i den nyeste teknologien.
Det forutsettes derfor at den eneste signifikante drivhuseffekten fra bruk av naturgass, vil bh'
forårsaket av den C02 som blir produsert ved forbrenning av gassen.73

Sammenligning av typiske avgass-utslipp (middelverdier) mellom en marin dieselmotor på
marin dieselolje med 1% svovel og en lean-burn otto gassmotor på metan viser at fra gass-
motoren er CCtø-utslippet 70% og NOx-utslippet ca 20% av dieselmotorens verdier, og at sot
og partikler nærmest ikke forekommer med gassmotoren74. For en grundig gjennomgang av
utslippene forbundet med bruk av gass i transportsektoren henvises forøvrig til avsnitt 4.1.2.

Alle faste og flytende brensler må innen forbrenningen kan skje overføres til gassform.
Naturgassen, som alleredé er i denne formen klarer seg derfor med enklere forbrenningsutstyr
enn de faste eller flytende brenselsalternativene. Dette medfører at levetiden til forbrennings-
utstyret øker, samtidig som drifts- og vedlikeholdskostnadene blir lavere i forhold til
konvensjonelle anlegg. Regulerbarheten til anlegget blir også bedre enn for flytende eller faste
brensler. Naturgassens renhet og forbrenningsegenskapene gjør at det ikke dannes noe
sotbelegg i forbrenningsrom eller på varmeoverførende ytterflater, noe som også bidrar til
høyere virkningsgrad og mindre vedlikehold. De rene røkgassene muliggjør til og med direkte
anvendelse i mange industrielle prosesser, samt anvendelsen av kondenseringskjeler.

73 Eckhoff, 1994
74 Nerheim, 1994



120

Dersom naturgassen erstatter bruk av fyringsolje eller andre fossile brensler i industrien, vil det
innebære reduserte utslipp. Samtidig minker brenselsforbruket på grunn av større effektivitet i
prosessene. Overgang til gass i produksjonsprosessen innebærer dermed at bedriftene kan øke
produksjonen uten å øke utslippene. Ved etablering av nye bedrifter er imidlertid ikke
regnestykket like enkelt, da dette vil medføre økte utslipp av både CO2 og NOx. Denne type
utslipp er på den annen side i første rekke et globalt og regionalt problem, slik at dersom
økningen i utslippet i Norge innebærer en reduksjon andre steder, vil det fortsatt kunne
forsvares. Tilsvarende tankegang kan også brakes dersom en nyetablering fører til utbygging
av infrastruktur (f.eks. rørledninger) slik at den muliggjør konvertering til gass (og reduserte
utslipp) for eksisterende bedrifter i samme område.

I Danmark har man beregnet at industrien, som i 1993 forbrukte ca 700 mill. m3 naturgass,
samme år sparte miljøet for en belastning på75

• 12.000 tonn SO2

• 1.200 tonn CO
• 440.000 tonn CO2

En nybygging av Aakrehavn Sildoljefabrikk på Karmøy og konvertering fra tungolje til
naturgass i prosessene der forventes å medføre at det nåværende svovelutslippet på ca. 50 tonn
pr. år fjernes helt, samtidig med at CO2-utslippet fra bedriften reduseres med 30% pr. produsert
enhet sildemel76.

Konvertering til naturgass fører også til bedre arbeidsmiljø. Som eksempler kan nevnes:

• Naturgass brukt i storhusholdninger innebærer bedre arbeidstemperatur på kjøkkenet i og
med at gassen kan skrues av og på avhengig av behovet, mens elektriske plater gjerne står
på kontinuerlig på grunn av lang oppvarmingstid.

• På byggeplasser, i flyhangarer o.l. er gassoppvarming gunstig i og med at strålevarme fra
gassen kan skape en behagelig temperatur uten at man samtidig varmer opp omgivelsene.

• Gass soter mindre, slik at gassen oppleves som en renere energiMlde for for de som
arbeider i tilknytning til kjeler o.l. Dette fører også til redusert behov for vedlikehold i form
av f.eks. rensing av brennere.

Forøvrig kan det nevnes at nedgravde gassrørledninger bandlegger mindre arealer enn
overføringsledninger for elektrisitet77.1 motsetning til kraftgater som er lett synlig og
skjemmende i naturen, vil kun ventilstasjoner (8-32 km mellomrom) og ca 10-15 m brede
hogstgater i skog, samt skilt som viser hvor røret er nedgravd bli synlig. (I tillegg kommer
eventuelle kompressorstasjoner og måle-reduserstasjoner ved overføring av gass over lange
avstander.) Dette er illustrert i Figur 8-1.

75 Sundman, 1994
76 Gass-senteret i Rogaland, 1994
77 Naturgass til Østlandet, 1988
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420 kV-ledning

Skoggafe 10*15 m

Illustrasjon av gassrargate og kraftledningsgate.

Mutige alternativer i stadium 5r 2C05: Gassrat elter
2x^20 kV-ledninger.

Figur 8-1 Illustrasjon av arealbehovet for rørledninger vs. kraftledninger

Kilde: Naturgass til Østlandet, 1989.

8.5 Oppsummering

Ilandføring av gass til Norge er i dag vedtatt på tre steder. Ved Kårstø er byggingen av
ilandføringsanlegget allerede foretatL Det ligger i en region med betydelig prosessindustri fra
før og det er allerede etablert et lavtrykks distribusjonsnett som leverer naturgass til bedrifter i
området En videre utbygging av gassbasert industri i regionen vil føre til små endringer i det
eksisterende samfunnet.

Ved Kollsnes er byggingen av anlegget godt igang og forventes å være ferdig i 1996.
Kommunen har allerede vært gjennom utbyggingen av oljeterminalen på Sture og har således
erfaring med denne type utbygginger. Det er lite industri i Øygarden kommune, men
beliggenheten i nærheten av Bergen gjør at har et betydelig industrielt miljø innenfor pendler-
avstand fra kommunen. Det er opprettet et eget distribusjonsselskap for gassen i området,
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Vestgass, men foreløpig er det ingen konkrete planer om bygging av et distribusjonsnett. En
eventuell gassbasert industrietablering må derfor i første omgang seiv kunne bidra til
finansiering av distribusjonsanlegget, slik at en lokalisering i nærheten vil være mest aktuelt.

Også på Tjeldbergodden er arbeidet med ilandføringsterminalen godt igang. Det vil bli etablert
Metanol- og luftgassfabrikk på ilandføringsstedet i tillegg til arbeidsplasser i tilknytning til
havneoperasjoner og utkjøring av luftgassene. I tilknytning til dette vil det også bli etablert et
mindre anlegg for produksjon av LNG til testformål. Videre arbeides det med etablering av
ytterligere virksomhet som kan integreres med disse anleggene. Integrasjonskonseptet gjør at
beslutningen om etableringen av ny virksomhet vil innebære et minimum av nye arbeidsplasser,
slik at det vil ha liten betydning i tillegg til den virksomheten som vil komme i alle fall.
Etableringen av den gassbaserte virksomheten på Tjeldbergodden innebærer etablering av et
nytt, ensidig industristed hvor all virksomhet baserer seg på gass og dermed blir svært sårbar
overfor endanger i pris- og markedsforhold for denne. Det er grunn til å tro at en stor andel av
arbeidsplassene vil bli besatt av høyt kvalifiserte menn mellom 25 og 40 år, som etablerer seg
med familie i regionen. Siden det er langt til nærmeste større arbeidsmarked er det viktig at man
ved etableringen også søker å tiltrekke seg virksomheter som kan tilby arbeidsplasser for
kvinner og ungdom, ellers er det fare for at man får et engenerasjonssamfunn med stor grad av
permanent midlertidighet. Erfaringen tilsier at også en stor del av de fastboende kvinnene, som
ofte mobiliseres i forbindelse med renhold og forpleining i forbindelse med den høye aktiviteten
i utbyggingsfasen, ønsker å fortsette i yrkeslivet også etter at denne er avsluttet, slik at
arbeidsledigheten etter at en storstilt utbygging er avsluttet, oftest er høyere enn den var før
utbyggingen tok til.

De samfunnsmessige konsekvensene ved konvertering til bruk av gass i eksisterende
virksomheter vil i første rekke være på miljøsiden i form av lavere utslipp. Dette gjelder i første
rekke sot, partikler og svovel, men utslippene av NOx, CO og CO2 vil vanligvis også bli
redusert.
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9. PRIS FOR GASS TIL INNENLANDSK BRUK

9.1 Offisielt uttrykte prinsipper

Det er mange som har synspunkter på prisingsspørsmålet, og vi vil her referere ulike uttrykte
holdninger.

I Stortingsmelding nr. 26 (1993-94) "Utfordringer og perspektiver for petroleumsvirksomheten
på kontinentalsokkelen", kapittel 12.2, er det slått fast at norske gassressurser skal benyttes på
en måte som sikrer størst mulig verdiskapning. Det blir videre sagt at innenlandsk bruk av gass
ikke har noen egenverdi, med mindre dette er den mest lønnsomme bruken av gassen.

For å sikre størst mulig verdiskapning av de norske gassressursene, er det i følge St. meld. nr.
26 (1993-94) vesentlig å unngå en særskilt prising av gass til innenlandsk bruk. I Innst. S. nr.
262 (1987-88) understreket energi- og industrikomiteen at en må unngå subsidiering av gass
levert til innenlandsk bruk gjennom prisfastsettingen.

Gassutvalget i Rogaland (1994) sier i en uttalelse til Stortingsmeldingen at "prinsippene for
prisfastsetting må ikke resultere i at norsk gass blir dyrere for innenlandsk bruk enn på
eksportmarkedene. Brakes markedspris for konkurrerende energikilder i utlandet må det gjøres
fratrekk for transportkostnadene til eksport. Alternativt må innsparingen i transportkostnadene
fra ilandføringstedene til utlandet stilles til disposisjon for utbygging av regional
infrastruktur" (vedlegg 1).

Statoil har tilbudt naturgass levert på Kollsnes til halv pris på fyringsolje. Imidlertid var det
ikke definert om dette dreide seg om listepris, storforbrukerpris etc. Heller ikke var fysisk
leveringspunkt og prioriteringsregler for avtak avtalt Avtale om levering av CNG fra Kårstø til
Haugaland Billags ene gassbuss er hemmelig. Likeledes er prisvilkår og -prinsipper for gass
levert til og fra GASNOR hemmelig. Gassutvalget i Rogaland (1994) mener likevel å vite at
prisen for gass til billaget totalt sett er mer enn 15 ganger den pris Statoil oppnår i utlandet, når
det også tas hensyn til at buss-selskapet betaler et fast beløp for infrastruktur. Vi har ikke noe
grunnlag for å vurdere riktigheten i dette utsagnet, men det er sannsynlig at prisen fremkommer
pga. av små volum og relativt sett høye kapitalkostnader knyttet til foretatte
grunnlagsinvesteringer.

Prisingsspørsmålet er komplekst, og mange forhold vil virke inn. Fra oljeselskapenes side er
det blitt pekt på at gass levert på kontinentet og gass levert til en mindre kjøper i Norge ikke er
det samme produktet Først og fremst er det forskjell på kvantum. Det er også stor forskjell på
avtaksjevnhet I avtalene med gasskjøperne på kontinentet ligger det også innbakt elementer
som strafferabatter med mer eller mindreleveringer i forhold til normalt avtalt
kontraktskvantum, "take-or-pay"-forpliktelser o.s.v., og som impliserer en priser og fordeling
av risiko som kan avvike substansielt fra eventuelle avtaler med norske kjøpere. Et annet aspekt
ved pris-spørsmålet som har blitt fremhevet, er spørsmålet om smitteeffekter mellom
markedssegmenter. De store gassalgsavtalene reforhandles med jevne mellomrom, og man
frykter at prisdiskriminering mellom markedssegmenter - f.eks. en lav pris for norske kjøpere -
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vil kunne påvirke forhandlingsposisjonen overfor de kontinentale kjøperne.

I det følgende vil det bli utredet noe nærmere hva som er samfunnsøkonomisk riktig prissetting
på norsk gass til innenlandsk bruk.78 Vi ser først på optimal prissetting i en situasjon uten
eksterne virkninger, og deretter på hvilke modifikasjoner eksterne virkninger og visse andre
forhold kan tenkes å føre til.

9.2 Prissettingsprinsipp for gass til innenlandsk bruk

9.2.1 Ingen eksterne virkninger (positive eller negative).

Utgangspunktet for optimal prissetting er prinsippet om at prisen på gass til innenlandsk bruk
skal være lik gassens alternativkostnad. En må derfor fokusere på gassens alternativkostnad
som er gassens samfunnsøkonomiske verdi når den blir brukt til sitt beste alternative formål.
Når prisen er lik alternativkostnaden på marginen, er etterspørrerne (bedrifter, konsumenter)
sin marginale betalingsvilje for gassen lik hva det effektivt koster å fremskaffe den "siste"
enheten. Dette blir vanligvis kalt grensekostnaden ved gassproduksjonen. Gass bør altså
brakes innenlands så lenge det finnes potensielle brukere som byr mer for gassen enn det
koster å fremskaffe den.

Hva er så, mer konkret, alternativkostnaden for norsk gass til innenlandsk bruk? Størrelsen på
norske gassreserver betyr at den alt vesentlige delen av norsk gass må eksporteres. Eventuell
bruk av gass i Norge må en derfor se i sammenheng med alternative avsetningsmuligheter for
norsk gass. Gassen kan dessutan "lagres" i reservoaret til senere bruk. Alternativene til
innenlandsk bruk av norsk naturgass er derfor

- å eksportere gassen
- å la gassen bli i reservoaret (til senere bruk).

I tillegg finnes også alternativet å la gassen gå til spille, vanligvis ved å brenne den. Dette kan
forekomme når gassen er assosiert med oljen. Det er rimelig å gå ut fra at dette ikke vil bli tillatt
i særlig omfang av norske myndigheter.

a) Dersom alternativet til innenlandsk bruk er eksport, slik at leveranser til innenlandsk bruk
fører til en tilsvarende og samtidig reduksjon i eksporten, er det grenseinntekten for norsk gass
i eksportmarkedene som er relevant for en alternativkostnadsberegning. Grenseinntekten er
økningen i totalinntekten ved å eksportere en enhet gass ekstra. Fordi etterspørselskurven er
fallende blir alltid grenseinntekten lavere enn prisen. Prisregelen blir dermed:

• Når alternativet til innenlandsk bruk av gassen er eksport, skal prisen på gass levert
innenlands være lik grenseinntekten for norsk gass i eksportmarkedet, korrigert med
differansen i transportkostnadene.

78 Utgangspunktet for drøftingen er en deterministisk verden. I en veiden med usikkerhet vil f.eks.

opsjonsaspekter og -verdier komme i tillegg.
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En pris innenlands for norsk gass lik prisen i eksportmarkedet er altså ikke optimal. En slik
prispolitikk ville føre til en for høy pris for gass levert til innenlandsk bruk og et
samfunnsøkonomisk tap, fordi det ville bli brukt for lite gass innenlands.

Omvendt ville en innenlandspris for norsk gass lavere enn grenseinntekten i eksportmarkedet
føre til for stort bruk av gass innenlands. Gassen ville i så fall tilføre mindre verdi marginalt til
den innenlandske produksjonen enn det den alternativt ville gi i ekstra eksportinntekter. En for
lav innenlandspris ville dessuten lettere føre til sløsing med ressursen og økt miljøbelastning.

b) Dersom alternativet til innenlandsk bruk er å la gassen bli i reservoaret, impliserer det at
eksporten er eksogent gitt. I så fall bør både kvantum og pris for levering av gass til
innenlandsk bruk velges uavhengig av forholdene på eksportmarkedet for gass. Dette fordi
under denne forutsetningen går ikke innenlandsk bruk ut over gasseksporten.

Derimot må en tenke på at innenlandsk bruk av gass korter inn den norske "gassepoken", og
fremskynder utnytting av gass med høyere utvinningskostnader. De norske gassreservene er
endelige. Det som en gang er brukt, kommer ikke tilbake. Forvaltningen av gassreservene er
derfor egentlig ikke forvaltning av en aktivitet som stadig gir oss inntekter, det er heller
forvaltning av en petroleumsformue som forsvinner i takt med gassproduksjonen.

I dette tilfellet blir prisregelen:

• Når alternativet til innenlandsk bruk er å la gassen bli i reservoaret, skal prisen på
gass levert innenlands være lik utvinningskostnadene pluss
transportkostnadene pluss innkortingskostnadene pluss fremskyndingskostnadene.

La oss se noe nærmere på de ulike komponentene i denne prisregelen. Utvinnings- og
transportkostnadene er i prinsippet greie. Innkortingskostnadene oppstår fordi innenlandsk
bruk av gass trekker slutten av gassepoken nærmere i tid. Ved å bruke gassen innenlands nå,
forsaker vi å bruke denne gassen ved slutten av "gassepoken", som dermed blir kortere. Dette
er derfor en kostnad ved å bruke gassen nå i stedet for i fremtiden. Fremskyndingskostnaden
oppstår fordi gassfeltene har ulik produksjonskostnad (utvinnings- og transportkostnad) per
enhet. Økt produksjon nå vil føre til at produksjon fra dyrere felt, som venter i køen, blir
fremskyndet. Prisen på gass levert til Norge må derfor inkludere et tillegg som reflekterer
kostnadsvirkningene på fremtidig produksjon. Den norske gassepoken er imidlertid
sannsynligvis ganske lang. Kølge Faktaheftet (1994) har Norge med nåværende
produksjonsnivå gjenværende oppdagede ressurser til ca. 115 års gassproduksjon. Sier vi 50
år, vet vi at nåverdien av en krone i inntekt på det tidspunktet er verdt ca 3 øre idag ved 7% reell
diskontering. Innkortingskostnadene kan derfor være små.

c) Den siste muligheten er at gassen alternativt ville bli brent. I så fall har gassen ingen
alternativ verdi. Prisen levert til innenlandsk forbruk må da bare dekke transportkostnadene og
den eventuelle tilleggskostnad det fører med seg å prosessere gassen i stedet for å brenne den.
Brenning er imidlertid neppe et alternativ som vil aksepteres av norske myndigheter.
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9.2.2 Eksterne virkninger.

I tilfellet uten eksterne virkninger er privatøkonomisk lønnsomhet lik samfunnsøkonomisk
lønnsomhet og privat grensekostnad er lik sosial grensekostnad. Med eksterne virkninger der er
dette ikke lenger tilfelle. En ekstern virkning kan kort defineres slik: Om A sine aktiviteter
påvirker B sine aktiviteter, utenom gjennom markedet, har A sine aktiviteter eksterne
virkninger. (A og B kan være bedrifter og/eller individer).

Optimal prispolitikk i en situasjon med eksterne virkninger er at pris skal være lik sosial
grensekostnad som nå altså er ulik privat grensekostnad.

Hva slags eksterne virkninger kan bruk av gass i Norge føre med seg, bør dette påvirke
prisingen av gassen levert til innenlandsk bruk og i tilfelle hvordan?

To hovedtyper av mulige eksterne virkninger av innenlandsk bruk av gass peker seg ut:

- eksterne virkninger på miljøet
- eksterne virkninger knyttet til samlokalisering (klynger, "clusters")

a) Miljøvirkningene av økt bruk av gass innenlands er mangeartete og til dels kompliserte. De
avhenger ikke minst av i hvor stor grad den innenlandske bruken av gassen kommer i tillegg til
eller "trenger bort" annen energibruk, innenlands og/eller utenlands. Hva slags alternativ
brensel som eventuelt blir trengt bort er vesentlig. Generelt er gass regnet for å være et "rent"
brensel. Miljømessige konsekvenser knyttet til bruk av gass er drøftet mer utførlig i kapittel
4.1 og 8.4 i rapporten.

Bør miljøvirkningene av bruk av gass i Norge påvirke prisingen av gassen levert til
innenlandsk bruk? Svaret er generelt sett nei. Bruken av gass bør underkastes de rådende
miljøpolitiske målsetningene og retningslinjene som er nedfelt i ulike tiltak, som direkte
reguleringer og ulike økonomiske virkemidler mot miljøskadelige utslipp. Innenlandsk bruk av
gass bør underkastes de samme miljøreglene og de samme miljøavgiftssatsene som er gjeldende
for andre bedrifter og andre sektorer i økonomien. Det er bare på denne måten en får realisert en
kostnadseffektiv miljøpolitikk, dvs. at en får nådd de miljøpolitiske målene med minst mulige
kostnader.

b) Positive eksterne virkninger knyttet til samlokalisering har blitt aktualisert av Porter (1990)
kfr. Reve et al. (1992). Ideen er at disposisjoner som blir foretatt i en bedrift har gunstige
registrerbare økonomiske virkninger for en eller flere andre bedrifter. En skulle da få positive
observerbare og kvantifiserbare utslag i regnskapet til en eller flere bedrifter ved at det ble
etablert innenlandsk gassbasert aktivitet Hvorvidt en ville oppnå positive eksterne virkninger
av denne typen ved innenlandsk bruk av gass virker a priori ikke lett å fastslå, men måtte i så
fall gjøres til gjenstand for en nærmere undersøkelse.

Et annet spørsmål er hvordan en skal få realisert en samfunnsøkonomisk optimal ressursbruk
under slike forhold. Om vi har positive eksterne virkninger av innenlandsk bruk av gass betyr
dette at de sosiale grensekostnadene ved innenlandsk disponering av gass er mindre enn de
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private grensekostnadene. Innenlandsk bruk av gass vil derfor bli for liten om en legger de
private grensekostnadene til grunn for gassprisen til brukeme. I dette tilfellet vil en derfor
kunne argumentere for en subsidiering av gass til innenlandsk bruk. Den optimale subsidien vil
være lik differansen mellom de private og sosiale grensekostnadene ved optimal innenlandsk
bruk av gass.

Men en kan også argumentere for at et samfunnsøkonomisk optimum i dette tilfellet ville bli
etablert så å si "av seg seiv" ved forhandlinger mellom aktørene. Dette fordi tallet på aktører er
lite. Om nødvendig kunne styresmaktene stimulere til organisasjonsmessige endringer
(samarbeid, sammenslutninger, etc.) slik at de eksterne virkningene ble "internaliserte", og at
avgjørelsene dermed ble mer i samsvar med hva som er samfunnsøkonomisk optimalt.

9.2.3 Andre forhold.

i) "Skape arbeidsplasser".
Om bruk av gass innenlands fører til økning i den samlete sysselsetting, i stedet for endringer i
alternativ bruk av arbeidskraften, vil en privatøkonomisk kalkyle gi et bilde som ikke samsvarer
med en samfunnsøkonomisk kalkyle. Ved full sysselsetting vil lønnsutgiftene ved et prosjekt
reflektere de samfunnsøkonomiske kostnadene ved at arbeidskraft blir trukket ut av alternativ
sysselsetting, mens lønningen i en situasjon med arbeidsløshet ikke motsvarer en slik
samfunnsøkonomisk kostnad.

En må altså for en tenkt bruk av gass innenlands tenke eksplisitt og konkret gjennom hvilke
alternativ som blir sammenlignet når det gjelder bruken av arbeidskraft. Dersom de
arbeidskraftsressursene det gjelder er noe nær fullt utnyttet, kan en regne at lønnen reflekterer
den samfunnsøkonomiske kostnaden ved bruk av arbeidskraft ved innenlandsk bruk av gass.
Hvis ikke bør lønnskostnadene fastsettes ut fra skyggepriser på arbeidskraft som reflekterer
arbeidskraftens reelle knapphetsverdi.

ii) "Ringvirkninger".
Med "ringvirkninger" mener en vanligvis at et prosjekt stimulerer andre økonomiske aktiviteter,
for eksempel i en region. En annen benevnelse på dette er kryssløpsvirkninger. Det kan være
leveranser til prosjektet, utbygging av infrastruktur og øket omsetning som de økte inntektene
gir opphav til. Som grunnregel bør en være forsiktig med å trekke inn slike "ringvirkninger"
for å grunngi bruk av gass innenlands. Så lenge innsatsvarene i de såkalte ringvirkningene
(råvarer, tjenester, etc.) har alternativ bruk er det knappe ressurser med priser som reflekterer
deres alternative verdi. Disse kostnadene er da ikke prinsipielt ulike andre kostnader forbundet
med prosjektet I fall det potensielle prosjektområdet har sysselsettingsproblemer kan det
trekkes inn som diskutert i punkt i) ovenfor. Kjøpekraften i området kan om ønskelig
stimuleres på andre måter uten å bruke ressurser i et prosjekt som fører til innenlandsk bruk av
gass.

iii) "Valutaskapende aktivitet".
Hvis innenlandsk bruk av gass trenger bort eksport blir dette argumentet neppe lansert. Men for
produksjon av gasskraft til eksport, i tillegg til en eksogent gitt gasseksport, vil det kanskje
kunne bli hevdet at prosjektet er "valutaskapende", og dermed mer lønnsomt
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samfunnsøkonomisk enn det en ordinær privatøkonomisk kalkyle vil indikere. Men med fri
utenrikshandel og en valutakurs som reflekterer tilbud og etterspørsel, som i Norge, er det ikke
rett å gi noe ekstra pluss til et prosjekt som bruker gass innenlands, seiv om det er sterkt
eksportrettet.

9.3 Konkluderende merknader.

Det er vanskelig å se gode grunner til at prisen for gass til innenlandsk bruk bør avvike fra den
private grensekostnaden for gassen. Et mulig unntak er positive eksterne effekter i form av
samlokaliseringsgevinster, men disse kan også realiseres ved å stimulere til tette
kontraktsmessige bindinger som internaliserer denne typen mulige positive eksterne effekter av
innenlandsk bruk av gass. Dette vil vi komme tilbake til senere.

Salg av gass til innenlandsk bruk bør derfor som hovedregel skje på rent kommersielt
grunnlag. Det er mulig at den nåværende organiseringen av norsk gassalg, gjennom GFU, er
innrettet på salg av store kvanta til eksport og dermed mindre egnet institusjonelt til å ta seg av
salg av gass i mindre kvanta til innenlandsk bruk. Dette er også en diskusjon som vi vil komme
tilbake til i neste kapittel.

Alternativkostnaden for norsk gass til innenlandsk bruk kan variere etter ilandføringssted,
avhengig av hvilke alternative avsetningsmuligheter som finnes for gassen. Det vil si at også
den optimale prisen for gass til innenlandsk bruk kan være ulik for de ulike
ilandføringsstedene.
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10. MULIGHETER OG HINDRINGER FOR ET INNENLANDSK
GASSMARKED

Så langt har rapporten først og fremst vært deskriptiv og tildels normativ (prisingsspørsmålet).
Vi har sett på transportformer for naturgass og kostnader for transport. Vi har sett på ulike
anvendelser av naturgass, og konkludert med at det tekniske mulighetsområdet for anvendelser
i utgangspunktet er stort. Vi har også gitt en oversikt over rammebetingelser, eksisterende
aktører, gassrelatert FoU og utdanningstilbud, miljøkonsekvenser samt mulige
samfunnsmessige konsekvenser knyttet til oppbygging av nye industristeder. Dette har vært en
omfattende og nødvendig - men på langt nær uttømmende - gjennomgang. Grunnlaget er nå
lagt for å kunne begynne å trekke trådene sammen i en vurdering av muligheter og hindringer
for etablering og utvikling av et innenlandsk gassmarked.

Etablering av et internt norsk marked for naturgass forutsetter at det finnes potensielle selgere
og kjøpere, og at det å handle på dette markedet øker verdiskaping, konkurranseevne og velferd
til de impliserte parter. Kjøperne/konsumentene må se en fordel i å benytte naturgass fremfor
andre alternativer, og være istand til å by mer for gassen enn det selgerne får ved å eksportere
gassen (dersom det er dette som er alternativet) - samlet verdiskaping over tid knyttet til
innenlandsk anvendelse av gass må være større enn verdiskapingen knyttet til å eksportere
gassen som råvare for at det skal være interessant for de ulike aktører å satse på å utvikle
markedet.

Tradisjonell handelsteori forklarer konkurranseevne hovedsaklig ut fra faktorforhold. I følge
denne teorien vil et land konsentrere sin produksjon og eksport i næringer som bruker mye av
de produksjonsfaktorer som landet er rikelig forsynt med. I tillegg til faktorforhold utvikles
konkurranseevne i nyere analyser av industriers konkurransedyktighet dynamisk i samspillet
mellom fire komponenten

1. Faktorforholdene
2. Etterspørselsforholdene
3. Relaterte næringer ("clusters" - industrielle klynger),
4. Konkurransearenaen

Konkurranseevne påvirkes i tillegg av tilfeldigheter. I dette kapittelet vil disse elementene danne
rammen for å diskutere muligheter og hindringer for gassbasert næringsutvikling i Norge.

Myndighetene kan påvirke industriens konkurranseevne ved å påvirke faktorforhold
etterspørselsforhold etc. Før vi går over til å diskutere muligheter og hindringer vil vi først
komme litt nærmere inn på rasjonalet for myndighetenes eventuelle engasjement i et slikt
rammeverk.
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10.1 Nærmere om rasjonalet for myndighetenes eventuelle
engasjement

Institusjonelle forhold kan begrense industriens tilpasningsmuligheter. Offentlige reguleringer
og private konkurransebegiensninger erkjente eksempler på slike institusjonelle forhold. Andre
typer institusjonelle begrensninger kan imidlertid være vel så viktige - eksempler er
rettssystemet, graden av politisk stabilitet, standardiseringspraksis og sosial tradisjon.

I et perfekt marked er det de private aktører som best vil være i stand til å vurdere mulighetene,
og virkning på konkurranseevne, ved å etablere et internt marked for naturgass. Myndighetens
engasjement begrenser seg på denne bakgrunn til å korrigere for markedsimperfeksjoner. Med
markedsimperfeksjoner menes her typisk forhold som monopolistisk eller monopollignende
konkurranse samt positive eller negative eksterne virkninger. Dette er forhold som kan
begrense markedets utviklingsmuligheter, eller gi markedsaktørene for stort spillerom i forhold
til miljøkonsekvensen Myndighetenes rolle er å påvirke de fire andre hovedfaktorene
(faktorforhold etc.) i forhold til slike markedsimperfeksjoner, slik at forholdene ligger best
mulig til rette for utvikling av konkurransedyktige næringer og bedrifter samtidig som at
globale og lokale miljømessige hensyn ivaretas.

Sett fra det offentliges synsvinkel er et viktig spørsmål i denne forbindelse om ikke-
internaliserte eksterne virkninger fører til at samfunnsmessige ønskede etableringer ikke finner
sted. En allerede eksisterande klynge er en samling bedrifter som kan hende genererer positive
eksterne virkninger overfor hverandre - men bedriftene er altså i drift. Den ene bedriften gjør
noe som er en gratisfordel for den andre, og vice versa, men det at bedriftene ikke kan ta betalt
for disse gratisfordelene har i hvert fall ikke ført til at bedriftene ikke har kommet i gang. I dette
tilfellet er det vanskelig å se for seg at myndighetene skal gripe inn å gjøre det enda mer
lønnsomt å være en del av dette klynge-miljøet. Motsatt kan det tenkes at det finnes
produksjonsområder hvor virksomheten overhodet ikke har kommet i gang, fordi
gratisfordelene andre nyter godt av blir en for stor del av total verdiskaping. Nettopp her kan
det offentlige ha en rolle å spille for å få til aktivitet

Som utgangspunkt for myndighetens rolle ligger således implisitt en målsetting om å
maksimere samfunnsøkonomisk overskudd over tid. Det samfunnsøkonomiske overskuddet
deles som kjent i et konsumentoverskudd og et produsentoverskudd. Myndighetens rolle i
denne modellen er å sørge for at summen av konsumentoverskudd og produsentoverskudd blir
størst mulig, f.eks. gjennom regulering av monopoler, ved å internalisere eksterne effekter,
eller ved å fjerne andre hindringer (eller uheldige stimuli) for markedsutvikling.
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Hva er det så som preger de sentrale og lokale myndigheters engasjement i forhold til nasjonale
naturgassanvendelser de senere år?

• Lite statlig direkte engasjement

• Indirekte engasjement gjennom SPUNG, GAVOT mm.

• Relativt sett strenge miljøkrav

• Tildels sterkt lokalt myndighetsengasjement med utgangspunkt i arbeidsplasser

Et sterkt myndighetsengasjement i utviklingen av gass-industri er noe vi har sett i en rekke
andre land. I etterkrigsperioden har myndighetene gått inn med virkemidler som nasjonalisering
og monopolisering. Det har også blitt brukt virkemidler som gass-diversifiseringspolitikk og
direkte finansiell støtte (subsidier). I USA var Domestic Natural Gas and Oil Initiative som ble
annonsert i desember 1993, motivert bl. a. av et ønske om redusert avhengighet av importert
olje samt økt jobbskaping og investering i egen olje og gass-industri. På naturgassiden
inneholdt initiativet tiltak for å forbedre og effektivisere infrastruktur, støtte til
reguleringsreform, samt bidrag til informasjonstjenester.

Da oljeutvinningen i Nordsjøen startet rundt 1970 ønsket norske myndigheter å utnytte de
mulighetene dette ga til å etablere petrokjemisk industri i Norge. Råstoff til lave priser ble stilt
til disposisjon for industrien gjennom en opsjonsavtale for kondensat fra Ekofisk-oljen ved
ilandføringsstedet i Teeside. Dette la grunnlaget for et samarbeid mellom flere større norske
industriselskap om utbygging av petrokjemisk industri i Grenlands-området.

Norske myndigheter har i de senere år inntatt en mer passiv rolle i forhold til gass-baserte
industrietableringer og annen anvendelse av gass. Norge har ikke hatt den samme strategiske
drivkraften som f.eks. Danmark og USA. Myndighetenes tilrettelegging for bruk av gass i
Norge bygger i følge St.meld.nr.26 (1993-94) på to forutsetninger; (i) norske gassressurser
skal anvendes på en måte som sikrer størst mulig verdiskaping, og (ii) bruk av gass i Norge må
ikke komme i konflikt med en fornuftig miljøpolitikk. For å sikre målsettingen om størst mulig
verdiskaping av de norske gassressursene uttrykkes det at det er vesentlig å unngå en særskilt
prising av gass til innenlandske anvendelser. Myndighetene sier videre at industrien står fritt i å
innlede forhandlinger med GFU om kjøp av gass, og at utfordringen ligger hos næringslivet
for å finne lønnsomme bruksområder for gass i Norge.

Med andre ord uttrykkes det her en tilbakelent holdning i forhold til å anvende gass innenlands
- så lenge det ikke skjer i konflikt med en "fornuftig miljøpolitikk". På den annen side er det
blitt kanalisert betydelige midler til forskning og utvikling. Det er i denne sammenheng viktig å
huske på at mulighetsområdet for hvilke virkemidler myndighetene kan benytte for å påvirke
konkurransedyktigheten til norsk industri begrenses av internasjonale avtaler. I dag ligger de
viktigste internasjonale rammebetingelsene for økonomisk samarbeid for Norge i EØS-avtalen.
Som et overordnet organ for verdenshandelen vil også WTO (GATT) spille en stadig mer
sentral rolle. For åpenlyse virkemidler - f.eks. virkemidler som i det internasjonale markedet
oppfattes som subsidiering - kan bli møtt med anti-dumping tiltak eller andre virkemidler i de
markedene industrien konkurrerer. Kunnskap om mulighetene, men også begrensningene som
ligger i EØS-avtalen, vil være vesentlig for fremtidig næringsutvikling, men vi har ikke hatt
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som målsetting å gå i dybden på hvordan slike avtaler kan virke begrensende i forhold til de
anbefalinger som ligger i rapporten. Vi tror at oppdragsgiver har best forutsetning for å gjøre
dette.

I det følgende vil vi gå inn på konkurranseevne-komponentene 1. til 4. for å vurdere muligheter
og hindringer for næringsutvikling basert på naturgass. På enkelte områder vil kapittelet
innebære gjentagelser i forhold til tidligere kapittler, på andre omåder henviser vi til relevante
avsnitt. En naturlig del av denne drøftingen blir således å vurdere hvilke oppgåver sentrale
myndigheter har mht. at et potensielt marked kan virke og utvikle seg. I vår drøfting i dette
kapittelet vil vi se bort fra endel generelle investeringsreduserende virkemidler som
investeringsavgift, arbeidsgiveravgift osv., og som påvirker alle bransjer. Vi henviser her til
NOU 1992:26 ("Sysselsettingsutvalget") og andre publikasjoner, som f.eks. Reve et al.
(1992); "Et konkurransedyktig Norge". Heller ikke myndighetenes oppgåver i relasjon til
konsesjonsmessige forhold, og det å sikre at utbygginger ikke strider mot andre lokale og
nasjonale interesser m.m. vil bli tatt opp.

10.2 Faktorforhold

Hva er det som karakteriserer faktorforholdene i relasjon til naturgass? Her kan vi sette opp
følgende elementer:

• Store gassressurser

• Nærhet til gassressursene

• Manglende distribusjonssystemer

• Vanskelige geografiske forhold

• Noe spesialkunnskap på høyt nivå, men manglende på lavere nivå

• Svak kommersialiseringskunnskap

• Mangel på kompetent risikokapital

• Sterkt lokalt engasjement

Disse vil vi gå gjennom i det følgende. Først om ressurssituasjonen.

10.2.1 Gassressurser

Norge og Sverige har begge betydelige energiressurser. Dette har gjennom lang tid gitt disse
landene komparative fortrinn for energiintensiv produksjonsvirksomhet som kan etterspores i
landenes spesialiseringsmønster og utenrikshandel. Utnyttelsen av vannkraftressursene har i
Norge lagt grunnlaget for en omfattende, kraftintensiv primærproduksjon av metaller m.v.,
mens den i Sverige har bidratt sterkt til fremveksten av en eksportrettet verkstedsindustri basert
på teknologiske innovasjoner innen produksjon og overføring av elektrisk kraft. På tilsvarende
måte har utnyttelsen av petroleumsforekomstene i Nordsjøen påvirket næringslivets struktur i
Norge og Danmark. I det hele har evnen til effektivt å utnytte de innenlandske energiressursene
vært en viktig faktor i den næringsøkonomiske utvikling i de nordiske land.



133

Norge er et land som er særdeles rikt på naturgass. Gassen føres i dag i land på Kårstø for
prosessering, før den eksporteres til kontinentet Det samme vil skje på Kollsnes, mens det på
Tjeldbergodden er vedtatt planer for metanolproduksjon. Omfang av, og nærhet til
gassressursene i forhold til det kontinentale marked skulle en tro bidrar til et
konkurransefortrinn i utgangspunktet. Det har derfor vært hevdet fra mange hold at
bearbeidelsesnivået på gassen bør økes før det eksporteres. Senest i et debatt-innlegg fra NITO
i Dagens Næringsliv (13. desember, 1994) kan vi lese at:

"Store energireserver i form av naturgass kan skape muligheter for viktige deler av
fastlandsindustrien. Energi må betraktes som et råstoff i en verdiskapingskjede der
videreforedling av ressursene bidrar direkte til sysselsetting i Norge. Energi gir
samtidig store muligheter for økt industrisatsing og utbygging i en tid der utnyttbare
energiressurser må betraktes som en knapphetsvare...
At Norge nå, etter 20 år som olje- og gassnasjon, fortsatt ikke har tatt i bruk
naturgass til industriell utnyttelse, er både foruroligende og unaturlig".

Sitatet an tyder på den ene side at det er uutnyttede muligheter for bruk av naturgass, på den
annen side at industriell utnyttelse av naturgass nærmest gir seg seiv siden vi har så store
reserver. De tekniske mulighetene for å utnytte naturgass er som vi tidligere har vist riktignok
store. Men store gassressurser og et stort mulighetsområde for anvendelser er dessverre ikke
tilstrekkelige betingelser for å realisere økt foredlingsgrad. Utnyttelse av gass og utbygging av
distribusjonsløsninger for gass i Norge kan ikke primært baseres på at tilgang til gass i seg seiv
skal stimulere til store nyetableringer.

Av spesiell betydning i faktor-sammenheng er de enorme investeringer som ligger til grunn for
utbygging av gassfelt. Eksempelvis kan det nevnes at totale investeringer for Gullfaks-feltet
(både olje og gass) er på 70 mrd. 1993 kroner79, mens det tilsvarende beløp for Troll fase 1
(gass) er 33,4 mrd. kroner. Gassalget fra norsk sokkel har de seneste årene ligget på et nivå
omkring 25-30 mrd. Sm3 i året.80 Dette forventes å øke sterkt de nærmeste årene, og
kontraktsfestede leveringsforpliktelser for naturgass fra norsk sokkel ligger i overkant av 50
mrd. Sm3 årlig ved årtusenskiftet Avsetning av gass skiller seg på mange måter fra avsetning
av olje. Antallet kjøpere av råolje og raffinerte produkt er svært stort I gassmarkedet er det bare
et fåtall selgere og kjøpere. Norsk salg av gass har i stor grad vært knyttet til noen få
beslutninger av stor økonomisk betydning. Utviklingen av gassfelt til havs har ikke skjedd før
rettighetshaverne har inngått en kontrakt med kjøperne om salg av gassen. Typisk gjaldt en slik
avtale for hele feltets levetid. Troll-avtalene derimot, er basert på volumkontrakter med Troll-
feltet som hovedkilde, men med muligheter for leveranser også fra andre norske felt. Nivået på
investeringer og gasseksport kan så settes i kontrast til det potensielle markedet for naturgass til
industri og transportsektoren i Norge, som bl.a. ble vurdert av Kværner Moss Technology i
tilknytning til SPUNG-programmet i 1992/93. Totalt ble det funnet et sannsynlig potensiale for
0,6 mrd. Sm3. For å utløse et slikt marked kreves et omfattende system for distribusjon av
gassen. Hva forteller dette oss? Jo:

79 Faktaheftet (1994)
80 Op.cit.
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Størrelsen på det norske markedet i forhold til norske gassressurser, og de verdier som står på
spill for utbygger, innebærer i den nåværende markedssituasjonen at den alt overveiende delen
av gassressursene vil måtte bindes opp til eksport gjennom langsiktige kontrakten Det som blir
tilgjengelig for det norske markedet vil være tilfeldig gass, eller annen gass med lav alternativ-
verdi

På lengre sikt kan imidlertid bildet endre seg, jf. Radetzki (1995):

"More competition, along with an increasing maturity of the market, is bound to
break the traditional hegemony of the long-term contracts. These contracts were
essential as an insurance to investors, when the market was young. They are less
needed as the market grows, the number of producers and transmission
companies proliferates, and consumtion diversifies." (side 233)

Et mer modent europeisk gassmarked vil med andre ord kunne utvikle seg mot et friere
omsetningsmønster. Dette vil også påvirke tilgjengeligheten av naturgass for norske
gasskjøpere.

Vi peker over på at det som vil bli tilgjengelig for det norske markedet i første omgang vil være
tilfeldig gass eller annen gass med lav alternativverdi. Med dette mener vi gass som ikke
allerede er bundet opp i eksportavtaler, eller som iht. eksportavtalen ville ha gitt en lav pris,
f.eks. gass som leveres utover avtalt kvantum. Gass til metanolproduksjon på Tjeldbergodden
faller inn under det som kan betegnes som "gass med lav alternativ verdi". Seiv om denne
gassen i utgangspunktet skulle danne et visst grunnlag for innenlandsk anvendelse, er det viktig
å være klar over at dette ikke trenger å være tilfelle for annet enn enkelte markedssegmenter. Se
for eksempel på enkelte OPEC land i Midt-Østen. Inntil det siste ti-året er store mengder gass
blitt brent pga. lav alternativ verdi - i 1980 hele 43% av OPEC-produksjonen (Radetzki, 1994).
Men dette har endret seg, og tilsvarende tall var for 1991 14%. Vi ser at enkelte land i økende
grad utnytter denne billige energikilden - spesielt Saudi Arabia og Bahrain utnytter gass i
økende mengder for å produsere petrokjemiske produkter og aluminium for eksport. Som en
følge av dette utvides markedet for disse landenes gass siden naturgass inneholdt i disse
produktene er billig å transportere. Norske produsenter møter denne konkurransen på
verdensmarkedet. Det samme vil annen nasjonal gassbasert industri kunne gjøre.

Det er altså andre produsentland som har mye gass med lav alternativverdi, og Norge har ikke
noe markedsvern på verdensmarkedet.

Dette har implikasjoner for hvilke typer produkter det eventuelt bør satses på, f.eks. mht.
transportkostnader i forhold til energiinnhold, avstand til de viktigste markedene o.s.v.

10.2.2 Distribusjon

Distribusjon og lagring av naturgass er tema for kapittel 3 i rapporten. Tabell 10.1
oppsummerer metoder og karakteristika ved transport av naturgass.
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Tabell 10.1 Karakteristika ved gass-transport (kilde: IEA (1990))

- * t'

Normal
temperatur og
trykk
Rørledning
(80 bar)

LNG
CNG (200
bar)
Metanol
Bensin /diesel
Elekstrisitet

0,1

8

50
20

50
100

(>100)

2

10-12
5

30-40
45/35

50

Lite til stort

Medium/stort
Lite/medium

Medium
Medium
Medium

Medium

Medium/lang
Kort

Medium/langt
Medium/langt

Medium

Here av disse transportformene har vært vurdert med tanke på det norske markedet, blant
annet:

• Naturgass i rør

• CNG i rør eller i trykkbeholdere for transport med bil evt. båt over kortere avstander.

• LNG i tankbiler, tog eller på mindre tankskip.

I tillegg kan naturgassen i prinsippet også konverteres til andre energibærere, bl. a. metanol,
bensin, diesel eller elektrisitet før transport. Slik foredling innebærer imidlertid innskrenkinger i
anvendelsespotensialet hos sluttbruker.

De ulike transportformene har varierende lønnsomhetsterskler med hensyn til avstander og
markedsstørrelser. Rørledningstransport er følsomt både for volum og avstand. Her vil
kapitalutgiftene typisk veie tungt på kostnadssiden samtidig som investeringsutleggene ikke
vokser proporsjonalt med en oppskalering av kapasiteten. Enhetskostnadene avtar derfor raskt
med fallende avstand og stigende volum. Også en LNG-løsning krever betydelige volumer for
å få økonomi i anlegg for nedkjøling og mottak såvel som på transportsiden. Her spiller
imidlertid avstand en noe mindre rolle. CNG derimot er en volum- og vektintensiv
transportform. Her vil kapitalkostnadene typisk være lavere enn for rør og LNG, men tunge og
store trykktanker gjør løsningen uaktuell over større avstander.

I dette perspektivet blir mulighetene for innenlandsk gassbruk i Norge utfordret av landets
geografi og bosettingsmønster. Mens befolkningstettheten81 i Danmark er på 119 innbyggere
pr. kvadratkilometer, i Nederland på 367, er den i Norge på 14 innbyggere pr.

81 11990.
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kvadratkilometer. Norge er i tillegg rikt på fjell og fj order. De største potensielle brukerene
befinner seg langt vekke fra der hvor gassen er tilgjengelig eller vil bli tilgjengelig i nærmeste
fremtid. Dette gjør det særdeles kostbart å bygge ut de fleste former for infrastruktur. Av tabell
3.1 fremgår det at investeringskostnader pr. løpemeter rør er over det dobbelte i fjellområde i
forhold til åkermark for mindre diametre. Og knauser mv. er virkelig det som karakteriserer
nærområdet til ilandføringsstedene. I tillegg vet vi at det tar tid å bygge opp markedet og
kapasitetsutnyttingen i rørsystemet.

Et viktig element på vektstangen ligger således i manglende distribusjonssysterner, tynt
befolkningsgrunnlag og vanskelige geografiske forhold.

Disse hindringene forsterkes av at vi et godt utbygd distribusjonsnett for ren, elektrisk energi,
og et utbygd distribusjonsnettverk for fyringsolje og propan. Dette er de nærmeste substitutter
for naturgass i ulike markeder.

/ dagens situasjon er det først og fremst nærområdene til, og eksisterende og framtidige
ilandføringssteder som kan være interessante med tanke på gassbruk.

Også her vil distribusjonen forutsette et betydelig og geografisk konsentrert marked. Felles for
alle ilandføringsstedene er at de ligger på kysten og i en viss avstand til større
befolkningskonsentrasjoner. Det er derfor betydelige kostnader forbundet med å føre gassen
fram til potensielle brukere i de nærmeste kystbyene, som er Haugesund og Stavanger for
Kårstøs vedkommende, Bergen med utgangspunkt i Kollsnes og Trondheim og Kristiansund
fra Tjeldbergodden. Som det fremgår av kapittel 4.5 er det heller ingen av de nevnte byene som
idag huser bedrifter med særlig stort gassbrukspotensiale, kanskje med unntak av Trondheim.

Det er i tidligere studier konkludert med at omfattende gassforsyning basert på rørledninger
bare for det norsk gassmarkedet er uaktuelt. Et omfattende forsyningsnett for LNG med mindre
skip eller jernbane er teknisk mulig, men det ser ut til at det er vanskelig å oppnå lønnsomhet i
slike prosjekter. Kværner Moss Technology har seiv karakterisert LNG-løsningen som et
marginalt prosjekt, som fordrer lave fødegass-priser for å kunne realiseres på kommersiell
basis. Ved dagens rammebetingelser er det lite sannsynlig at prosjektet vil se dagens lys uten et
betydelig offentlig engasjement. Prosjektet er beheftet med stor risiko både på kostnadssiden,
hvor det foreligger lite erfaringsdata fra lignende småskala opplegg, og på markedssiden, hvor
forbruket av brenselsoljer har vist en vedvarende nedadgående trend. Vi har vanskelig for å se
at denne gassløsningen gir så store positive eksterne virkninger at det er naturlig for staten å
involvere seg i en slik utbygging. De potensielle miljøgevinstene kan i stor grad oppnås på
annet vis; ved å opprettholde en høy elektrisitetsandel i varmemarkedet og ved å erstatte
brenselsoljer med LPG. Prosjektet kan imidlertid bli mer aktuelt dersom det i framtiden
etableres et eksportanlegg for LNG i Norge. Et slikt anlegg vil antagelig kunne senke LNG-
kostnaden gjennom skalafordeler i produksjonen, men enda viktigere; det vil redusere risikoen
ved og åpne for en skrittvis oppbygging av et innenlandsk distribusjonssystem.

Forøvrig bør vi merke oss at teknologien for utbygging av rørsystemer er i rivende utvikling,
bl.a. drevet av innovasjoner i offshore-virksomheten Nordsjøen. Vi har sett at rør av polyetylen
i betydelig grad har redusert vedlikeholds- og investeringskostnader i distribusjonssystemer.
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Teknikker for å legge rør har også utviklet seg - fra åpne grøfter til smale grøfter, og teknikker
for retningsstyrte "muldvarper" som British Gas sin "Rotamole". Denne kan installere rør med
diameter opp til 180 mm med et minimalt utgravingsbehov. Også teknologi for
undervannsledninger er i stadig utvikling, f.eks. fleksible høytrykksrør for undervanns
rørtransport. Fortsatt vil det imidlertid være slik at geografiske forhold, spredt bosetting og
industri, vil sette sine begrensninger for mulighetene for å etablere et distribusjonssystem for
gass i Norge. Men den teknologiske utvikling kan endre kostnadsbildet dramatisk over en fem-
til ti-års periode. I den sammenheng kan det nevnes at vi er kjent med at både Gasnor og
Vestgass seriøst vurderer undervanns rørledning til hhv. Stavanger og Bergen.

Kort transportdistanse
En skulle i utgangspunktet tro at kort transportdistanse fra feltet i forhold til å transportere
gassen til kontinentale brukere skulle legge forholdene til rette for, i første omgang, lokal
anvendelse av naturgass. Imidlertid er de variable enhetskostnadene for transport av naturgass
til kontinentet små innenfor kapasiteten. Hovedtyngden av kostnadene relaterer seg til
kapitalkostnader samt prosesseringskostnader - kostnader som påløper uansett. En liten gevinst
i forhold til kontinentale kjøpere skulle allikevel være tilgjengelig for forhandlinger mellom
norske kjøpere og gasselgere. Imidlertid er de aktuelle volumene små i forhold til eksporten,
og de relative salgs- og administrasjonskostnadene høye. I tillegg kan andre forhold som
kontraktsmessig utforming og fordeling av risiko mellom kjøper og selger bidra til at det rett og
slett ikke er det samme produkt som selges til kontinentet og til utlandet, og vanskeliggjøre en
sammenligning av priser. Dersom alternativet til norsk salg var å bygge ny rørledningskapasitet
til kontinentet ville situasjonen vært en annen. Men, som vi har påpekt over, det norske
markedet er ikke, og vil sannsynligvis heller ikke på kort og mellomlang sikt bli av en slik
størrelsesorden at dette er et aktuelt valg.

Kortere transportdistanse fra feltet gir norske kjøpere en viss fordel fremfor kjøpere på
eksportmarkedet. På grunn av små volum motveies dette av høyere relative salgs-
administrasjons- og rørkostnader.

Som vi ser av diskusjonen så langt er det på langt nær en tilstrekkelig betingelse at det finnes
rikelige gassressurser og rikelig med potensielle anvendelsesmuligheter for at innenlandsk
industriell bruk av naturgass realiseres.

Nasjonal infrastruktur
Effektiv transport, logistikk, og telekommuniksjon er viktige elementer i den nasjonale
infrastruktur og av stor betydning for å holde faktorkostnader nede. Myndighetene har
tradisjonelt spilt den viktigste rollen i å danne og oppgradere infrastruktur, og igjen er dette
motivert ut fra eksterne effekter. Et rørsystem for transport av naturgass er et privat gode - det
vil være til fordel for de bedrifter / konsumenter som er tilknyttet, og som sådan føre til
konkurransefortrinn fremfor bedrifter som ikke er tilknyttet.

Enkelte har hevdet at staten bør spille en rolle i å finansiere utbygging av infrastruktur for
transport av naturgass - og da spesielt transmisjonsnett. Det har i den sammenheng vært henvist
til Danmark. Men i Danmark, og andre land, har myndighetenes sterke engasjement vært
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motivert utfra energipolitisk hensyn, der redusert avhengighet av importert olje var et sentralt
element - altså en form for ekstern virkning. For en energinasjon som Norge er ikke dette noe
poeng i det hele tatt. I Norge er det derfor vanskelig å se noen sterke energipolitiske grunner til
at staten skal engasjere seg i å bygge ut infrastruktur for naturgass. På denne bakgrunn mener
vi at:

Det er vanskelig å begrunne at myndighetene skal spille en aktiv rolle i å utvikle/finansiere
infrastruktur f or transport av gass.

Som leseren kanskje vil bemerke, ligger det et lite forbehold i formuleringene over. Som vi
senere skal komme inn på, kan f.eks. konkurranse fra flere energibærere virke positivt på
effektiviteten i energimarkedene. Det kan altså være grunner til et visst engasjement, men disse
er ikke sterke nok til å forsvare investeringer i f.eks. en transmisjonsledning for naturgass.

10.2.3 Kompetanse

Som vi har sett i kapittel 5 i rapporten er utdanningstilbud på lavere nivå på gassrelatert
teknologi ganske begrenset i Norge, mens vi gjennom ulike FoU-program er blitt ganske
"topptung".

Det eksisterer med andre ord ingen gjennomgående utdannelsesvei (fra fagskole til dr.grads-
nivå) innen gassteknologi.

Det mangier også markeds- og kommersialiseringskompetanse for gassteknologisk virksomhet.
Siden gassrelatert FoU kan virke som en drivkraft mht. et innenlandsk gassmarked vil vi se litt
nærmere på dette.

Gassrelatert forskning og utvikling
Det har siden 1987 vært satset betydelige beløp på forskning innenfor gass og gassteknologi i
Norge både fra offentlige myndigheter, oljeselskapene og industrien. Foreløpig har det kommet
relativt få kommersielle produkter ut av denne satsingen og ved avslutningen av SPUNG-
programmet ved årsskiftet 1993/94 ble det derfor igangsatt et nytt program, GAVOT, som i
sterkere grad fokuserer på kommersialisering av resultatene fra forskningen.

Myndighetene har utvilsomt en viktig funksjon i å støtte FoU aktiviteter, primært på områder
der vi har komparative fortrinn, og der aktiviteten har betydelig eksterne effekter (spillover).
Men valg av satsingsområder for forskning er alltid vanskelig, og myndighetene risikerer å
skape de gale faktorene til gal tid. Støtte til forskning og forsøksprosjekter for anvendelse av
gass har vært et satsingsområde for myndighetene for å få etablert bruk av gass i Norge. En
målsetting ved denne satsingen er i følge St.meld.nr.26 (1993-94) å bidra til å videreutvikle
utnyttelsesmulighetene for norsk gass.

SPUNG-programmet har mottatt størsteparten av forskningstnidlene. Et av programmets mål
har vært å bygge opp kompetanse i Norge. Dette målet ser ut til å være nådd. Total har SPUNG
ved utgangen av 1993 brukt ca. 336 millioner kroner, hvorav ca 221 millioner fra offentlige
kilder og 155 millioner fra industrien. Programmet fokuserer på hovedområdene:
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• Kjemisk konvertering

• Gassenergi og lagring

• Transport og distribusjon

Gjennom SPUNG-programmet har det blitt bygget opp sterke koblinger mellom industrielle
miljø, forskningsinstitusjoner og universitet/høyskole. Det har også blitt bygget opp betydelig
kompetanse på høyt nivå.

Myndighetenes rolle i forhold til dannelse av innsatsfaktorer vil som nevnt ofte ha sin
berettigelse i eksterne virkninger, og nytteverdi for økonomien som overstiger det den enkelte
deltaker ser. Dette gjelder spesielt på områder der faktorene kan utnyttes i et vidt spekter av
industrier. Når myndighetene støtter teknologisk FoU, så bør dette være på områder for
kommersielt relevante teknologier. Dette er på bakgrunn av at teknologisk utvikling ofte ikke
bare vil være til nytte for et enkelt firma, men påvirker hele industrien så vel som relaterte
industrier. I dette arbeidet bør det legges opp til sterke knytninger mellom
forskningsinstitusjoner og industri. Dette er velkjent praksis i dagens forskningspolitikk. Det er
også en målsetting å støtte opp om forskningsaktivitet innen et firma. Det viktigste bidraget til
innovasjon kommer fra bedriftenes FoU aktiviteten

Det synes derfor riktig med videre støtte til gassrelatert FoU på områder sonv

• teknologi for utnyttelse av gass,

* gass i nye markedssegmenter, eller

• gass som erstatter av andre, og mer miljøskadelige, energibærere,

siden kommersialiserbar teknologi på dette området i tillegg til å være et eksportprodukt kan
øke eksportpotensialet for og verdien av norsk gass i markedet. Det er med andre ord aktiviteter
som kan ha betydelige eksterne effekter.

Norske industrielle miljøer og FoU institusjoner synes også å ha gode forutsetninger for å
lykkes på disse områdene. Det samme gjelder forsåvidt også teknologi for kortdistanse
transport av LNG. Her er det et mulig potensiale for teknologien i Norge, men spesielt i spredte
øysamfunn rundt Sør-Kinahavet og Japanhavet. FoU på teknologi som på sikt kan bidra til økt
konkurranse i det europeiske markedet fra produsenter med "billig" gass i Midt-østen bør man
derimot være mer forsiktig med å støtte. I sin støtte til videre forskningsaktivitet direkte i
bedriftene bør myndighetene også være varsom med virkemidler som har karakter av
subsidiering dersom det i begrenset grad kan påvises eksterne effekter, dvs. at utfallet av FoU-
aktiviteten primært kommer selskapets aksjonærer tilgode.

Hvordan myndighetene skal støtte FoU i bedriftene er ikke så klart Vi vil for all del ikke gjøre
dette til et debattinnlegg i forskningspolitikk, men ønsker kun å nevne noe sentrale poeng med
utgangspunkt i GAVOT og FoU på brenselscelle-teknologi, siden utformingen av
gassteknologisk FoU er betydningsfull også i forhold til etableringen av et innenlandsk
gassmarked:
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GAVQT er en videreføring av gassforskningen i SPUNG for perioden 1994-98. Programmet
har i følge programbeskrivelsen som hovedmål å bidra til "økt verdiskaping i Norge basert på
våre gassressurser ved å legge det teknologiske grunnlaget for utvikling av gassrelaterte utstyr
og tjenester, eller ved å øke verdien av norsk gasseksport". Programmet er delt i 3
prosjektkategorien

• Målrettet produktutvikling (60% industrifinansiering)

• Produktrettet teknologiutvikling (30% industrifinansiering)

• Forprosjekter og dr.gradsprosjekter (100% forskningsrådsfinansiering)

En delmålsetting, i tillegg til nettverksbygging og kompetanseoppbygging, er å utvikle minst ett
"gassrelatert produkt til prototyp-nivå som skal settes i produksjon av en norsk leverandør før
programmet er slutt og som har et markedspotensiale på minimum NOK 500 millioner pr. år".

På området målrettet produktutvikling er vi kjent med at Ulstein Bergen/Marintek har fått støtte
til å videreutvikle sin "lean-burn" Otto gassmotor, Raufoss AS til sitt arbeid med kompositt
trykktanker for CNG-systemer, Kongsberg Offshore AS til gassinstrumentering, samt Fremo
AS til produkter innen miljøvennlige brennersystemer. Det synes som om alle disse bedriftene
har gode forutsetninger for å lykkes med sin FoU aktivitet, og videreutvikle sin
konkurransedyktighet i internasjonale markeder. Ulstein Bergen er et eksempel på en bedrift
som i utgangspunktet hadde en meget sterk posisjon på det internasjonale motor-markedet, og
som sådan et godt utgangspunkt for å lykkes. Bedriften er en del av norsk skipsindustri, som
kanskje er det beste eksempelet vi har på at en konkurransedyktig kunnskapsindustri har vokst
fram i et tett industrielt kluster uten å være basert på en bestemt naturressurs. Raufoss AS har
sin bakgrunn innen norsk forsvarsteknologi. Selskapet ble etablert i 1896, og har en omsetning
på 2,3 mrd. NOK. Selskapet er i verdenstoppen på strekkbøying av aluminium, bl.a. til
støtfangere. Aktiviteten innenfor avanserte kompositter og trykktanker ligger innenfor
forretningsområdet forsvarsteknolgi. Kongsberg Offshore AS er en del av det olje-industrielle
miljø i Norge, og har markert seg på undervannsteknologi samt fiskale og ikke-fiskale
målesystemer for olje og gass for bruk på plattformer og ilandføringssystemer og
eksportterminaler. Bedriftens primære marked har så langt vært på norsk kontinentalsokkel,
men den har også samarbeidet med Shells KSEPL forskningsavdeling i Nederland for å utvikle
instrumenter for flerfasemåling. Dette er et produkt som er blitt testet av Shell på forskjellige
felter i Oman og Gabon. Fremo AS er Norges eneste produsent av gassbrennere. Selskapet har
produsert oljebrennere de siste 45 år og gassbrennere i 15 år. Selskapet har koblinger til Sintef,
CMR, Kværner og flere oljeselskap. Bedriften eksporterer til en rekke land.

Utvikling av brenselcelle-teknologi er et godt eksempel på en FoU-aktivitet som har eksterne
effekten For det første kan kommersiell teknologi på dette området markedsføres internasjonalt
og bidra til nasjonal verdiskaping. For det andre har brenselcelle-teknologien positive
miljøeffekter relativt til eksisterende og konkurrerende kommersielt tilgjengelig teknologi for
energiproduksjon basert på fossile brennstoff. For det tredje representerer dette teknologi som
kan bidra til gassetterspørsel i nye markedssegmenter. Dette kan igjen ha positive
etterspørselseffekter - også for norsk gass. Brenselcelle-området er imidlertid også et område
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med meget stor internasjonal aktivitet og konkurranse , med intens forskning på ulike
alternative teknologien I de senere år har det i Norge vært to paralelle, konkurrerende aktiviteter
på utvikling av brenselcelle-teknologi. Det ene prosjektet har vært finansiert av Statoil, og har
involvert Statoils forskningssenter i Trondheim, Prototech i Bergen, Institutt for teknisk
elektrokjemi og Sintef i Trondheim og Risø Nationale Labaratorium i Roskilde, Danmark. Det
er Prototech som bygger cellene sammen til fungerende enheter. Sommeren 1995 skal en stor
brenselcelle-enhet med kapasitet på 10 KW stå klar til prøvedrift ved gassterminalen på Kårstø.
Mjølner-prosjektet - som det kalles - har så langt kostet Statoil 60-70 millioner kroner.82 Det
andre prosjektet - NorCell - har hatt deltagelse fra Elkem, Saga og Hydro, og vært støttet av
NTNF og Norges Forskningsråd "med store beløp". Teknisk Ukeblad rapporterer at
prosjektledelsen ikke har funnet investorer som var villige til å finansiere videre utvikling frem
til kommersialisering. Isteden har McDermott-selskapene Babcox & Wilcox sammen med
Elkems amerikanske datterselskap Ceramatec overtatt NorCells resultater og kompetanse mot å
forplikte seg til videre forskning i USA.

Erfaringene med direkte forskningsstøtte og subsidier er blandede, også i andre land. Nyere
forskning peker i retning av at det i kommersialiseringsfasen av produkutviklingen er mer
betydningsfullt å støtte opp om tidlig og sofistikert hjemme-etterspørsel. enn å subsidiere
produktutvikling i bedriftene i form av bidrag fra forskningsråd eller skattekreditter. Ulstein
Bergens gassmotorer i drift på biogass er et godt eksempel i så måte. Et annet er støtten
Samferdelsdepartementet de siste årene har gitt til forsøksprosjekter med gassdrevne busser
både i Trondheim og i Haugesund. Prosjektet i Trondheim er et storskala
demonstrasjonsprosjekt for utprøving av både CNG og LNG på Trondheim Trafikkselskaps
busser. På bakgrunn av denne aktiviteten er Raufoss A/S, Marintek, Cylinderservice A/S og
SIVA i ferd med å etablere et konsortium hvis mål er å markedsføre, seige samt gi teknisk
støtte til komplette høytrykkssystemer for kjøretøy internasjonalt. Et siste eksempel er
prøvedrift i ferge, som vil kunne bli betydningsfullt for senere internasjonal markedsføring av
denne teknologien. 11993 ble det også gitt støtte til et forprosjekt for bruk av LNG i fergedrift i
regi av Troll-utvalget. I det internasjonale markedet er som kjent betydningen av "proven
technology" meget stor. Krevende standarder er et annet virkemiddel som i mange
sammenhenger har vært betydningsfullt mhp. internasjonal konkurransedyktighet for landets
eksportindustri. Vi vil komme tilbake til betydningen av slik etterspørselsstimulanse senere.

På denne bakgrunn mener vi at det bør vurderes nøye om det ikke er mer riktig å støtte FoU
aktiviteter med eksterne effekter på et høyere nivå, og mer direkte mot forskningsinstitusjoner,
universitet og høyskole som så stimuleres til koblinger mot industrien. Akkumulert kunnskap i
institusjonene kan komme norsk industri tilgode på mange ulike vis, og er heller ikke så lett å
"overføre til utlandet" dersom prosjektet skulle mangle kapital for videreføring.
Kommersialiseringsfasen og vurdering av markedspotensialet bør i utgangspunktet overlates til
markedets dom med hensyn til finansiering. Dersom myndighetene mener at det er
markedsineffisienser på dette området kan det heller stimuleres til dannelse av ventureselskap
som innehar kompetent risikokapital. Arbeidet med kommersialisering i bedriftene kan så mer
effektivt støttes på etterspørselssiden i form av prøveprosjekter (derigjennom reduseres også
risiko), standarder som er krevende og i forkant av utviklingen o.l.

82 Opplysninger basert på Teknisk Ukeblad, 29. september 1994
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Kanaliseringen av gassrelaterte FoU midler bør ikke vippe over mot subsidiering i iveren etter å
frembringe kommersialiserbar teknologi. I denne fasen kan etterspørselsrettede tiltak som
prøveprosjekter og krevende og rettede standarder være mer effektive virkemidler.

Avslutningsvis vil vi påpeke at kommersialiseringsfasen har blitt viet altfor lite oppmerksomhet
i norsk teknologisk FotT. Fokus rettes i det alt vesentlige mot teknologiske utfordringer.
Kommersialisering er en meget krevende fase i produktutviklingen, og bør addresseres meget
tidlig i prosjektene, både mht gjennomførbarhet, kostnader, og samarbeidspartnere.

Kvalifisert arbeidskraft
Som nevnt over har det siden 1987 vært satset betydelige beløp på forskning innenfor gass og
gassteknologi i Norge både fra offentlige myndigheter, oljeselskapene og industrien. Den
utdanning som gis innenfor gass og gassteknologi i Norge i dag er hovedsaklig på
universitetsnivå, som sivilingeniør- og doktorgradsutdanning.

Gjennom bla. SPUNG-programmet er det bygget opp omfattende kompetanse på teknologi for
gass-anvendelser og -transportpå høyt nivå. Dette har gitt en viss "topptunghet".

Men allikevel:

Den omfattende FoU som har blitt finansiert bla. gjennom SPUNG vil også skape grobunnfor
ny virksomhet gjennom kunnskapsmessige ringvirkninger, kanskje først og fremst mhp.
teknologi for anvendelse og transport av gass.

Det er vanskelig å unngå at det i forbindelse med implementering av naturgass forekommer
flaskehalser. Slike flaskehalser kan være tilgang på kvalifisert arbeidskraft, tilstrekkelig
regelgrunnlag samt typegodkjente komponenter og utstyr. Dette understreker at utviklingen av
et marked for naturgass i Norge er et samarbeidsprosjekt med mange deltakere. Det foreligger
planer om utdanning for ingeniører og på tekniske fagskoler, men disse er foreløpig ikke
kommet i gang. Når det gjelder fagutdanning og godkjenning etter mønster fra våre naboland
foreligger det foreløpig ikke noe klart definerte utdanningsveier. Imidlertid er
utdanningstilbudet på bestemte områder under oppbygging.

Det er i denne forbindelse viktig å huske på at godt organisert fagopplæring ser ut til å gå hand i
hand med kunnskapsbaserte faktorfortrinn. Det nytter lite å ha Europas høyeste ingeniørtetthet
hvis det skorter på folk som kan skru sammen ideene til ferdige produkter. I Norge er det
knapphet på faglært arbeidskraft til tross for den høye arbeidsledigheten. Ifølge
sysselsettingsutvalget er det bare 10-12% av hvert årskull som utdannes frem til fagbrev, mens
andelen i Tyskland er 70%. En av forklaringene på dette er at tysktalende land har lange
tradisjoner med lærlingeordninger som vi mangier i Norge. Videre medfører høye
minimumslønninger at norske bedrifter generelt er lite villige til å ta inn lærlingen I forhold til
mulighetene for et innenlandsk marked for gass ser vi imidlertid ikke for oss noen spesielle
problem:
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• I en oppbyggingsfase av et innenlandsk marked for naturgass kan relevant kompetanse
importeres fra Sverige og Danmark.

• For et marked av det omfang vi ser for oss på kort og mellomlang sikt tror vi det er fornuftig
med en "vente og se" holdning før for mye utdanningskapasitet kanaliseres mot gass-
anvendelser.

• Utdanningsprogram kan ved behov bygges opp etter modell av (i samarbeid med)
utdanningsinstitusjoner i Danmark og Sverige.

Etter denne diskusjonen omkring kompetanse og betydningen av tilgang på kvalifisert
arbeidskraft, går vi over til å se på et annet viktig faktorelement, nemlig kapital.

10.2.4 Kapital

Det finnes flere forskjellige støtte- og garantiordninger for bedrifter som ønsker å etablere seg i
Norge i dag. Tradisjonelt har de sterkeste virkemidlene vært knyttet til etableringer i distriktene
for å bidra til nyetableringer og stabil bosetting der. De fleste ordningene administreres av
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), men også andre kommunale og direkte
stadige ordninger og institusjoner finnes, som f.eks. SIVA. I tillegg disponerer
Miljøverndepartementet/Statens Forurensingstilsyn midler som rettes mot forbedringer i
miljøet. Disse ordningene er summarisk gjennomgått i kapittel 7.2.

Tilgang på kapital er betydningsfullt for å utvikle økonomien videre, og det er viktig at
kapitalen kanaliseres effektivt til de mest produktive anvendelser. Gassprosjekter er i denne
sammenheng ikke noe unntak. Men å få en kobling mellom ideer og kapital er ikke alltid så
enkelt Kristian Birkeland traff som kjent Sam Eyde tilfeldigvis i en middag, og grunnlaget for
Norsk Hydro var dermed på plass.

Både nye og etablerte bedrifter vil få behov for tilførsel av risiko-kapital dersom
vekstpotensialet i norsk næringsliv skal materialisere seg. I et velfungerende marked er det
ingen grunn til at lønnsomme prosjekter ikke skulle få finansiering. I virkeligheten vet vi at det
kan være mangel på kompetent risikokapital, begrensninger i finansinstitusjonenes kapasitet for
prosjektvurdering, samt "irrasjonelle" forhold, som skepsis til nye og ukjente aktiviteter. Så har
da også finansiering av distribusjonsnett for naturgass i Norge inntil nylig vist seg å være
vanskelig. Dette har å gjøre med følgende forhold;

1. Deter en ny aktivitet i Norge, og har som sådan blitt møtt med en viss skepsis, også i
finansinstitusjoner.

2. Etableringen av distribusjonnettet for Gasnor fant sted på et tidspunkt da norske
finansinstitusjoner lå nede for telling.

3. Det har vært vanskelig å stille garanti for aktiva (hovedsaklig rørledninger og målestasjoner)
på grunn av at det ikke fantes et panteregister, som det gjør for elektriske
overføringsanlegg.

For Gasnor ble SND en løsning i en slik situasjon, seiv om SND måtte bruke relativt mye tid
på å analysere potensialet og holdbarhet i forretningskonseptet. Svakheter ved mulighetene til å
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stille garanti, som nevnt under pkt. 3 over, resulterte også i en dyrere finansieringsløsning enn
nødvendig.

De to første punktene på listen må karakteriseres som overgangs- og midlertidige fenomener.
Det ser vi også av at en lokal bank nå er med på å finansiere mindre utvidelser av Gasnors
rørledningsnett. Aktører som arbeider for etablering av et marked for gass i Norge hevder at
finansieringsordninger for bl.a. distribusjon må bedres. Vi har her pekt på ett forhold -
panteregister - og som det er enkelt å gjøre noe med for myndighetene:

Myndighetene bør sørge for at det etableres et panteregister for rørledningssystemer for
distribusjon av naturgass. Dette vil bidra til å redusere kapitalkostnadene ved eksisterende og
etablering av nye distribusjonsnett for naturgass.

Et typisk spørsmål i denne forbindelse er om det er myndighetenes ansvar å sørge for tilgang av
billig kapital til bestemte anvendelser. Dette vil vi svare bestemt nei på. Dette får lett karakter av
direkte subsidiering og kan ha uheldige vridningseffekter. Men myndighetene kan påvirke
kapitalkostnadene og kapitaltilgang for industrien generelt f.eks. gjennom å kontrollere
underskudd på statsbudsjettet som skyldes ikke-produktivitetsfremmende investeringer i
økonomien.

Som nevnt spilte SND en rolle ved etableringen av Gasnors distribusjonsnett. SND vil også
fortsatt kunne spille en rolle, basert på SNDs ordinære prinsipper for prosjektvurdering og
ulike former for kapitaltilskudd. SNDs vurdering av prosjektet tok imidlertid forholdsvis lang
tid.

SND kan betraktes som et redskap for å rette opp imperfeksjoner i kapitalmarkedene. Men vi
ser at SND skal bidra med ulike former for kapital til alt fra lakse-genbanker til
omstillingsprosesser innen pølseproduksjon. SND er også utsatt for et betydelig politisk
krysspress, jf. oppslag i Dagens Næringsliv 29.12.94: "SND satser alt i sentrale strøk".

Både nye og etablerte bedrifter har behov for Utførsel av risikokapital dersom potensialet for
vekst i norsk næringsliv skal materialisere seg. For at kapitalen skal kunne kanaliseres til de
beste prosjektene må eierne og deres representanter ha kompetanse på de bransjene det er
aktuelt å investere i. Videre må eierne kunne tilføre bedriftene kunnskap og erfaring for at
virksomheten skal kunne utvikle seg videre.

Venture-selskaper er selskaper som har spesialisert seg på å gå inn i relativt nystartede bedrifter
med risikokapotal og dessuten tilføre bedriftene kompetanse gjennom aktivt styrearbeide,
bistand til bedriftsledelsen, prosjektutvikling, markedsføring mv. Eierinteressene avvikles
normalt når bedriften er vel etablert og kan introduseres på børs e.l. Betydningen av venture-
kapital diskuteres bl.a. av Schwartz (1994), som sier at:

"There is an increased global awareness that a modern economy cannot reach its
full potential without nurturing the innovation of its entrepreneurs, and that
realization enhances the prospects for venture capital. Venture capitalists provide
equity or other types of financing for small- and medium-size enterprises that
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have growth potential and are not quoted on stock markets. They combine access
to cash not available elsewhere with active management support. Their main
objective is long-term capital gains to justify their financial risks."(side 14)

I St. prp. nr. 1. (1988-89), tillegg nr. 12, ble det foreslått ulike tiltak for å styrke
risikokapitaltilgangen for næringslivet. Ett av tiltakene var opprettelsen av et nytt venture
selskap - Norsk Venture A/S (Norsk Vekst A/S), med privat og offentlig kapital. Også SNDs
egenkapitalordning disponerer midler øremerket for investering i ventureselskaper.

Generelt, og spesielt i forhold til mulige industrielle anvendelser av naturgass, føler vi at det
bør vurderes om næringslivets tilgang til kompetent risikokapital er tilfredsstillende. Bør det i
enda større grad stimuleres til dannelsen av mindre dedikerte ventureselskap gjennom å skyte
inn minoritetesandeler? Dette vil gi Staten en mulighet til å styrke sin rolle som finansiell
investor ved at den industrielle kompetansen ligger i ventureselskapet, og samtidig gi Staten
den nødvendige avstanden til bedriftene.

Betydningen av tilgang på kompetent risikokapital med et langsiktig perspektiv er en diskusjon
som kunne vært ført mye lenger enn dette. Uansett; det vil være opp til distributører, mulige
gass-kunder og teknologileverandørene seiv å overbevise finansinstitusjoner og
egenkapitalmarkedet om prosjektets "fortreffelighet". Men vi vil avslutte her med å si at:

Myndighetene bør vurdere næringslivets tilgang til kompetent risikokapital.

10.2.5 Lokale myndigheter

I arbeidet med denne rapporten har vi opplevd et meget sterkt lokalt engasjement for å øke
aktivitetsnivået lokalt og nasjonalt - utover å prosessere gassen før den videresendes til
kontinentet. Drivkraft for dette synes primært å være å skape arbeidsplasser.

Sterkest direkte kommunalt og fylkeskommunalt direkte engasjement så langt representerer
Troll-utvalget og Gassutvalget i Rogaland. Disse institusjonene samarbeider for økt
gassutnyttelse på Vestlandet, og har bygget opp nettverk i tillegg til at de arbeider sammen
gjennom Samarbeidsrådet for Vest- og Sør-Norge (SAVOS). Tjeldbergoddenutvalget har først
den senere tid kommet på banen. Det sterke lokale engasjement og frustrasjon over en
tilbakelent holdning hos sentrale myndigheter går klart frem i et vedtak i SAVOS 12. april
1994:

"Samarbeidsrådet for Vest- og Sør-Norge (SAVOS) samlet til møte 12. april 1994 vil
uttrykke undring over det manglende engasjement petroleumsmeldingen,
St.meld.nr.26 (1993-94), avspeiler når det gjelder innenlandsk bruk av gass.
Hensynet til miljø og til sysselsetting i Norge skulle etter SAVOS syn tilsi en langt mer
aktiv rolle fra regjeringens side i dette spørsmål.

SAVOS vil oppfordre Stortinget til igjen å slå fast at forholdene nå må legges tilrette
for å ta ibruk naturgass gjennom en distribusjons- avgifts- forsknings- og prispolitikk"
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Sentrum-periferi konflikt er velkjent i norsk politikk. Årsak til konflikt mellom lokale og
sentrale myndigheter på dette området har typisk sitt utspring i lokale sysselsettingsproblemer,
og et ønske om økt viderefordeling av gassen før den eksporteres til det europeiske markedet.
For å realisere dette ønsker lokale myndigheter et økt direkte engasjement fra de sentrale
myndighere, og bruk av direkte virkemidler. På den annen side ønsker sentralmyndighetene å
la markedet virke. Dette kan føre til tildels opphetet lokalt engasjement og frustrasjon - og
økende irritasjon i embetsverket

I slike økonomisk-politiske diskusjoner om forskjellige prosjekter påpekes det gjerne som en
fordel ved et prosjekt at det skaper arbeidsplasser og gir økonomiske ringvirkninger. Normalt
skal det at det "skapes arbeidsplasser" ikke komme inn som en positiv tilleggskomponent ved
samfunnsøkonomiske lønnsomhetsbetraktninger sammenlignet med en foretaksøkonomisk
lønnsomhetsbetraktning. Grunnen til dette er selvfølgelig at det ofte er slik at arbeidskraft for ett
formål innebærer at en trekker ressurser bort fra annen virksomhet, og at kostnadene til
arbeidskraft følgelig skal teile med som kostnader også ved en normal lønnsomhetsbetraktning.

I tillegg til arbeidsplassaspektet, sies ofte noe tilsvarende om de såkalte ringvirkninger
(kryssløpsvirkninger), som også ofte trekkes inn i diskusjonen om forskjellige prosjekter. Det
en vanligvis har i tankene er at gjennomføring av et prosjekt har stimulerende virkning på andre
økonomiske aktiviteter, f.eks. ved at det oppstår behov for leveranser, utbygging av
kommunikasjon, osv.

Ved å trekke inn slike ringvirkninger kan en få nær sagt et hvilket som helst prosjekt til å se
samfunnsøkonomisk lønnsomt ut.

På dette området må en være presis mhp. hva alternativene er. Dette impliserer i prinsippet at
det åpnes for å trekke arbeidsplasser og ringvirkninger inn i en analyse dersom et prosjektet
gjennomføres i områder med sysselsettingsproblemer. Men seiv da skal man være forsiktig
fordi problemet ikke trenger å være av permanent karakter.

Tiltak motivert ut fra arbeidsplasser og ringvirkninger kan dermed bidra til å hindre eller svekke
en kontinuerlig strukturell omstillingsprosess i økonomien.

Å øke bearbeidelsnivå og skape aktivitet og arbeidsplasser er normalt altså ikke noe poeng i seg
seiv. Verdien i nasjonal gassanvendelse ligger i om samlet nasjonal verdiskaping øker i forhold
til om gassen ble eksportert som råvare. Dersom de hindringer som blir påpekt i dette kapittel
fjernes, eller reduseres, tror vi at industrien så vil være best i stand til å foreta en vurdering i
potensialet i å anvende gassen til fordel for andre energibærere eller å øke bearbeidelsesverdi og
gjennom dette skape sunne arbeidsplasser.

Men seiv om motivasjonen for lokalt engasjement kan diskuteres, er det allikevel viktig med et
sterkt lokalt engasjement på mange plan for å realisere innenlandsk anvendelse av gass. Lokale
myndigheter har også et ansvar for å bringe næringslivet på banen tidlig ved å gjøre
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oppmerksom på muligheter, slik at næringslivet kan bli en aktiv medspiller i en senere fase, og
slik at tilbudte opsjoner har en sjanse for å kunne bli akseptert.83

Når mulighetene så kan realiseres har lokale myndigheter en rolle å spille mht. å utvikle en
tjenlig infrastruktur og en effektiv og publikumsvennlig forvaltning.

Vi har i kapittel 8 i rapporten også pekt på at utnyttelse av gass til ny industri på
ilandføringsstedene kan ha store konsekvenser for eksisterende næringsstruktur, og
kostnadsnivå og føre til pressproblemer som trenger ut tradisjonelle næringer, alt avhengig av
hvilket ilandføringssted vi ser på og størrélsen på industriutbyggingen.

Lokale myndigheter har en viktig oppgave i å legge tilrette for at overgang fra en
utbyggingsfase til drift går så mykt som mulig gjennom nøkternhet og realistisk planlegging.

Et sterkt lokalt, kommunalt og fylkeskommunalt engasjement er altså en viktig ressurs og
faktorelement. Når der er sagt vil vi allikevel understreke at:

Det trenger ikke være positivt at de ulike regionale interesseorganisasjoner og kommunale og
fylkeskommunale myndigheter konkurrerer mot hverandre mht. lokalisering.

Det kan oppstå samfunnsøkonomiske tap i den grad slik konkurranse er basert på å overby
hverandre mht. subsidiering, f.eks. i form av tilrettelegging, tomt etc. gjennom at positive
eksterne virkninger ikke realiseres. I denne sammenheng bør også investeringstilskudd i regi av
SND vurderes (gjelder for Aure). Dette vil vi komme tilbake til senere. Det kan være mer
fruktbart å forene krefter for å realisere og optimalisere de muligheter som i det hele tatt finnes.

Etter å ha sett på ulike sider ved faktorforholdene, går vi nå over til å se på etterspørselssiden.

10.3 Etterspørselsforhold

Karakteristisk for etterspørselsforholdene er:

• Omfattende tekniske muligheter for bruk av naturgass.

• Gass kan gi prosessforbedringer og effektivisering.

• Miljøeffekter gir gass fottrinn fremfor olje og kull, men ikke i forhold til vannbasert
elektrisk kraft

• Konvertering fra fyringsolje til elektrisk kraft er gjennomført i stor grad i industrien, men det
er fortsatt substitusjonsmuligheter.

• Markedet for elektrisk kraft liberalisert, internasjonalt marked for kraft underveis

• Liten avsetning, erfaring og kunnskap om gass i Norge.

• Propan en konkurrent til naturgass.

83 Men det må ikke være slik at opsjonen tilbys så langt i forkant av når gassen blir tilgjengelig, og med
så kort varighet, at det ikke er mulighet til å utnytte den.
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La oss først se på markedet for naturgass.

10.3.1 Markedet

Generelt kan vi si at det tekniske mulighetsområdet for naturgass-anvendelser i prinsippet er det
samme som i Europa. Vi har i kapittel 4 i rapporten pekt på en rekke mulige anvendelser for
naturgass i Norge. For å oppsummere kan vi slå fast at:

Naturgass kan i Norge i prinsippet anvendes på en rekke områder både som energikilde og som
industriråstoff.

I utgangspunktet er markedsmulighetene tilstede. Erfaring fra utlandet (og etterhvert Norge ved
bruk av propan) viser at naturgass som energikilde i ulike anvendelser stikkordmessig har
medført:

• redusert energiforbruk,

• økt kapasitet,

• produktforbedring,

• reduserte utslipp av miljøskadelige stoff er og

• forbedring av arbeidsmiljø.

La oss konkretisere med et par eksempler: TU84 rapporterer at "En brødfabrikk i Danmark har
redusert energibruken til det halve, senket utslippet av CO2 med 235 tonn årlig, spart et halvt
årsverk i vedlikehold og sikret ensartet kvalitet for hver av sine 30 forskjellige brødtyper" ved
overgang til naturgass. Ferjer og busser er et annet område hvor konvertering til naturgassdrift
representerer lavere motorstøy og mindre slitasje og driftsproblemer. Dette gir et bedre
arbeidsmiljø og bidrar til å senke vedlikeholdskostnadene. Naturgass i denne sektoren gir også
en miljøforbedring i byene. For transportselskapene kan dette være et moment i seg seiv, men
drivstoffvalget blir likevel først og fremst avgjort av økonomiske forhold. Naturgass kan også
benyttes som råstoff i en rekke industrielle prosesser. Framstilling av olefiner er et eksempel
hvor det knyttes store forventninger til utviklingen av nye energisparende prosesser med
utgangspunkt i naturgass.

Men, som vi allerede har vært inne på, er det er flere begrensende faktorer i Norge enn i
Europa. Vi har allerede pekt på kostnader ved distribusjon. For alt annet enn anvendelser i og
ved ilandføringssted fordres utbygging av et omfattende distribusjonssystem. I tillegg
konkurrerer naturgass med ren vannbasert elektrisk energi.

Betraktninger av mer generell karakter er at mange være tilbakeholdne med å ta i bruk prosesser
som reduserer fleksibiliteten på energisiden fordi investeringsbeslutninger binder kapital for
lang tid, vil. Det er en rekke faktorer som spiller inn her. Energiprisen er et viktig moment.
Mange ønsker å kunne skifte mellom ulike energikilder ettersom de relative prisene endrer seg.

84 Teknisk Ukeblad, 3. november 1994.
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Slik handlefrihet gir også økte muligheter for å tilpasse seg omlegginger i avgiftspolitikken.
Organisasjonsformen på selgersiden er et annet sentralt moment. Distribusjonen av naturgass er
svært ofte preget av monopol eller monopolliknende forhold. Dette gjør det ekstra utrygt å
binde seg for sterkt til denne energiformen av både økonomiske og tekniske årsaker. På
prissiden kan en frykte at distributøren utnytter monopolstillingen på kjøpers bekostning. Den
tekniske risikoen er også ekstra stor, fordi både streiker og andre ryper driftsavbrudd kan få
skjebnesvangre følger for kjøper. I tillegg til dette kommer eventuell økt risiko for å rammes av
lovendringer. Særlig for næringsmiddelindustrien kan en ikke utelukke tiltak som av
helsemessige årsaker, forbyr eller innskjerper bruken av direkte prosesser. Også rensekrav til
prosessutslippene kan gjøre det hensiktsmessig med mer indirekte metoder for
energioverføring.

Alt dette forteller oss at en vurdering av potensialet for gass skjer gjennom en kombinasjon av
tekniske, økonomiske og risikomessige vurderinger. Det som vil avgjøre for en potensiell
konsument er om prisen og leveringsbetingelsene forøvrig er konkurransedyktig.

Noen vil gjerne hevde at gevinster knyttet til naturgassanvendelse, som de vi påpekte punktvis
over, kan implisere at norsk industri med tradisjonell teknologi, og som konkurrerer med
utenlandsk industri med gass som energikilde, kan få sin relative konkurranseposisjon svekket.
Dette vil vi ikke bestride, men det impliserer allikevel ikke at vi for enhver pris skal satse på
naturgass-anvendelse i disse industriene. Det er slett ikke sikkert at samlet nasjonal
verdiskaping øker av dette. Siden de fleste fordeler ved naturgass også gjelder for propan, kan
man som en første løsning benytte denne energikilden - som det allerede eksisterer et
distribusjonsnett for. Propan er da også på vei inn i stadig flere anvendelser i Norge. Siden vi
innledningsvis nevnte gevinstene ved å benytte gass i bakerivirksomhet i Danmark, kan det i
denne forbindelse nevnes at Norges første gassfyrte bakerovn har vært i drift i over ett år hos
LeFi Bakst på Vassenden i Sunnfjord. På sikt kan et større propan-marked bane veien for å
etablere infrastruktur for naturgass på lønnsom basis.

/ utgangspunktet må det være opp til industrien seiv å foreta en avveining av det
bedriftsøkonomiske potensialet i å utnytte naturgass.

I kapittel 4 har mulighetene for anvendelse av naturgass rundt ilandføringsstedene blitt vurdert.
Som det ble påpekt i kapittel 4.3, og som vi senere vil komme tilbake til, peker Tjeldbergodden
seg spesielt ut med hensyn til ny virksomhet på grunn av synergivirkninger rundt metanol-
anlegget. Spesielt ser bioprotein-produksjon interessant ut, både på grunn av koblingen mot
fiskeoppdrettsnæringen i Norge, men også ut fra den sannsynlige markedsutviklingen for
proteiner i Europa f.eks. innenfor kosmetikkindustri og lim-produksjon i tillegg til fødevare i
oppdretts- og landbruksvirksomhet. Videre er det av betydning at det dreier seg om ny og
innovativ teknologi, noe som skulle gi et konkurransemessig forsprang i utgangspunktet.
Andre interessante eksempler utover de som er nevnt i kapittel 4.3.6, som vi imidlertid ikke
har grunnlag for å analysere potensialet i, ligger i integrasjonen mellom produksjon av
jernkarbid ("hot briquetted iron") med utgangspunkt i jernmalm/jernpellets og naturgass,
"carbon black" og et gasskraftverk85, samt i kombinasjonen metanol og silisiummetall for

85 Teknisk Ukeblad, 11. mars 1995.
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produksjon av silikon. Produksjon av silikater og silisiummetaller skjer ved Holla metall, en
industribedrift i Kyrksæterøra i nabokommunen Hemne.

Imidlertid vil vi her peke på to forhold som er av særskilt betydning i forhold til mulighetene
for ytterligere industriell etablering på Tjeldbergodden. For det første, uten en eksportledning
for gass:

Haltenbankengassens alternativverdi i forhold til gass ilandført lenger sør kan representere et
prismessigfortrinnfor industriell etablering på Tjeldbergodden.

Men, en eksportløsning for Haltenbankengass som øker gassens potensielle salgsverdi vil altså
kunne redusere mulighetene for ytterligere industriell etablering på Tjeldbergodden

For det andre; når vi peker på at synergieffekter og gassens alternativverdi kan bidra til å gi et
markedsmessig konkurransefortrinn i utgangspunktet, må vi også huske på at andre
gassprodusenter har svært mye gass med lav alternativverdi, jf. tidligere referanse til Saudi-
Arabia og Bahrain mht. gass som tidligere ble brent, og at vi heller ikke er de eneste som kan
realisere synergieffekter.

Dette gjør at man skal være svært forsiktig med å kaste seg entusiastisk over ulike muligheter til
industriell bruk av gass som råstoff eller som energikilde i energiintensiv produksjon.

Dette gjelder ikke bare for Tjeldbergodden.

Andre muligheter for tilfeldig gass eller gass med lav alternativverdi er mer nasjonalt orienterte
anvendelser, så som gass som varmekilde i industrien eller oppvarming i yrkesbygg o.l., gass
som drivstoff, eller gass i elektrisitetsforyningen. Basert på diskusjonen i kapittel 4.6 kan vi
oppsummeringsvis si at:

Trondheimsområdet er antagelig det "nærområdet" til et ilandføringssted for gass i Norge som
har det største gassbrukspotensialet.

Hovedulempen er den store avstanden fra Kollsnes og Tjeldbergodden til de større brukerne.
På basis av avstand, topografi og det lokale forbrukspotensialet synes det lite sannsynlig med
gassfremføring i rør - ihverfall over land. Også økonomien i CNG-transport på bil vil tynges av
de lange kjøreavstandene. Vi kan imidlertid ikke utelukke at det finnes større brukere i
regionene som ved kostnadseffektive transportløsninger kan gjøre det lønnsomt å bygge ut en
eller annen form for infrastruktur på linje med det som vi har sett med utgangspunkt i Kårstø.
Et fortrinn for gassdistribusjon i Trøndelagsområdet er Statoils planer om å etablere et
minianlegg for LNG-produksjon. Dette vil åpne for rimeligere distribusjon til brukere i
regionen. På den annen side vil en LNG-løsning redusere sjansene for CNG-distribusjon.
LNG-anlegget på Tjeldbergodden vil derfor med stor sannsynlighet bli dimensjonerende for
den lokale gassdistribusjonen.

Sålangt har vi diskuterte markedet med utgangspunkt i "kjernen" i verdikjeden som ble
presentert i Figur 6-1, dvs. et etterspørsels- og brukerorientert utgangspunkt, og vi sier klart at
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det må være opp til industrien og brukerne seiv å foreta en aweining mht. det
bedriftsøkonomiske potensialet i å utnytte naturgass. Men et annet meget interessant element i
verdikjeden er imidlertid teknolo gileverandørsiden.86 Dette er et område der det er et klart
rasjonale for myndighetene til å støtte FoU, samt gå inn med etterspørselsstimulerende tiltak -
noe som igjen vil kunne påvirke sluttbrukersiden også i det norske markedet på ulike vis. Dette
kommer vi nærmere inn på i kapittel 10.3.8.

Avslutningsvis kan det nærmest som et kuriosum nevnes at det viktigste norske gassmarkedet
faktisk finnes på kontinentalsokkelen. Den største kjøperen er Oseberg, med ca. 3,5 mrd. Sm3

pr. år fra Troll. Oseberg bruker gassen for å oppnå økt utvinning av olje. Ekofisk benytter ca. 4
mrd. sm3 gass pr. år til brensel og injeksjon. Også i Sleipner Øst vil det bli injisert betydelige
mengder gass. Hensikten.er å øke produksjonen av kondensat. Det er i denne sammenheng
verdt å merke seg at injisert gass i stor grad vil kunne reproduseres for senere salg.

10.3.2 Miljø

De miljømessige sider ved bruk av naturgass er diskutert i kapittel 4 og 8.4 i rapporten. Som
oppsummering kan en slå fast at:

Konvertering fra fyringsolje til naturgass i industrielle prosesser og oppvarming samt
naturgassdrift i ferjer og busser representerer en miljøforbedring. Reduksjonene i utslipp av
NOX ogpartikler teiler her mest og er av spesiell betydning i samband med bussdrift i bystrøk.
På den annen side utgjør det realistiske potensialet for gassdrift i disse to kategoriene en meget
beskjeden mulighetfor å påvirke de samlede norske utslippene.

Når det gjelder rangering av tiltak kan vi f.eks. henvise til SFTs tiltakskatalog (SFT, 1990).

Det er i denne forbindelse også viktig å være klar over at miljøgevinstene en får ved bruk av
naturgass, også i stor grad kan oppnås med propan som drivstoff. En fordel med dette
alternativet i transportsektoren er at lagertankene på kjøretøyene kan gjøres vesentlig lettere og
rimeligere enn ved bruk av CNG. Dessuten er propan allerede tilgjengelig over store deler av
landet. Ulempen er antagelig en noe høyere pris. Det framholdes også at ulykkesrisikoen ved
lekkasjer øker. Mens metanet, som er hovedbestanddel i naturgassen, stiger til værs og
forsvinner raskt, er propanet tyngre enn luft og brer seg derfor langs bakken. Dette kan
begrense anvendelsen i ferjer og båter.

Norsk miljøavgiftspolitikk har også blitt diskutert tidligere i rapporten. Det ble pekt på at fra
midt på 80-tallet og til og med 1991 ble de norske avgiftene på fossile brensler kraftig skjerpet.
Spesielt har den tunge beskatningen av svovelinnholdet i brenselsoljene hatt stor innflytelse på
sammensetningen av energiforbruket I kombinasjon med skjerpede utslippskrav til industrien,
har dette bidradd til at de normalsvovlige oljene nå er nesten helt ute av markedet. Et annet
viktig moment har vært liberaliseringen av elektrisitetsmarkedet. Denne har foregått i en periode

86 Teknologi, varer og tjenester assosiert med naturgass, og som betjener og utnytter gassen i alle trinn fra
utvinning til anvendelse kan selvfølgelig betraktes som en verdikjede i seg seiv, men vi har valgt å se
dette som en del av verdikjeden fra produksjon til bruk av naturgassen, jf. Figur 6-1.
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med lavkonjunktur. Dette har bidradd til at elektrisitetsprisene i spotmarkedet for det meste har
ligget på et lavt nivå. For en rekke større energiforbrukere har det derfor vært attraktivt å
konvertere fra olje til elektrisitet. Fra 1986 til 1992 er fastlandsindustrien samlede oljeforbruk
nesten halvert. Tungoljen er gått tilbake med hele 70 prosent, mens industriens
elektrisitetsforbruk er økt med tett oppunder 4 prosent.

Stigende innenlandsk forbruk av elektrisitet, kan meget vel bidra til en varig økning i
strømprisen. Dette vil i såfall stimulere til økt forbruk av andre energibærere. En slik utvikling
vil øke de norske utslippene av brenselsavgasser. Denne økningen kan bli noe mindre ved et
skifte til naturgass i stedetfor oljeprodukt.

I dagens avgiftssystem for fossile brensler er det bare utslippene av svovel og CO2 som det tas
hensyn til i fastsettelsen av avgiftssatsene. Innenlandsk anvendelse av naturgass er
avgiftsmessig sterkt begunstiget. Den er fritatt for energiavgifter. Dette har hittil ikke vært
tilstrekkelig til å gi gassen noe større innpass i markedet. En viktig årsak til dette er selvsagt de
høye kostnadene ved å etablere et distribusjonssystem, og at dette uansett vil ta tid. I tillegg er
det knyttet usikkerhet til innsparingpotensialet og den gunstige skatteposisjonen som gassen
innehar i dag. Nedgangen i oljeforbruket og overgangen til mindre miljøskadelige oljer har også
klart svekket naturgassens posisjon som alternativ energibærer. Økonomisk er potensialet for
gassbruk redusert ved at en del større aktuelle brukere har investert i elektrisitetsbaserte
løsninger. Politisk er det blitt vanskeligere å markedsføre gassen, fordi substitusjon av
elektrisitet ikke like lett kan belegges i miljøhensyn som erstatning for høysvovlige tungoljer.

Dersom miljøavgiftene reflekterer de eksterne virkninger ved bruk av ulike energibærere er det
ingen grunn til at myndighetene skulle gripe inn i markedsløsningen ut fra miljøhensyn. Vi vil
ikke ta opp spørsmålet om miljøavgiftspolitikk til full drøfting her, kun minne på at det er viktig
at denne er konsistent - ikke bare innen landets grenser - og kostnadseffektiv.

Hensynet til en kostnadseffektiv miljøpolitikk tilsier at også andre problemutslipp, bla. NOX og
VOC, trekkes inn i avgiftsgrunnlaget.

Dette ville isolert sett virke til fordel for gassbruk. På den annen side er det lite sannsynlig at et
mer komplett miljøavgiftsgrunnlag vil gi naturgassen større konkurransefortrinn enn den alt har
i dag, gjennom fullstendig fritak for slike avgifter.

Ytterligere to sentrale forhold bør nevnes, forhold som er til hinder for utvikling av et
innenlandsk marked for naturgass. Det første forholdet går på mangel på stabilitet i
rammebetingelsene, det andre går på kostnadene ved å ha høyere miljøavgifter enn våre
handelspartnere.

Usikkerhet mht. fremtidige fiskale rammebetingelser har vært studert av bl.a. Nickell (1978).
Konklusjonen fra disse arbeidene er at usikkerhet mht. fremtidig skatte- og avgiftsforhold fører
til at industrien øker avkastningskravet, dvs. investeringsviljen reduseres. Usikkerhet har vært
studert i forhold til energisparetiltak i husholdningene. I USA ble det gitt skattekreditt for slike
tiltak. Empiriske studier fant at konsumentenes respons på slike tiltak var ekstremt dårlig. Dixit
og Pindyck (1994) skriven
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"If consumers were making their decisions on the basis of conventional net
present value calculations, they must have been using very high discount rates.
Various explanations, for example, fuel price distortions or lack of information,
were offered for this 'energy paradox'"(side 412).

Forfatterne mener at opsjonsprisingstilnærming gir en annen forklaring. De fleste investeringer
i energisparetiltak er irreversible, og prisen på fyringsolje fluktuerer (og dermed innsparingen
på investeringen) tilfeldig over tid. Derfor er det rasjonelt for konsumentene å vente inntil
avkastningen på investeringen er tilstrekkelig over alternativavkastningen. Dette støttes av
Hassett og Metcalf (1992). Når de studerer virkningen av en 15% skattekreditt finner de at
avkastningen på en investering i energisparetiltak må ligge fire ganger over
alternativavkastningen før husholdningen vil gjennomføre investeringen.

CO2-fritaket for naturgassen er på denne bakgrunn omdiskutert. Siden varigheten av fritaket er
usikker, øker den privatøkonomiske risikoen i å investere i konvertering til naturgass. Dette
bidrar igjen til at selskapene antagelig vil kreve en relativt høyere avkastning for å foreta
investeringen med egne penger. Mhp. naturgassdrift i ferje drar usikkerhet om konsesjonenes
varighet i samme retning, spesielt så lenge gassdrift ikke er særlig utbredt og gassutrustningen
følgelig har lav verdi i annenhåndsmarkedet Det samme kan sies om buss-anvendelse under et
anbudssystem innen kollektivtransport.

Dette stiller myndighetene overfor flere dilemma dersom naturgass tas i bruk i større omfang.
For det første ønsker myndighetene å realisere miljøpolitiske målsettinger, bl.a. gjennom
konsistent og kostnadseffektiv bruk av miljøavgifter. Dette ekskluderer ikke naturgass og
propan. For det andre kan innføringen av slike avgifter på naturgass, uten en tilpasning i
avgiftsnivået på konkurrerende energibærere som f.eks. fyringsolje i form av f.eks.
partikkelavgift og NOx-avgift, rive grunnlaget vekk for lønnsomhet i eksisterende og planlagte
investeringer for distribusjon og bruk av naturgass - investeringer som kan gi
miljøforbedringer. Dette svekker industriens tiltro til myndighetene. For det tredje kan
usikkerhet om utviklingen i fremtidige miljøavgifter kunne føre til en awentende holdning mht.
investeringer i gassanvendelser, og dermed også utviklingen av et marked for naturgass:

Miljøpolitikken bør ikke gi grunnlag for kontinuerlig usikkerhet om fremtidige
rammebetingelser for industrien.

Norge har en uttrykt målsetting om å være et foregangsland i miljøsammenheng. Dette kan gi
politiske gevinster, samt gevinster i form av innovasjoner innenfor miljøteknologi - som igjen
kan bli eksportprodukter. I tillegg kommer selvfølgelig de miljømessige gevinster. I den grad
norske miljøavgifter er høyere enn hva våre handelspartnere opererer med, vil vi imidlertid også
kunne oppleve konkurransevridninger. Dette kan virke i disfavør av gassutnyttelse i Norge,
seiv med konsistente miljøavgifter innenlands. Industri som ser store besparelser i å utnytte
gass kan finne det lønnsomt å etablere seg i utlandet. Eksisterende industri og distributører vil
ha mindre marginer å gå på når det bys på gassen enn det utenlandske kjøpere har:
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Konsistensen i miljøpolitiske virkemidler og virkningene/kostnadene ved å være et
foregangsland bør vurderes nøye.

Vi har allerede vært innom forholdet til konkurrerande energiformer. Her vil vi se litt nærmere
på dette.

10.3.3 Konkurrerende energiformer

De viktigste konkurrerende energiformene i mange anvendelser er ren elektrisk kraft,
fyringsolje, og propan. Dette er energibærere hvor det allerede er bygget ut infrastruktur for
distribusjon.

I Norge har vi så langt hatt tilgang på ren, vannkraftbasert elektrisk energi. Dete er også den
sterkeste konkurrenten for gass i mange anvendelser. Forbruket har imidlertid økt sterkt i det
siste; i følge Tveitereid (1994) med hele 4,2,% det siste året. Siden 1990 har det årlige
forbruket økt med ca. 10 TWh. Tilgangen på ny kapasitet har vært 2-3 TWh i midlere
produksjon. Det er begrensede muligheter for ytterligere utbygging av vassdrag. Vassdrag med
et produksjonspotensiale på ca. 35 TWh, eller 20% av det samlede produksjonspotensialet i
Norge, er vernet. Videre er prosjekter med et potensial på i underkant av 20 TWh frigitt for
konsesjonsbehandling. Den samlede kraftbalansen i Norge og våre naboland er avgjørende for
vår tilgang på elektrisk kraft. Det samlede kraftforbruket i Danmark, Finland, Norge og Sverige
var i 1993 på 356 TWh. Den gjennomsnittlige veksten i disse landenes produksjon av
elektrisk kraft de siste li årene var på 1,9%. Dette tilsvarer ca. 7 TWh i året på nordisk basis.
Med en slik vekst i etterspørselen fremover konkluderer Tveitereid (1994) at det må "skje noe
med energieffektiviteten i forbruket, utnyttelsen av dagens kapasitet for å lage elektrisk energi
og med nye prosjekter for at tilgang og anvendelse skal gå i hop".

Propan er en annen sterk konkurrent til naturgass. De fordelene som gjelder for naturgass
gjelder også i stor grad for propan. Det trenger imidlertid ikke være noe motsetningsforhold
mellom propan og naturgass på sikt. Økt propananvendelse kan bygge opp et marked for gass,
et marked som er stort nok til at det senere kan penetreres lønnsomt med naturgass.
Produksjonen av LPG fra Nordsjøen var i 1992 4,7 mill. tonn. I 1995 vil produksjonen være
hele 7,5 mill. tonn, det vil si en økning på hele 60%. Av Europas totalforbruk av propan på ca.
21 mill. tonn pr. år utgjorde i 1992 Nordsjøens andel 22%, og denne andelen vil innen 1995
ventelig øke til over 30%.87 Dette er en endring som vil påvirke balansen i markedet til kjøpers
fordel. Norge er et lite land i propan-sammenheng. Norges forbruk av propan til energiformål
var i 1993 67.000 tonn. I tillegg benyttes 922.000 tonn propan som råstoff i petrokjemisk
industri. Seiv om forbruket av propan til energiformål i Norge er lite, så er det raskt stigende.
Veksten fra 1992 til 1993 var på hele 19%, mens det er forventet av forbruket for 1994 vil ligge
nærmere 25% over 93-forbruket Årsaken til at veksten i propanforbruket nå skyter fart, er
delvis at propan vinner innpass på nye områder, og delvis at det er en generell oppgang i norsk
industri. Sterkest vekst har det vært i bruk av propan til industriprosesser, der propan har
prosessmessige fortrinn fremfor fyringsolje eller elektrisitet Som eksempler på dette kan
nevnes forbrenningsprosesser, tørkeprosesser, og infrarød oppvarming. Energiprisen er også

Norsk Gassnytt, oktober 1994.
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en faktor som blir tillagt vekt Propanprisen vil variere sterkt fra bedrift til bedrift avhengig av
leveringskvantum, nærhet til raffineri etc. For middelstore og store forbrukere vil propanprisen
ofte ligge på samme nivå som oljeprisen. Da vil produksjonsmessige vurderinger som f.eks.
hensynet til forenklet vedlikehold, produktkvalitet, produksjonskapasitet og miljøforhold virke
til fordel for propan.

Innenfor samferdselssektoren konkurrerer naturgass primært med diesel. Overgang fra diesel til
gassdrift i bybusser vil bidra til å redusere utslippene av flere helseskadelige komponenter. Når
vi betrakter hele energikjeden, vil NOx-utslippene fra hver buss gå ned med 65 prosent.
Utslippene av annet VOC enn metan blir halvert. Partikkelutslippene (sot og støv) blir også
vesentlig lavere, mens utslippene av CO derimot øker nesten fem ganger. Også for SOX blir det
en viss forbedring, men her skal en være oppmerksom på, at ved "miljødiesel" vil dette
utslippet i all hovedsak påløpe i distribusjonskjeden og ikke fra bussen. Men det er viktig å
være klar over at miljøgevinstene en får ved bruk av naturgass her, også i stor grad kan oppnås
med propan som drivstoff. En fordel med dette alternativet er at lagertankene på kjøretøyene
kan gjøres vesentlig lettere og rimeligere enn ved bruk av CNG. Dessuten er propan allerede
tilgjengelig over store deler av landet

For forbrukerne er vurderingen om overgang til naturgass til sy vende og sist et spørsmål om
pris, og da total pris, dvs. inklusive gevinster i produksjon, kostnader ved konvertering, og
verdien av fleksibilitet.

Når vi er inne på spørsmålet om naturgassens konkurrerende energibærere, er det også naturlig
å fokusere på betydningen av konkurranse. For det innenlandske energimarkedet, og norske
energikonsumenter vil reell konkurranse mellom ulike energibærere som elektrisk kraft,
fyringsolje, propan, og naturgass ikke være til noen ulempe. For norske myndigheter og
konsumenter er det av betydning at markedene generelt, og energimarkedene spesielt, fungerer
effektivt. Dette innebærer at ingen aktører er istand til å utøve markedsmakt. Vi ser at
fyringsoljemarkedet er preget av store grossister, som Statoil, Norsk Hydro, Esso og Shell.
Disse er også sentrale mht. propan. Elektrisitetsmarkedet er preget av en stor aktør; Statkraft.
Videre ser vi i Dagens Næringsliv 5.10.94 at Adm.dir Lars Uno Thulin uttaler at:

"Statkraft har ikke markedsmakt utover det faktum at selskapet er en stor aktør".

Videre fremgår det av informasjonsbladet Kontakt (nr. 5, oktober) utgitt av
Konkurransetilsynet at Statkraft antydningsvis skal ha:

"kjøpt opp betydelig mengder 'sommerkraft' for levering i 1994 fra andre
leverandører fremfor å produsere fra egne magasiner. Dette skal ha gitt Statkraft
en tilnærmet eneleverandørstatus som tilbyder av kraft sist sommer"

Vi vil ikke komme nærmere inn på denne diskusjonen her. Det sentrale i denne forbindelse er at
myndighetene faktisk kan rettferdigjøre et visst engasjement i forhold til naturgass og propan i
det norske energimarkedet utfra ønsket om å hindre mulige imperfeksjoner, og bidra til økt
konkurranse i markedet. Form på myndighetenes engasjement kan selvsagt diskuteres, men ett
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aktuelt virkemiddel kan være støtte til informasjonstiltak, dersom problemstillingen er reell. Vi
anbefaler et spørsmålet analyseres nærmere.

Et relatert spørsmål er; Er pristilknytningen til olje en faktor som kan hindre/redusere
konkurranse og markedspenetrering for naturgass?

I de avtaler som er inngått om naturgass-salg til europeiske og innenlandske anvendelser er
prisen på produktet knyttet til pris på konkurrerende energibærer(e), f.eks. olje. Dette kan
begrense substitusjon og konkurranse i det innenlandske sluttbrukermarkedet mellom naturgass
og fyringsolje. Radetzki (1994) skriver at:

"Monopolistic pricing has been exercised by effectively tying gas prices to the
price of oil. Very substantial monopolistic rents could be reaped by the gas
producers so long as oil prices were high, with some benefits accruing to the
national transmission companies."

Radetzki mener at den tradisjonelle binding mellom gass- og oljepris vil bli vanskelig å definere
ettersom gassprisen øker, og at den sannsynligvis vil forsvinne helt under press fra økende
konkurranse. Videre:

"Suppliers of gas to Europe liked the link so long as it assured lavish
monopolistic profits. Since 1987, the fixed relationsship between gas and oil
prices has constrained the producers' desire to expand the share of gas in total
energy use."

På den annen side har vi tidligere pekt på at gassprisen til innenlandsk bruk må reflektere beste
alternative anvendelse, som i stor grad altså er eksport. Eksportprisen er typisk knyttet opp
mot oljeprisen. Dermed får vi også som resultat at den innenlandske gassprisen blir knyttet opp
til oljeprisen. Det kan også tenkes at distributøren og potensielle kunder faktisk ser det som
hensiktsmessig å knytte gassprisen opp mot prisen på alternative energibærere, for på den
måten kunne redusere risiko mhL investeringens innsparingspotensiale og således lette innsalg
av nye løsninger,

Vi avrunder denne diskusjonen med å si at:

Økt konkurranse fra flere energibærere på det norske energimarkedet kan føre til økt effektivitet
i markedet og redusert behov for andre reguleringstiltak. Betydningen av å knytte gasspris Ul
oljepris bør i denne forbindelse analyseres nærmere.

10.3.4 Konverteringskostnader

Konverteringskostnader i ulike sammenhenger er tidligere omtalt i kapittel 4. For bruk av
naturgass i transportsektoren så vi at kostnadene var størst ved ombygging av eksisterende
enheter. Konvertering vil først og fremst bli økonomisk interessant ved utskifting av
eksisterende enheter. Dette indikerer at en eventuell overgang til gassdrift bør sees i et
langsiktig perspektiv. På andre områder, f.eks. substitusjon av olje og elektrisitet i større
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oppvarmingsanlegg er det enklere å legge om til bruk av gass. I fyrkjeler må brennerne skiftes
ut, mens kjeler og øvrig utstyr normalt kan beholdes. En del mindre justeringer må vanligvis
foretas i tillegg for å unngå at temperaturøkning ved gassbrenning skal føre til skader på
utstyret. Justeringer trengs også for å hindre at energiutnyttingsgraden faller.
Konverteringskostnadene ved å gå over fra indirekte til direkte konveksjonsvarme, f.eks. i
industrielle tørke- og varmebehandlingsformål, kan være noe større. På den annen side kan det
oppnås kvalitetsforbedringer og tildels betydelige energibesparelser. Imidlertid vil mange
bedrifter være tilbakeholdne med å foreta konverteringer som reduserer fleksibiliteten på
energisiden. Det kan være et viktig moment å kunne skifte mellom ulike energikilder ettersom
de relative priser endrer seg. Slik handlefrihet gir også økte muligheter til å tilpasse seg
omlegginger i avgiftpolitikken. Denne fleksibiliteten har en verdi, men også en kostnad.

For en distributør av naturgass vil konverteringskostnader og mulige gevinster måtte vurderes
nøye for de ulike markedsegmenter, og bli møtt med f.eks. introduksjonsrabatter,
pakkeløsninger og en pris som gir en akseptabel tilbakebetalingstidfor bedriftens investering er.
For bedriften er det også av særdeles stor betydning at distributøren kan stille opp med teknisk
støtte ved konvertering og vanlig drift som ikke står tilbake for det som er kundens alternativer.

En annen type konverteringskostnader ligger i det som vi kan kalle "gassofobi". Siden gass er
en ny energikilde i Norge for de senere generasjoner, viser erfaring fra Haugesund-området at
distributør og bedriftsledelse også har en betydelig informasjonsoppgave vis å vis de ansatte i
det å overbevise om at gass er et sikkert alternativ, både med hensyn til eksplosjonsfare og
helse. Nyere erfaring fra jordskjelvet i Kobe, Japan, har sannsynligvis ikke gjort dette til en
lettere oppgave.

I bl. a. industrien og veksthussektoren har vi sett en konvertering fra tung og lett fyringsolje til
bruk av elektrisk kraft. For veksthussektoren har dette delvis vært et resultat av direkte
virkemidler, som støtte til overgang til miljøvennlige energiformer. Det er også en prosess som
har vært et resultat av relativt sett lave priser på elektrisk kraft. Bedriftene har imidlertid i stor
grad bevart muligheten til fortsatt å substituere mellom elektrisk kraft og fyringsolje. Det
tvilsomt om de lave prisene vi så i 1993 vil være et varig fenomen. Økt etterspørsel og større
intergrasjon mellom det norske, det skandinaviske og det europeiske kraftmarkedet vil
sannsynligvis bevege det gjennomsnittlige innenlandske prisnivået oppover. Dette kan
aktualisere substitusjon fra elektrisk kraft til fyringsolje igjen. F.eks. har Toro
Næringsmiddelindustri inntil nylig benyttet både elektrisk kraft og olje, men har nå gått tilbake
til olje pga. kraftprisene.

Det har vært hevdet et konverteringskostnader, f.eks. knyttet til en omlegging fra fyringsolje til
bruk av naturgass kan bidra til å forsinke en miljøvennlig utvikling, seiv ved en konsistent
avgiftspolitikk. Det forholdet kan derfor rettferdiggjøre tiltak som avgiftsfritak i en begrenset
tidsperiode for å initiere en miljømessig positiv utvikling, f.eks for å sikre at substitusjon skjer
mellom elektrisk kraft og gass heller enn elektrisk kraft og fyringsolje. Vi er skeptiske til
avgiftsbruk i en slik sammenheng. For det første fordi tiltaket er lite målretteL Resultatet kan
vel så gjerne bli en overgang fra ren elektrisk energi til mer "skitten" naturgass, som overgang
fra forurensende fyringsolje til mindre forurensende gass. For det andre fordi det er vel kjent at
introduksjon av miljøavgifter innebærer en overføring av ressursrente fra produsent til
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konsument. På samme måte vil avgiftsfritak, alt avhengig av markedsutforming og -
elastisiteter, kunne føre til en økning i produsentens ressursrente, og ikke den tilsiktede
omstilling i ønsket omfang. For det tredje siden usikkerhet omkring fritakets varighet vil kunne
føre til "vent og se holdning". Her har vi tidligere referert til Dixit og Pindyck (1994, side 411 -
412). Dersom myndighetene av ulike grunner ønsker å initiere en omstillingsprosess fra lite til
mer miljøvennlige energiformer kan mer selektive og direkte virkemidler benyttes, og
usikkerhet omkring fremtidige rammevilkår reduseres. Et eksempel på målrettede tiltak er støtte
til "Omlegging til miljøvennlige energiformer" som har blitt benyttet innenfor
veksthusnæringen. Et annet kan være bruk av standarder.

10.3.5 Standarder

Med hensyn til standarder for funksjonelle krav til materiale, design, konstruksjon, operasjon,
vedlikehold og renovasjon av systemer for bruk og transport av naturgass, vil vi understreke at:

Det er viktig at standarder er oppdatert iht. teknologisk utvikling, og ikke representerer økte
kostnader for norske konsumenter og norske foretak i forhold til utenlandske.

På samme måte som fagkompetanse, kan standarder importeres fra land som har erfaring: Ved
byggingen av Gasnors rørledning på Karmøy ble det gitt tillatelse til å benytte danske eller
svenske forskrifter. Siden de svenske var de nyeste ble disse valgt. Også når det gjelder
produksjon og kvalitetskontroll av rørene som brakes i rørledningen er det brukt standarder fra
Sverige. Norge deltar forøvrig i utarbeidelsen av en europeisk standard gjennom CEN.

Forøvrig kan det være et poeng i at relativt strenge standarder kan være en hindring for
markedsutviklingen på kort sikt, mens det på lang sikt kan være slik at strenge standarder kan
bidra til teknologisk utvikling og økt konkurransedyktighet for norsk industr, jf. DIN-
standarden i Vest-Tyskland. Som nevnt over kan bruk av standarder også være et alternativ til
avgifter som et virkemiddel for å initiere en bestemt teknologisk og miljøvennlig utvikling.
Diskusjonen om standarder vis å vis avgifter tør være vel kjent. Her vil vi kun nevne at det kan
være positive eksterne virkninger for industriens konkurranseevne samt øko-system effekter
knyttet til bruk av standarder som oversees i tradisjonelle analyser.

10.3.6 Informasjon

Den kompetitive markedsmodell antar at informasjon om eksisterende priser på alternative
teknologiske løsninger på et eller annet vis spres rundt til nærmest ingen pris, slik at alle kan
finne den beste kombinasjon av pris og kvalitet Dette er ikke tilfelle i virkeligheten. Det å
innhente og sammenligne alternativer krever tid, noe som er et verdifullt gode. Det vil også
være slik at innhentet informasjon ikke er perfekt, og muligens er beheftet med usikkerhet.

Effektiv og rask tilgang til kvalitetsinformasjon er et område som er viktig for å utvikle en
konkurransedyktig økonomi. Informasjon om markeder, teknologi og konkurranse er viktig
beslutningsunderlag for industrien. Myndighetene i ulike land har sett en oppgave i å legge
grunnlag for effektiv informasjonsinnhenting for hele industrien, gjerne på måter som ligger i
forkant av den internasjonale utviklingen. Utviklingen og etablering av edb-baserte
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informasjonsnettverk, med tilgang til nasjonale og internasjonale databaser er generelle
virkemidler i så måte.

En realisering av et marked for naturgass krever at mulige kunder er klar over de mulighetene
som eksisterer. Informasjon om potensielle innsparingsmuligheter og teknologi knyttet til bruk
av naturgass er ikke kostnadsfritt og lett tilgjengelig. I den forbindelse kan det nevnes at mange
bedrifter vi har vært i kontakt med i forbindelse med dette arbeidet hadde lite kjennskap til gass
og potensialet med gass. De hadde også lite kjennskap til kostnadene forbundet med
konvertering. Dette impliserer imidlertid ikke at det er myndighetenes rolle å fremskaffe slik
informasjon til mulige kunder. For at myndighetene skal gripe inn og subsidiere f.eks. et
informasjonssenter må det eksistere såkalte positive eksterne virkninger. Dette betyr som nevnt
at det å ta i bruk naturgass gir gevinster i en eller annen form for andre enn de som kjøpere og
selger naturgass.

Dersom slike positive eksterne virkninger er ikke-signifikante, vil det mest naturlige være at
distributør og eventuelt naturgassprodusenter går sammen om å finansiere informasjon om
mulighetene ved bruk av naturgass (Statoil var f.eks. med på å finansiere Nordisk Gassteknisk
Center). Da er det nemlig de som har de primære økonomiske interessene i å utvikle markedet.
I motsatt fall, kan myndighetene vurdere å være med på finansiere (subsidiere)
informasjonstiltak. Vi har tidligere pekt på at økt konkurranse fra flere energibærere i det
norske energimarkedet kan føre til redusert mulighet for å utøve markedmakt fra dominerende
aktører, og føre til økt effektivitet i markedet Dette er i så fall en betydelig positiv ekstern
virkning. Dette medfører at det altså kan være grunnlag for støtte til selektive informasjonstiltak
fra myndighetenes side.

10.3.7 Andre etterspørselsbegrensende forhold

I Nederland er det totale forbruk av naturgass i veksthussektoren ca. 600 mill. m3 pr. år88.
Den gjennomsnittlige arealstørrelse på veksthusene i Norge er ca. 1.400 m2, i Danmark 4.200
m2, mens den i Nederland er ca. 8.500 m2. Rogaland er det fylket i Norge med størst
veksthusareal - 477 dekar med installert oppvarmingsanlegg.

Det har ved noen anledninger vært hevdet at jordbrukslovgivning og konsesjonsordninger i
Norge har vært til hinder for etablering av veksthus av en slik størrelse at utnyttelse av f.eks.
spillvarme kan realiseres på lønnsom basis. Slike forhold i så fall også kan påvirke mulighetene
til å utnytte gass på ulike vis. Vi har ikke fått bekreftet at slike begrensninger eksisterer. Det
kan imidlertid være andre forhold som virker inn.

Jordbrukslovgivning og konsesjonsordninger
I jordbruksavtalen har følgende ordninger betydning for veksthusprodusenter i Norge:

• Distrikts- og kvalitetstilskudd gis for veksthusgrønnsaker

• Markedsreguleringsstøtte gis for veksthusproduktene tomat og agurk

Basert på rapporten Naturgass i veksthus (1993)
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• Fra Statens Landbruksbank kan veksthusprodusenter få ordinære lån, investeringslån, og
tilskudd til bygging av driftsbygning

Øvrige støtteordninger gjelder ved:

• Omlegging til miljøvennlige energiformer

• Iverksettig av tekniske miljøtiltak

• ENØK-investering gjennom Industribanken

• Kollektiv dekning av omsetningsavgiften på grønnsaker

• Produksjonstillegg for planteprodukter

• Produksjons- og salgsfremmende tiltak for friskt plantemateriale

Vi har ikke analysert i dybden hvordan disse ordningen påvirker optimal størrelse på drivhus.
Det kan være at Forskrift om produksjonstillegg for planteprodukter kan ha en viss innvirkning
på valg av størrelse siden tillegget er årsverkavhengig, men det er vanskelig å se at ordningene
som sådan hindrer industriell produksjon i veksthus. Til fordel for utnyttelse av gass i drivhus
kan Forskrift om miljøvennlig energi i veksthus være, dersom veksthusoppvarmingen i
utgangspunktet er basert på fyringsolje. Tilskuddsberettigede tiltak er først og fremst
investeringer knyttet til omlegging til elektrisk baserte varmekilder, men også andre tiltak, som
omlegging til økt bruk av miljøvennlige energiformer, kan gis støtte. Problemet i forhold til
gassanvendelser er at mange veksthus allerede har gjennomført en overgang til elektrisk kraft.

Det er rimelig å gå ut fra at anleggene må over en viss størrelse for å forsvare investeringer
knyttet til bruk av naturgass og kraft/varme/CO2--anlegg eller utnyttelse av spillvarme. Vi er
kjent med at anlegg på 4-5 dekar har blitt vurdert i sammenheng med spillvarmeutnyttelse i
Odda. I dette tilfellet var begrensningen ikke konsesjonsforhold o.l,. men markedsmessige og
distriktspolitiske overlegningen Et anlegg i denne størrelsen, basert på tradisjonelle produkter,
ville ødelegge driftsgrunnlaget for mange mindre veksthus i fylket

Det synes altså som om det er andre forhold som begrenser mulighetene for industriell
veksthusproduksjon med utnyttelse av gass eller spillvarme i Norge, ikke konsesjonspolitiske
m.v.

10.3.8 Etterspørselsstimulanse?

Kan myndighetene rettferdiggjøre tiltak for å stimulere etterspørselen etter gass? La oss se på
noen eksempler:

I Norge har vi hatt en betydelig FoU-aktivitet på teknologi for anvendelse og transport av gass,
jf. tidligere omtale av SPUNG-programmet. I St.meld.nr.26 (1993-94) sies det at mulighetene
for et forretningsmessig gjennombrudd for aktiviteter i SPUNG-programmet ligger noe frem i
tid for de fleste prosjektene. Imidlertid kan vi merke oss at FoU på området gassenergi har gitt
konkrete resultater. Ulstein Bergen har fått flere internasjonale kontrakter på leveranser av
gassmotorer, bl.a. motorer for 70 millioner kroner til et større kraft-varmeverk som er under
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bygging i Danmark. I tillegg til denne avtalen, har bedriften sikret seg kontrakt med et
amerikansk selskap for 55 millioner kroner i tilsvarende gassdrevne motorer.89 Ulstein Bergen,
den gang Bergen Diesel, begynte alt tidlig på 8O-tallet å se på "lean-burn" teknologien, og den
første eksperimentmotoren ble startet opp i årsskiftet -84/85. På dette tidspunktet var dette den
første moderne "lean-burn" motoren i Europa, og pr. idag er bedriften en av de aller største
byggerne av store gassmotorer over ca 200 kWel i verden. Her har SPUNG-programmet spilt
en viktig rolle, i tillegg til samarbeid mot forsknings-institusjoner ved MARINTEK samt
Statoil, idet prototyp-motoren ble testet ut på K-lab på Kårstø. Av stor betydning for
markedsgjennombruddet har nok også det gassbaserte energiverket ved Rådalen utenfor Bergen
vært. Her ligger landets største kraftverk basert på biogass fra et avfallsdeponi. Gassen som
dannes i deponiet komprimeres og tilføres en av Ulstein Bergens gassdrevne motorer med
generator. I anlegget kan det tas ut både termisk og elektrisk energi. Prosjektet har vært et
samarbeid mellom Ulstein Bergen og lokale myndigheter.

Som tidligere nevnt har Samferdelsdepartementet de siste årene gitt støtte til forsøksprosjekter
med gassdrevne busser. Prøveprosjektet og SPUNG prosjekter har bidratt til at MARINTEK
har fått innpass hos Scania og Volvo. Vi har tidligere nevnt at denne aktiviteten har bidratt til at
Raufoss A/S, Marintek, Cylinderservice A/S og SIVA i ferd med å etablere et konsortium hvis
mål er å markedsføre, seige samt gi teknisk støtte til komplette høytrykkssystemer for kjøretøy
internasjonalt Markedet vurderes å være stort, og en representant for Raufoss hevder at
konsortiet fikk sin første ordre allerede før det var etablert.

Disse eksemplene illusterer betydningen av at myndighetene stimulerer tidlig og sofistikert
etterspørsel, og at myndighetene etterspør ny og avansert teknologi. Et tredje eksempel hvor
slik etterspørsel kan få stor betydning er gassmotorer i ferjedrift

I 1993 ble det også gitt støtte til et forprosjekt for bruk av LNG i fergedrift i regi av Troll-
utvalget. Det er flere aktuelle ferjesamband for prøvedrift med CNG eller LNG i ferjer, og også
sambandet Molde-Vestnes er aktuelt, spesielt etter at Statoil har gått inn for en mindre LNG-
anlegg på Tjeldbergodden. Konverteringskostnadene for bruk av naturgass i eksisterende ferjer
er relativt høye, men den norske fergeflåten består i gjennomsnitt av fartøyer som er mellom 18
og 20 år gamle. På sikt er det behov for en utskiftning av hele eller deler av flåten.90 80% av de
norske riksveiferjene bruker norsk-produserte motorer, Ulstein Bergen og Warstila" Propulsion.
I dag er det bare Ulstein Bergen som har gassmotorer i produksjon. Både Ulstein Bergen og
Warstilas dieselmotorer kan relativt lett bygges om til gassdrift. Ulstein leverer motorer i
effektområdet 2-6 MW. Det er derfor mellomstore passasjerferjer og godsskip som er Ulstein
Bergens markedssegment Bedriften leverer idag skipsmotorer til Norge, Europa, USA, Østen
og land i og omkring det Karibiske hav. Ulsteins naturgassmotorerer har også hatt suksess til
stasjonære kraftvarmeanlegg i Europa. Den samme motoren kan benyttes både som
framdriftsmotor og hjelpemotor i skip.

Muligheten for norsk teknologi til det maritime markedet er avhengig av at den kommer på rett
tid, og er dokumentert Dersom norsk maritim teknologi kan vise til høy driftssikkerhet,

89 Bergens Tidende, 2. desember 1994
90 Overingeniør Knut Guttormsen, ferjekontoret i Veidirektoratet, i Ukestatus, 1. september 1994.
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miljøfordeler og fornuftige priser, kan teknologien vinne markedsandeler i eksportmarkedene.
Som vi tidligere har vært inne på, har dette skjedd i kraftvarmesektoren i Danmark, der Ulstein
Bergen er markedsledende med sin K-gassmotor. Prøveprosjekt i ferje, enten for CNG eller
LNG, kan derfor vise seg å være betydningsfullt - forutsatt at man ikke er for sent ute.

Dette ernoen eksempler hvor etterspørselsstimulering gjennom finansiering av préveprosjekter
kan rettferdiggjøres utfra eksterne effekter. I tillegg til at slike prøveprosjekter kan stimulere
etterspørselen etter gass i Norge på noe lengre sikt, har vi tidligere vært inne på at dette kanskje
er den mest hensiktsmessige form å støtte FoUpå i en kommersialiseringsfase.

Miljøpolitikken er et annet område hvor myndighetene prøver å påvirke etterspørselssiden, men
da med utgangspunkt i at etterspørselen etter teknologi skal gi samsvar mellom en
samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk vurdering mht. miljøeffekter. Andre virkemidler
som kan være vel så effektive, og øke industriens konkurransedyktighet, er bruk av krevende
standarder, og gjerne standarder som er i forkant av den internasjonale utvikling.

10.4 Relaterte næringer

• Erfaring fra petroleumsindustrien og petrokjemisk industri

• Sterke leverandører til kraftsektoren og petroleumsbransjen

• Satsing på kompetanse og samarbeid mellom forskning og større selskaper

• Flere store forskningsorganisasjoner med spesialkunnskap

• Få leverandørbedrifter

• Svært liten erfaring i bruk av gass

• Manglende naturgassbasert industri

• Synergier mot vannkraftsektoren

10.4.1 Grunnlaget for gassbasert virksomhet i Norge

Offshoreindustrien er et eksempel på at det gjennom å bygge på eksisterende kompetanse og
industri har skjedd en omstilling som har resultert i at en helt ny industri har blitt etablert.
Virkemidlene var ikke store stadige tiltak og massive investeringer, men at forholdene ble lagt
til rette for at private norske bedrifter fikk utnytte de nye mulighetene. Vi hadde den rette
blandingen av store bedrifter (Aker og Kværner) og mange små bedrifter, og tildels måtte
bedriftene samarbeide. Myndighetene tillot konkurranse om oppdragene, og utenlandske
bedrifter ble ikke utestengt, seiv om det nok var et visst politisk press på oljeselskapene til å
kjøpe norsk på åtti-tallet Oppgåvene som skulle løses i Nordsjøen lå i ytterkant av det
teknologisk mulige med høye krav til sikkerhet og miljø. Oljeselskapene opptrådde som
krevende kunder, men ikke som drepende kunder. Oppbyggingen av et sterkt norsk
engineeringmiljø var en viktig faktor for å få norsk industri med. Det ble satset betydelige
midler på petroleumsforskning, og det var et tett samspill mellom forskningsmiljø og industri,
gjerne med oljeselskapene som katalysator. Nye nisjer innen offshore ble fylt av små nystartede
bedrifter og avleggere fra store eksisterende bedrifter. Noen bedrifter gikk under, andre
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ekspanderte raskt. Etter hvert fikk mange av de nystartede bedriftene fotfeste også på
internasjonale markeder. Etterhvert har fallende oljepriser og modende oljefelt stimulert til nye
og enklere teknologiske løsninger, sterkere økonomisering samt nye samarbeidsformer mellom
operatør og leverandør. Resultatet har blitt en sterk norsk offshore-industri.

De industrielle miljøene er med på å gi bedriftene konkurransemessige fortrinn gjennom de
positive eksterne virkningene som skapes. Når vi skal vurdert grunnlaget for naturgassbasert
virksomhet i Norge med utgangspunkt i relaterte næringer, er det igjen naturlig å ta
utgangspunkt i aktører i verdikjeden som er illustrert i Figur 6-1, og den oppdelingen i
anvendelsesområder som vi foretok i kapittel 4. Hvilke bedrifter og koblinger eksisterer så som
et grunnlag for et innenlandsk gassmarked?

Når det gjelder naturgass som varmekilde i industri og oppvarming i boliger og yrkesbygg er
ikke dette et anvendelsområde som er avhengig av spesielle faktorfortrinn og koblinger for å
kunne bli realisert. Konvertering er stort sett en forholdsvis ukomplisert affære, seiv om den
økonomiske vurdering skjer på bakgrunn av en rekke ulike faktorer. På gassbrennermarkedet
har vi Fremo AS på produktsiden, men det skjer avansert forskning på dette området i regi av
SINTEF/NTH. Her er det også koblinger mot oljeselskap. Med hensyn til naturgass som
drivstoff ser vi konturene av en klynge bedrifter; Raufoss A/S, Marintek, Cylinderservice A/S,
Ulstein Bergen. Dette er bedrifter som vil bidra med kompetanse og drivkraft for å etablere
innenlandsk anvendelse i transportsektoren, men kanskje vel så interessant, eksport av
teknologi i et stadig voksende internasjonalt marked marked. Gass i elektrisitetsforsyningen er
kanskje det området der utgangspunktet kanskje synes svakest i form av etablert teknologisk
kompetanse og tilgang på norsk teknologi. Styrken for denne anvendelsen ligger i koblingen
mot petroleumsvirksomheten og og aktører i det norske elektrisitetsmarkedet med kapital og
sterke strategiske og økonomiske interesser. Med hensyn til gass som råstoff, har koblingen
for både Statoil og Hydro mot petroleumsnæringen spilt en sentral rolle for utviklingen av den
petrokjemiske virksomheten. Utvinningen av olje og gass på norsk sokkel har gitt det
råstoffmessige grunnlaget, kapitalen har for en stor del kommet fra selskapenes inntekter fra
egen oljevirksomhet, og deres erfaringer med utbygging og drift av store og kompliserte
prosjekter i Nordsjøen har vært med på å skape en del av kompetansegrunnlaget for etablering
av norsk petrokjemisk industri. Det samme grunnlaget kan bidra til etableringen av ny
virksomhet basert på gass som råstoff. Men her er det også viktig å huske på at dette er
virksomhet med produkter som vil konkurrere i verdensmarkedeL De koblinger, den
kompetanse, og den råstofftilgang som vil ligge til grunn for slik virksomhet i Norge er tilstede
også i andre land og regionen

De mest interessante koblingene finner vi imidlertid på siden av kjernen i verdikjeden, nemlig
på teknologileverandørsiden. La oss med utgangspunkt i produkt se nærmere på forskjellige
fruktbare koblinger:

• CNG-trykktanker. Raufoss A/S har erfaring med komposittmaterialer i Aerospace group
i Forsvarsteknologi-divisjonen. Selskapet begynte med komposittmaterialer i ski ca 1970,
radomer på midten av 1970-tallet og kompositt rakettstrukturer på midten av 1980-tallet.
SPUNG-programmet støttet et prosjekt som gikk ut på å utvikle og kvalifisere en 200 1
CNG kompositt-trykktank, bestående av en aluminium liner med full glassfiber overvikling.
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Flere sertifiserte CNG-tanker er installert og benyttes i busser som er i drift i Trondheim.
Prosjektet ble hovedsaklig utført av og hos Raufoss A/S, men av kapasitetsmessige årsaker
ble det benyttet ekstern konsulentbistand fra Sintef-SI på deler av beregning og
testforberedelse. Raufoss har også hatt en nær og god kontakt med Marintek som står som
systemleverandør av gassbussene til Trondheim Trafikkselskap. Raufoss har forøvrig gode
forbindelser mot den europeiske bilindustri, noe som er et sterkt konkurransefortrinn i
markedsføringen av trykktankene.

• LNG-kuletanker. Kuletanker for LNG-skip ble utviklet av tidligere Moss/Rosenberg
Verft, nå Kværner Moss Technology a.s. Første gasskip ble bygd i 1965, tankene bygges
nå på lisens og Kværners tanker har 60-70% av markedet for kuletanker for flytende
gasstransport. Skipene bygges hovedsaklig i Japan. Kværner Masa-Yards i Finland har de
siste fire årene utviklet et nytt og kostnadseffektivt konsept for bygging av LNG-tanker og
har en kapasitet på bygging av åtte LNG-tanker i året. Kværner Shipping har interesser i 30
gassskip av middels størrelse, noe som gjør den til verdens største på dette området.

• Gassbrennere. Fremo AS har levert oljebrennere til det norske markedet i 45 år og
gassbrennere i 15 år. I forbindelse med SPUNG-programmet ble det innledet samarbeide
med SINTEF, Varmeteknikk om forskning på lav-NOx-brennere. GAVOT-programmet og
Christian Michelsen Research er nå involvert når det gjelder markedsføring og salg av disse.
Ellers er både Statoil og Esso involvert i forsknings-samarbeide. Det er forøvrig etablert et
kurssenter for olje- og gassfyring ved Fremos anlegg i Stavern hvor det drives
kursvirksomhet av både teoretisk og praktisk. Fremo har også god kontakt med norske
brukere av gassbrennerne, de største er Kværner og Norsk Hydro.

• Gassmotorer/gassturbiner. Ulstein Bergen AS begynte alt i 1984 arbeidet med et nytt
konsept for en moderne og spesielt miljøvennlig Otto-gassmotor på basis av sin anerkjente
K-type skipsdieselmotor. Utviklingen av motoren kom med i SPUNG-programmet i 1987,
samtidig som det åpnet seg en mulighet for en permanent teststasjon på K-lab på Kårstø.
Etablert samarbeid mot Marintek sikret teoretisk støtte til prosjektet. Det ble også etablert et
godt forhold til Statoil, spesielt til staben på K-lab.

• Brenselceller. Det har inntil nylig foregått to separate forskningsprosjkt på brenselceller i
Norge. Det ene prosjektet har vært finansiert av Statoil, og har involvert Statoils
forskningssenter i Trondheim, Prototech i Bergen, Institutt for teknisk elektrokjemi og
Sintef i Trondheim og Risø Nationale Labaratorium i Roskilde, Danmark. Denne
forskningen pågår fremdelse i Norge. Det såkalte NorCell prosjektet, med støtte fra bl. a.
SPUNG og med Elkem, Norsk Hydro og Saga Petroleum som industripartnere, har nå
overført forskningskompetansen til et amerikansk selskap som tar sikte på å bringe
brenselcellen frem til et kommersielt produkt.

• Gassinstrumentering. Forskning innenfor gassinstrumentering er primært offshore-
orientert, og har foregått ved Christian Michelsen Research (CMR). CMR er et
forskningsselskap med fokus på produktrettet forskning og utvikling, hovedsaklig innenfor
petroleumssektoren. Selskapet eies av Universitetet i Bergen og Christian Michelsens
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Institutt (CMI) som har en eierandel på 50 % hver. Etter at CMR ble skilt ut fra CMI og ble
eget aksjeselskap i 1992, har samarbeidet med Universitetet i Bergen økt i betydelig omfang.
Ved UiB involverer dette fagmiljøer ved instituttene for Matematikk, Fysikk, Kjemi,
Fysiologi og Informatikk. CMR har i samarbeid med Amoco utviklet en miniseparator for
olje/vann/gass som Rogalandsforskning nå benytter på sitt reservoarlaboratorium. En
ultralyd gassmåler er installert på Statoil og Totals kalibreringslaboratorium på Kårstø (K-
lab). Måleren er under videre industrialisering hos Fluenta AS i et samarbeid med Norsk
Hydro, Statoil, BP, Oljedirektoratet og Norges Forskningsråds (NFR) brukerstyrte program
KAPOF. NFR har tildelt CMR midler til strategiprogrammet "Online overvåkning av olje-
og gassprosesser" hvor Statoil og Norsk Hydro er involvert for å skaffe CMR tidlig kontakt
med potensielle brukere av nye produkter. Dette innebærer instrumenter for overvåkning og
avbilding av strømningsregimer og overvåkning av kvalitet på produkter og utslipp. En
institusjon for kommersialisering av CMRs produkter er Fluenta AS, hvor selskapet er
hovedaksjonær.

• Gasseksplosjoner og prosessikkerhet. Christian Michelsen Research (CMR)
samarbeider med åtte oljeselskaper (BP, Conoco, Elf, Esso, Norsk Hydro, Mobil, Phillips
og Statoil), to gasstransportselskaper (Gasunie og Gaz de France) og myndighetene i
England, Tyskland og Norge om et forskningsprogram innenfor gassikkerhet hvor målet er
å redusere gasslekkasjer og eksplosjoner i industrianlegg offshore og onshore. Det er
utviklet et eget datamaskinprogram som beregner og visualiserer gasspredning og
gasseksplosjoner, samt virkningen av vannspraysystemer som eksplosjonsreduserende
tiltak. I tillegg til et laboratorium for småskala eksplosjoner, er det også bygget et eget
testsenter på Sotra utenfor Bergen hvor man kan foreta eksperimenter med større gass- og
støveksplosjoner. Denne forskninger er også primært offshore-relatert.

• Bioprotein. Ved Forut i Tromsø ble det i forbindelse med SPUNG-programmet kjørt et
forprosjekt hvor man så på mulighetene for bruk av naturgass til produksjon av proteiner til
fiskefor. Dette resulterte i en sluttrapport som pekte på prosessen hos Dansk Bioprotein som
en teknisk og økonomisk mulighet. Statoil og Hafslund Nycomed (via Actinor) har senere
kjøpt seg inn i Dansk Bioprotein. Selskapet heter nå Norferm ANS.

Det som slår en basert på denne gjennomgangen er at:

Gjennom å støtte FoU relatert til bia til anvendelse av naturgass har myndighetene, i tillegg til
gassrelatert produktutvikling, er det bidratt til at det har blitt dannet sterke konstellasjoner
mellom industri, industrier, og mellom industri og FoU-miljøer ved institutter, universitet og
høyskole.

Dette gir igjen et godt grunnlag for kunnskapsmessige ringvirkninger, og bidrar med en viss
drivkraft både mht. et innenlandsk marked for gass, men primært i forhold til å utvikle en
konkurransedyktig industri for å utvikle teknologi, varer og tjenester assosiert med gassen,
teknologi som betjener og utnytter gassen i alle trinn fra utvinning til anvendelse. Imidlertid:

Det kan være en ulempe at de ulike aktivitetene og bedriftene geografisk sett er svært spredt.
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Tar vi et tilbakeblikk til kapittel 6, og ser på omfang av aktører på teknologileverandørsiden
innenfor en enkelt teknologi fra en sluttbrukers synspunkt, kan det også bemerkes at:

Det er få bedrifter iruien hver område og dermed Ute eller ikke eksisterende innenlandsk
konkurranse.

F.eks. på brennermarkedet har vi (FREMO), på CNG-tanker Raufoss og gassmotorer Ulstein
Bergen. I en oppbygging av et innenlandsk marked trenger ikke dette være en ulempe. Faktisk
kan det være en fordel mht. oppbygging av en konkurransedyktig industri. På sikt er det vel
grunn til å tro at et større norsk marked vil tiltrekke seg oppmerksomhet fra utenlandske
leverandører, og som vil kunne by på sterk konkurranse.

Myndighetenes rolle utover dette vil være å fortsatt støtte opp om grunnlaget for kobling
mellom universitet, høyskole, institutter og industrien gjennom målrettet grunnforskning og
industriell FoU, samt å legge forholdene til rette for samlokalisering og ytterligere
kunnskapsmessige eksterne virkninger.

10.4.2 Industrielle klynger

Vi har tildigere pekt på klynger av bedrifter med utgangspunkt i produkt på
teknologileverandørsiden. Som nevnt innledningsvis er industrielle miljø med på å gi bedriftene
konkurransemessige fottrinn gjennom de positive eksterne virkningene som skapes. Slike
positive eksterne virkninger kan være mange ting, f.eks. kunnskapsutveksling i personlige eller
mer institusjonaliserte nettverk. Dette er diskutert i Reve et al. (1992).

I forhold til nye industrietableringer - som den vi nå står overfor ved Tjeldbergodden - vil vi
peke på en annen form for positiv eksternalitet.

I økonomisk terminologi bruker man gjerne begreper som stordriftsfordeler og synergieffekten
Begrepet stordriftsfordeler er vel kjent, og ofte det som må til for å bringe lønnsomhet i driften.
Også betydningen av synergieffekter - det å utnytte samhørige ressurser på en bedre måte - er
det, men de søkes som oftest utnyttet kun innenfor den enkelte bedrift, eller som et argument
for fusjonen

Samproduksjonsgevinstene oppnås primært ved å lokalisere seg sammen med virksomheter
som man enten kan utveksle produksjonsfaktorer med, eller som kan trekke på et sett av felles
støttefunksjoner. Faktorutvekslingen reduserer transportkostnadene og disse kan være meget
høye for en del kjemiske produkter, spesielt for gasser. Tilgang til et nærliggende miljø av
spesialiserte servicebedrifter innen sveising, elektrofag e.t.c. er også vesentlig for å minimere
tidsspillet ved feil på produksjonsutstyret. Tendensen til opphopingen av produksjons-bedrifter
i industrielle klynger er i stor grad motivert utfra slike vurderinger. Besparelsene som kan
oppnås vil ofte være avgjørende for lønnsomheten i de enkelte foretakene. Dette bør en ha i
mente når en vurderer sannsynligheten for ulike industrietableringer i Norge. Det indikerer for
det første at lønnsom etablering på nye steder krever betydelige fordeler på råstoffsiden. For det
andre medfører det at den første lokaliseringsbeslutningen som foretas, legger sterke føringer
på plasseringen av eventuelle etterfølgende virksomheter.
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Et slikt faktorutvekslings-utgangspunkt har Statoil m.fl. i sine planer for Tjeldbergodden, der
de aktivt har søkt å utnytte synergieffekter på tvers av bedrifter - med utgangspunkt i Metanol-
anlegget. Som innsatsfaktor i metanol-fabrikken trengs produkter fra luftgassfabrikken som
oksygen. I tillegg til hovedproduktene fra luftgassfabrikken produseres også andre gasser som
f.eks. argon. I stedet for at disse blir avfallsprodukter vil de bringes ut på markedet av AGA -
et selskap som kjenner dette markedet. Slik kan man fortsette å sette på plass brikker i et
puslespill, hvor bitene passer sammen, samtidig som kostnadene ved de ulike bitene reduseres
dramatisk - for alle parter. Integrasjonstankegangen er altså dominerende - det som ellers ville
ha vært et avfallsprodukt gjøres om til innsatsfaktor i en annen virksomhet, gjerne med andre
eiere - eiere som har bedre forutsetninger for å lykkes med produksjon og markedsføring.

Gjennom vertikale strukturer med tette kontraktsmessige bindinger tar man altså i tillegg Ul
synergieffekter hensyn til betydningen av en naturlig arbeidsdeling. Gevinsten deles mellom
aktørene.

Nettopp på grunn av industrielle synergier rundt metanol-anlegg, luftgassfabrikk og mulig
bioprotein-anlegg er mulighetene for industrielle nyetableringer størst for Tjeldbergodden.
Rundt en kjerne-virksomhet kan det videre bygges opp gassrelatert FoU-virksomhet - gjerne
knyttet opp mot Statoils øvrige FoU-virksomhet i Trondheim - samtidig som at det skapes rom
for andre små og mellomstore bedrifter som enten er leverandører til virksomheten eller som
utnytter gass eller spillvarme på ulike vis. Men som vi tidligere har vært inne på - av kritisk
betydning for omfanget av muligheter er alternativverdien av gassen og den internasjonale
markedsarenaen.

Det samme utgangspunktet for muligheter er ikke i samme grad tilstede på Kollsnes og Kårstø.
For Kollsnes er de mest interessante koblingsmulighetene knyttet til Ulstein Bergen, CMR og
Prototech. Da dreier det seg om FoU rettet mot teknologi for anvendelse av gass (gassmotorer,
gassturbiner og brenselcelleteknologi), og der tilgang til gass er betydningsfullt. Innenfor
forskning og opplæring basert på behovet for sikkerhetsopplæring knyttet til brann- og
eksplosjonsfaren for gassanvendelse, jf. "Gass på aweie" er det også et visst behov for gass,
seiv om det sannsynligvis ikke er av kritisk betydning å ha tilgang til høytrykksgass. På dette
området er det interessante muligheter og koblinger både på Kårstø og Kollsnes/Sotra. For
Kårstø og Haugesund har vi Høgskolen Stord/Haugesund, mens vi på Kollsnes/Sotra og
Bergen har Norsik91, CMR og UiB.

Vi har tidligere vært inne på lokale interesseorganisasjoners og kommunale og
fylkeskommunale myndigheters kamp for å tiltrekke seg virksomhet basert på naturgass. Et
viktig poeng i forhold til mulige synergieffekter og industrielle klynger er at:

Ulike kommuners kamp mot hverandre, f.eks. ved å overby hverandre mht. tilrettelegging,
samt ønsket om å ivareta distriktspolitiske hensyn gjennom å spre aktivitet, kan bidra til å
redusere mulighetene for å realisere positive bedriftsøkonomiske og samfunns-økonomiske
synergieffekter.

Tidligere Statens Skole for sikkerhetsopplæring. Nutec er hovedaksjonær.
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Imidlertid ser vi også en fare i for stor grad å legge opp til store ensidige industrietableringer,
hvor alt henger på ett råstoff. Myndighetenes rolle er dermed på den ene side å oppmuntre til å
realisere synergieffekter, på den annen side sammen med lokale myndigheter bidra til at vi får
en balansert samfunnsutvikling, der ikke hele samfunn raseres fordi alt henger på en eneste
faktor - naturgass.

10.4.3 Manglede aktører i et fremtidig gassmarked?

Vi har i kapittel 6 gitt en summarisk oversikt over sentrale aktører med utgangspunkt i gassens
verdikjede. Her er eksisterende og potensielle brukere av gassen sentrale. Disse er imidlertid
avhengige av et distributør/grossistledd som kan gjøre gassen tilgjengelig hos brukerne, mens
disse igjen er avhengige av ressurseiere og produsenter som ilandfører gassen og gjør den
tilgjengelig for salg/distribusjon innenlands. De sentrale deler av verdikjeden påvirkes av (og
påvirker seiv) ytre rammebetingelser som settes av myndigheter, teknologileverandører,
forsknings- og utdanningsinstitusjoner og interesseorganisasjoner.

I det norske eksisterende gassmarked - som er i sin spede begynnelse - finner vi at de fleste
aktører i denne verdikjeden er på plass. På samme måte som på kontinentet er markedsplassen
preget av få selgere og kjøpere/distributører.

På sluttbrukersiden har vi i kapittel 4 og kapittel 6.1 gitt en oversikt over ulike mulige aktører.
Siden det tekniske mulighetsområdet for anvendelser er omfattende, vil også omfanget av
potensielle sluttbrukere være stort. En realistisk markedsvurdering snevrer inn dette betraktelig,
jf. kapittel 4.5.

Manglende ledd i kjeden er selskap for lokal distribusjon med utgangspunkt i Kollsnes og
Tjeldbergodden. Riktignok er Vestgass etablert, men selskapet har ennå ikke etablert
virksomhet og noen kjøpsavtale for gass. Det er også uklart hva som er fokus for selskapets
forretningsvirksomhet. I utkast til vedtekter står det at "Selskapets formål er utvikling av
gasstilknyttet virksomhet, herunder kjøp og salg av gass". Mao. ikke et rent
distribusjonsselskap. En slik blandet formålsparagraf trenger ikke være gunstig for utvikling av
et distribusjonssystem for naturgass rundt Kollsnes. På Tjeldbergodden er det ikke etablert noe
lokalt distribusjonsselskap. Det er riktignok etablert en lokal interessegruppe - Tjeldbergodden
biopark - som tar sikte på å legge forholdene til rette for virksomhet som ønsker å utnytte
spillvarmen fra anleggene på Tjeldbergodden. Med utgangspunkt i Kårstø er Gasnor i gang
med en gradvis utvidelse av et lokalt distribusjonsnett.

Teknologileverandør-siden er preget av få innenlandske aktører, f.eks. CNG-tanker i
komposittmaterialer (Raufoss), miljøvennlige brennere (FREMO) og CNG-rør (Fjeldhammer).
Men her vil utenlandske teknologileverandører kunne tilby tjenester innenlands. På andre
områder vil eksisterende leverandører til propanmarkedet kunne gå inn i naturgassmarkedet
uten problemer.

For å vurdere om det mangier flere aktører i et fremtidig gassmarked, kan det være
hensiktsmessig å vende seg til våre naboland.
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Sikkerhet og konsumentinteresser
I Storbritannia finner vi OFGAS (Office of Gas Supply), som ble opprettet i 1986 for å
beskytte gass-konsumentenes interesser. OFGAS er en uavhengig institusjon kontrollert av
Director General of Gas Supply.

11993 ble det bestemt at British Gas måtte skille sine aktiviteter knyttet til salg og transport av
gass, og at selskapets innenlandske monopol på salg av gass skulle være slutt i april 1996.
Konkurranse på markedet skulle fases inn over to år. Mens British Gas fortsatt er et monopol,
skal OFGAS ivareta reguleringsfunksjoner mhp. British Gas sine priser og service-nivå.
Etterhvert som konkurransesituasjonen på markedet bedret seg, vil OFGAS' oppgåver utvides
fra å regulere Britisk Gas til å sørge for at et kompetitivt gassmarked utvikler seg på en ordnet
måte. Spesielt vil institusjonen ivareta oppgåver innenfor:

• Sikkerhetssprørsmål

• Sikring av tilførsel

• Ivareta konsumentinteresser og bistå ved klagesaker

Sydgasprosjektet som har blitt gjennomført i Sør-Sverige har motivert gassbransjen til å arbeide
frem regler mht. gassteknisk sikkerhet og kvalitetsnivå i materialvalg og arbeidsutførelse
gjennom den Svenska Gasforeningen (SGF). Hovedansvaret for forskrifter og tilsyn mht.
gassteknisk sikkerhet ligger hos Sprangamnesinspektionen, i henhold til forordning om
brannfarlige varer. Gjennom en overenskomst i 1982 mellom Sprangamnesinspektionen og
Svenska Gasforeningen har gassbransjen i Sverige seiv påtatt seg ansvaret for reglenme som
gjelder for lav- og middelstrykksystem for høyst 4 bar. For å få frem kompetent personell har
gassbransjen et utdanningsprogram under overoppsyn av SGF.

I Danmark er sikkerhetsmyndighet Danmark Gasmateriel Prøvning (DGP), som i samarbeid
med gasselskapene kontrollerer installasjonenes sikkerhedsmessige tilstand og setter i gang
nødvendige aktiviteter for å opprettholde sikkerhetsnivået. Også Dansk Teknologisk Institutt
har funksjoner i tilknytning til sikkerhet.

I Norge er det Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern som har en godkjenningsfunksjon for
gassrørledninger og installasjoner. I tillegg har Det Norske Veritas ambisjoner på gass-
sikkerhetssiden. Konsumentinteresser ivaretas av forskjellige institusjoner, bl.a.
Konkurransetilsynet. Vi vurderer det slik at:

Funksjoner knyttet til sikkerhet, utdanning, konkurransetilsyn, priser, samt det å ivareta andre
konsumentinteresser knyttet til gassanvendelser er oppgåver som kan ivaretas av eksisterende
institusjoner i et marked av det omfang vi antageligvis vil sefor oss de nærmeste årene i Norge.

Informasjon
Informasjon om muligheter for anvendelse av gass er i Danmark ivaretatt av Internationalt
Center for Gasteknisk Informasjon og Dansk Gasteknisk Center (DGC). I Sverige finner vi
Svenskt Gasteknisk Center (SGC). Både DGC og SGC ivaretar funksjoner som tidligere lå i
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Nordisk Gasteknisk Center (NGC), en institusjon som opphørte å eksistere ved årskiftet
1993/94. Det var visjonene om et intergrert nordisk naturgassnett som dannet bakgrunn for
etableringen av NGC i 1988. Målet var i "medvirke til at naturgassens egenskaper som
miljøvennlig energibærer skulle komme de nordiske samfunn tilgode, som det har skjedd i
Europa og andre steder i verden". Denne målsettingen skulle realiseres ved at institusjonen
arbeidet med forsknings- og utviklingsarbeid for å muliggjøre anvendelse av naturgass på en
"teknisk økonomisk og miljømessig hensiktsmessig måte". Det var videre et ønske om å utnytte
eksisterende F&U-ressurser effektivt og unngå dobbeltarbeid. NGC arbeidet i samarbeid med
vitenskapelige institusjoner, industrier og andre F&U-foretak i Norden og internasjonalt
innenfor områdene;

• Forbrenningsteknikk

• Industriell gassanvendelse

• Kraft/varme

• Energi- og miljøanalyser

• Informasjon

• Internasjonalt samarbeid

Norske SMBs informasjonsbehov om mulige områder for gassanvendelser er tilstede, og ofte
må det henvises til informasjonssentra i våre naboland. I Norge er det i dag ingen
institusjonaliserte informasjonsfunksjoner knyttet til gassanvendelser. Nærmest kommer
Gassutvalget i Rogaland, som har som en målsetting å aktivt medvirke til økt kunnskap om og
anvendelse av naturgass. Gassutvalgets ressurser til slike formål er imidlertid begrensede.

Har vi behov for et Norsk Gassteknisk Senter som en aktør i et fremtidig marked for
naturgass?

Det er vanskelig å se at ikke informasjonsbehovet for et marked av det omfang vi ser for oss de
nærmeste årene ikke vil kunne dekkes gjennom samarbeid mellom eksisterende
interesseorganisasjoner og institusjoner, for eksempel Trollutvalget, Tjeldbergoddenutvalget,
Gassutvalget i Rogaland eller Kjelforeningen - Norsk Energi, og ved å utnytte kunnskap og
kompetanse i våre naboland

Dersom markedet på sikt utvikler seg, eller dersom myndighetene ser positive
samfunnsøkonomiske effekter knyttet til innenlandsk bruk av gass, kan behovet for et mer
aktivt og dedikert norsk informasjonssenter aktualiseres.
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10.5 Konkurransearenaen

• Produsent, transportør og tildels distributør har markedsmakt

• Uklarhet mht. pris på gass til innenlandsk anvendelse

• Lite innenlandsmarked

• Godt utbygd vannkraftsystem

• Godt utbygd distribusjonssystem for fyringsolje, diesel og propan

En klar målsetting for myndighetene er å skape grunnlag for konkurranse og økt verdiskaping.
Ilandføring av gass gjennom en gass-rørledning inn til ilandføringsstedet for prosessering og
videretransport til kontinentet samt organiseringen av gass-salget gjennom GFU, medfører at
produsent og transportør kan utøve markedsmakt Distribusjon av naturgass har også karakter
av naturlig monopol. Konkurranse i sluttbrukermarkedet fra alternative energibærere begrenser
imidlertid mulighethetene til å utøve markedsmakt. Allikevel er det gode grunner til å se
nærmere på ulike måter å organisere distribusjon og salg av naturgass til det innenlandske
markedet. Først om distribusjon.

10.5.1 Distribusjon

Gassdistribusjon og salg er som oftest organisert slik at transmisjonsselskapene eier
transmisjonsledninger, typisk etter en regional oppdeling slik at ett selskap er dominerende i
hvert område. Transmisjonsselskapene kjøper gass fra produksjonsselskaper og eksportør for
videresalg til lokale distribusjonsselskaper eller som direkte leveranse til store foretakskunder
og kraftproduksjon. Dette kan gi transmisjonsselskapene en monopolstilling som de kan utnytte
til å kreve en godtgjørelse for transporttjenestene som gir selskapene en monopolprofitt. I
Norge kjøper produsentene transport- og prosesseringstjenester fra et interessentskap, f.eks,
I/S Statpipe. Gassen selges så til et kontinentalt transmisjonsselskap, f.eks. Ruhrgas. Dette gir
muligheter for monopolistisk prising av tjenester overfor tredjepart eller "ubalanserte"
interessenten I forhold til det eksisterende innenlandske markedet impliserer dette at gassen
ikke eies av transportør før den selges til den lokale distributør.

Hva er så den mest effektive måten å organisere distribusjon av naturgass på? Figur 10-1 viser
gassmarkedsstruktur for USA.

Mellom land kan det imidlertid være til dels store forskjeller i markedsstruktur basert på
historiske faktorer, gassmarkedets modenhet, graden av regulering, og geografien som knyttet
produksjon til konsum. Det er således åpenbart at det ikke er "en riktig måte" å organisere
distribusjon på. Her vil vi nøye oss med å påpeke noen generelle forhold av sentral betydning i
vurderingen; (i) betydningen av en fornuftig arbeidsdeling og (ii) betydningen av å ikke legge
opp til strukturer som øker muligheten for å utøve markedsmakt.
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Figur 10-1 Gassmarkedsstruktur, USA (kilde; Shell International Gas)

Arbeidsdeling
Det er prinsipielt tre forskjellige former å organisere verdikjeden på:

• Ansvarsfordeling; Ansvaret fordeles mellom produsent, transportør og til slutt en
distributør. Dette er som nevnt den tradisjonelle måte, og som er vel kjent fra utlandet og fra
annen vareomsetning.

• Vertikal integrasjon: Det kan slås sammen funksjoner; f.eks. produsent og
transportørleddet eller transportør og distributør. Et eller flere ledd fjernes dermed i kjeden.

• Fri konkurranse; I dette tilfellet selger transportør (distributør) kun en transportfunksjon.
Kunden står fritt i å velge leverandør for produktet, jf. energiloven og "fri flyt av elektrisitet.

Teece (1990) nevner følgende fordeler ved vertikal integrasjon i distribusjonskanal -bindeledd:

• Informasjonseffektivitet. Uhindret informasjonsflyt vil føre til at en integrert enhet
raskere kan løse problemer knyttet til flaskehalser i transport, produksjonssvingninger,
endringer i etterspørsel o.s.v.
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• Driftseffektivitet. Driftsproblemer i gass-industrien er ofte handtert best i en intergrert
enhet. Slike problemer omfatter trykk-kontroll, balansering av mottak og leveranser, og
omdirigering av gass ved linje-arbeid.

• Kapitalutnyttingseffektivitet. Det er av kritisk betydning at rørledningsaktiva utnyttes
effektivt, da de ofte representerer en substansiell kostnad. Mangel på langsiktige kontrakter
oppstrøms og nedstrøms, og mangelfull kapasitetsutnytting vil øke investeringsrisiko for
distributør og industrien generelt

• Pålitelige leveranser. Lokale distributører må ha et sikkert tilbud for å møte sine
kundeforpliktelser. De økonomiske og politiske konsekvenser av å ikke møte forpliktelsene
kan være betydelige. Integrerte systemer oppfattes å være støttet av de substansielle og
irreversible aktiva til transportør og produsent.

Bindeleddene mellom leverandørens verdikjeder og foretakets egen verdikjede gir foretaket
muligheter til å oppnå konkurransefortrinn. Det går ofte an å gavne både foretak og leverandør
ved å innrette leverandøres verdikjeder slik at man i fellesskap optimerer aktivitetene, eller
gjennom å bedre koordineringen mellom foretakets og leverandørs kjeder. Bindeledd av denne
typen innebærer at forholdet til leverandørene ikke er slik at den enes gevinst bare kan gå på
den andres bekostning, men en samhørighet som begge parter kan ha utbytte av.
Distribusjonskanal-bindeledd har mye til felles med leverandørbindeledd. Distribusjonskanaler
har verdikjeder som et foretaks produkt passerer gjennom. Distribusjonskanalenes påslag på
foretakets salgspris representerer ofte en stor andel av prisen sluttbruker må betale.

Tendensen når det gjelder vertikalt integrerte system i dag er å dele dem opp. De erstattes av
vertikale system med tette kontraktsmessige bindinger. Dette gir økt fleksibilitet og lavere
distribusjonskostnader bl.a. gjennom at man kan realisere koordineringsgevinster som påpekt
over.

Ansvarsfordelingsmodellen ligger i prinsippet til grunn for det eksisterende norske system, der
Gasnor har rollen som distributør i et mindre regionalt marked overfor små og mellomstore
kunder. Med utgangspunkt i Kollsnes vil Vestgass kunne ha denne rollen i Bergensregionen.
Transportørrollen innehas av et konsortium av selskaper, jf. Statpipe og Zeepipe.

Ansvarsfordelingsmodellen er sannsynligvis mest rasjonell i dagens situasjon, med en naturlig
arbeidsdeling og rollefordeling mellom produsent, transportør og distributør.

Fri-konkurranse modellen er mest aktuell når hovedtyngden av infrastruktur er bygd opp.
Forøvrig vil dagens norske distributører neppe ha finansiell tyngde til å handtere større volum.

Ved store gassleveringsavtaler vil det derfor antagelig bli aktuelt å slå sammen funksjoner, dvs.
atprodusent/transportør leverer direkte til kunde, f.eks. et gasskraftverk.

Markedsmakt
Historien har vist at en viss grad av markedsmakt nettopp er det som skal til for å realisere
industriell utvikling og utbygging av infrastruktur. Når utbyggingen er vel gjennomført griper
myndighetene inn med eventuelle regulerende tiltak.
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I det norske sluttbrukermarkedet vil mulighetene for å utøve markedsmakt i sluttbrukermarkedet
for naturgass begrenses av konkurranse fra konkurrerende energikilder, som fyringsolje og
elektrisk kraft92 - dvs. prisen på sluttbrukers nærmeste alternativ.

Det er allikvel to forhold som vi vil henlede oppmerksomheten mot. For det første vil det kunne
oppstå en situasjon med suksessive monopoler.

Problemet med "dobbelt påslag" i suksessive monopoler er diskutert i Ross (1992). Eksterne
effekter som dette kan internaliseres gjennom å stimulere til organisasjonsformer som
internaliserer effektene. Men vertikal integrasjon er ikke nødvendigvis løsningen på problemet,
siden slike organisasjonsformer kan resultere i lavere effektivitet og høyere kostnader. Som
nevnt over kan strukturproblemer og effektivitetsgevinster løses av aktørene seiv gjennom
vertikale system med tette kontraktsmessige bindingen

For det andre kan det i dagens situasjon ligge et potensielt konkurransebegrensende forhold
eierstruktur. Vi ser at store aktørerer på fyringsolje- og propan-markedet har relativt store
eierposisjoner i Gasnor. Vi er også blitt gjort kjent med at ett av disse selskapene er aktuell på
eiersiden i Vestgass. De samme store aktørene finner vi igjen i GFU. På den ene side er dette
aktører som er kapitalsterke og som "kan gass". På den annen side vil slikt eierskap i vertikale
strukturer rent hypotetisk kunne begrense konkurransen på det innenlandske markedet dersom
en eller flere av eierne har strategiske interesser i markedsutviklingen som ikke samsvarer med
selskapets forretningsidé. Eierens kapitalavkastning ligger i såfall i å kunne kontrollere
selskapsutviklingen. Kryss-eierskap er et fenomen som vi ser ellers i Norge, f.eks. innenfor
banknæringen, og hvor det har blitt uttrykt bekymring for hvilken innflytelse dette har på
konkurransesituasjonen i markedet.

Myndighetene bør i slike situasjoner vurdere om det ligger an til et potensielt problem, og om
det må gjennomføres tiltak. Tiltak i så fall kan f.eks være begrensninger på eierskap i vertikale
strukturer. Utøvelse av markedsmakt må myndighetene eksempelvis begrense gjennom ulike
reguleringsformer. Dette er f.eks. diskutert i Hope (1994).

I Sverige har statlige myndigheter hatt en aktiv rolle i å bygge opp transportfunksjonen. Dette
vil kun være aktuelt i Norge dersom norske myndigheter ser sterke strategiske eller
miljøpolitiske interesser i å bygge opp et norsk gassmarked.

10.5.2 Organisering av gassalg

Dagens situasjon for norske gasskjøpere har ved en anledning blitt beskrevet som "å stille opp
på Vinmonopolet for å kjøpe en drink". Det har heller ikke uten videre vært gitt hvem man som
kjøper skal forholde seg til; GFU, operatøren og/eller de øvrige rettighetshaverne? Dersom

92 Bildet er imidlertid komplisert. Dersom vi ser på eksisterande distribusjon av naturgass i Norge, ser vi
at Statoil og Norsk Hydro er med-eiere i Statpipe og Gasnor, samtidig som de er store aktører i
markedet for fyringsolje.
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kjøperen har lykkes i å komme frem til en selger, har denne ikke klart å presentere kjøperen for
en pris og leveringsbetingelser.

For et ytterst jomfruelig norsk gassmarked må dette karakteriseres som barnesykdommer, og
en konsekvens av den markedsorienteringen vi har sett så langt. Salget av gass til Gasnor har
sannsynligvis skapt presedens for fremtidige gassalgs-praksis. Til tross for dette, føler vi at
dette spørsmålet er så viktig og kritisk at vi ønsker å vurdere det nærmere. Vi vil i det følgende
se litt nærmere på bakgrunnen for det eksisterende system for salg av norsk gass, før vi
vurderer om det er lagt opp til et egnet rammeverk for salg av gass til innenlandske
anvendelser.

Ifølge Faktaheftet (1994) har gasssalget f ra norsk sokkel de seneste årene ligget på et nivå
omkring 25-30 mrd. Sm3 i året. Dette forventes å øke sterkt de nærmeste årene, og
kontraktsfestede leveringsforpliktelser for naturgass fra norsk sokkel ligger i overkant av 50
mrd. Sm3 årlig ved årtusenskiftet. Til sammenligning kan Åkrehamn sildoljefabrikk på

Karmøy nevnes, en bedrift som vil kjøpe 5-6 mill. Sm3 gass årlig fra det norske
naturgasselskapet Gasnor. Ytterst på skalaen finner vi sannsynligvis Statoils CNG salg til
Haugaland Billags ene gassbuss.

For norske gasselgere vil gassalg i Norge naturligvis bli vurdert opp mot alternative
avsetningsmuligheter for norsk gass på kontinentet (og på norsk sokkel). Salgsapparatet vil
innstilles mot de markedssegment der det økonomiske potensialet er størst. Det er derfor ikke
overraskende når Gassutvalget i Rogaland (1994) uttaler at "Anvendelse av gassressursene i
Norge har hittil i stor grad vært betraktet som "plunder og heft". Det er uttalt at fortjenesten er
minimal, og at selskapene er stort sett glad for å oppnå dekning for transportkostnadene."
(Gassutvalget i Rogaland (1994) , vedlegg 2). Dette har blitt bekreftet under våre intervjuer;
små innenlandske kjøpere prioriteres ikke når markedet på kontinentet er så mye større.

Gassforhandlingsutvalget
Avsetning av gass skiller seg på mange måter fra avsetning av olje. Antallet kjøpere av råolje og
raffinerte produkt er svært stort. I gassmarkedet er det bare et fåtall selgere og kjøpere. Norsk
salg av gass har i stor grad vært knyttet til noen få beslutninger av stor økonomisk betydning.
Utviklingen av gassfelt til havs har ikke skjedd før rettighetshaverne har inngått en kontrakt
med kjøperne om salg av gassen. Typisk gjaldt en slik avtale for hele feltets levetid. De verdier
som står på spill er svært store for begge patter.

Avsetning av gass er også i stor grad politisk bestemt. Dette så en ekempel på da
Sovjetsamveldet inngikk gasskontrakter med Vest-Tyskland, Italia og Frankrike i 1982.
Spørsmålet om hvorvidt slike avtaler skulle inngås sto da i fokus i landenes utenrikspolitikk og
ble også brakt opp til drøftelser i ulike internasjonale sammenhenger. Hvor politisk
betydningsfulle slike kontrakter er så man også eksempler på da Italia og Frankrike inngikk
kontrakt om kjøp av gass fra Algerie. De avtaler som da ble undertegnet var i stor grad et
resultat av regjeringens aktive inngripen.



176
Utvinningstillatelsene som ble gitt før 1973 inneholdt få bestemmelser om disponering av
eventuelle naturgassforekomster. Avtalene for Ekofisk-området ble inngått i 1973-79, og
Frigg-kontrakten i 1973. Gass-salgsforhandlingene ble gjennomført av operatørselskapene for
feltene, dvs. Phillips Petroleum for Ekofisk og Elf Aquitaine for Frigg.

For utvinningstillatelser tildelt i årene 1973-78 ledet Statoil forhandlingene om salg av gass fra
den enkelte lisens. Dette skjedde med utgangspunkt i den ledende stilling selskapet hadde fått i
kraft av sine majoritetsinteresser. I utvinningstillatelser etter 1973 fikk Statoil en 50% eierandel
som kunne økes om det ble gjort drivverdige funn. Fra og med 4. Konsesjonsrunde i 1979 ble
Statoils lederrolle i gassforhandlingene fastlagt i statsdeltakelsesavtalene. I avtalene fra 1979 til
1984 heter det bl.a.:

"Produsert naturgass skal disponeres i samsvar med styringskomiteens beslutninger.
Under dens ledelse skal Statoil i nær kontakt med de øvrige parter planlegge og
forberede utnyttelsen av naturgass. Dette omfatter tekniske, økonomiske og
markedsmessige spørsmål og forhandlinger med mulige kjøpere. Alle partene har rett
til separat å undertegne salgskontrakter med felles kjøpere for sin del av
produksjonen. Imidlertid kan enhver part kreve sin part av naturgassen in natura
dersom han kan oppnå bedre vilkår ved å inngå separate kontrakter eller dersom
gassen skal brakes i partens eller en av hans tilknyttede selskapers egne anlegg."

Felles for de inngåtte salgsavtaler var at rettighetshaverne inngikk likelydende salgskontrakter
med en kjøper eller en gruppe av kjøpere.

Behandlingen av St.meld.nr.73 (1983-84) om organiseringen av statens deltakelse i
petroleumsvirksomheten førte til enkelte endringer i ordningen for salg av gass. For å unngå
reforhandling av eldre konsesjoner ble endringene bare gjort gjeldende fra og med 9.
konsesjonsrunde (1985). For nye utvinningstillatelser skulle forhandlinger om salg av gass
føres av et gassforhandlingsutvalg (GFU heretter) hvor foruten Statoil, Hydro og Saga skulle
delta i den utstrekning selskapene hadde rettigheter i de aktuelle lisenser. Utvalget skulle ledes
av Statoil som fortsatt var forutsatt å spille en sentral rolle i gassforhandlingene. Et hovedmål
med GFU var å bygge opp ekspertise i samtlige selskaper og trekke Hydro og Saga mer aktivt
med i behandlingen av gassavsetningsspørsmål. I forbindelse med omorganiseringen ble det
etablert et Gassutvalg bestående av representater for de tre norske selskapene samt Olje- og
energidepartementetet, Oljedirektoratet og Finansdepartementet. Utvalget ble oppnevnt av Olje-
og energidepartementet. Det skulle ikke ha noen formell eller reell beslutningsmyndighet.
Hensikten med utvalget var å holde myndighetene orientert om utviklingen i
gassalgsforhandlingene, samt gi myndighetene en mulighet til å komme med sine synspunkter
overfor selskapene.

I Stmeld. nr. 46 (1986-87) legger Olje- og energidepartementet til grann følgende
retningslinjer for GFUs virksomhet:

1. Utvalget skal virke som et permanent rådgivende organ for Olje- og energidepartementet i
spørsmål knyttet til disponeringen av gassreserver og i vurderingen av hvilke felt og
transportsystemer som mest hensiktsmessig kan utbygges eller utnyttes for å levere gass
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under nye kontrakten Det skal være nær kontakt mellom utvalget og myndigheten i disse
spørsmål.

2. Utvalget skal forestå nødvendige utrednings- og analyseoppgaver i tilknytning til avsetning
av gass. Forberedelse og gjennomføring av gass-salg skal skje i regi av utvalget under
ledelse av Statoil. Nødvendig avklaring i lisensgruppene skal skje i henhold til etablerte
beslutningsprosedyrer.

3. Det er myndighetenes oppgave å ta stilling til hvilke felt som skal utbygges. En avklaring
med potensielle kjøpere om hvilke felt som skal inngå i en gass-salgskontrakt kan derfor
først skje etter at myndighetene har tatt stilling til dette.

Innenfor rammen av den eksisterende gassorganiseringen, opprettet myndighetene
Forsyningsutvalget i 1993. Utvalget består av de ti største ressurseierne på norsk sokkel, og
har en rådgivende funskjon overfor NOE i spørsmål knyttet til utbygging og utnyttelse av
gassfelt og transportsystemer for gass. NOE og OD deltar som observatør i utvalget.

For å oppsummere kan vi altså si at i de senere år har avsetning av norsk gass internasjonalt
vært koordinert av et felles Gassforhandlingsutvalg (GFU) ledet av Statoil, og med deltagelse
fra Norsk Hydro og Saga Petroleum. GFU forhandler frem kontrakter med kjøpere av norsk
gass. Rettighetshaverne i en utvinningstillatelse har imidlertid en mulighet til å avsette gassen på
egen hand.93 Dette betinger at selskapet kan dokumentere en avsetningsavtale som er bedre enn
den som tilbys av GFU og at det er arrangert et transportsystem for gassen. Endelig må avtalen
godkjennes av myndighetene. For lisenser tildelt før 1985 står rettighetshaverne fritt mht. salg
av gassen.

Gassforhandlinger i Norge så langt
I St.meld.nr.26 (1993-94) står det ganske klart uttrykt hvem som er forhandlingsmotpart for
innenlandske kjøpere; "Gass er i dag tilgjengelig på flere steder i Norge, og industrien står fritt
til å innlede forhandlinger med GFU om kjøp av gass".

Nasjonalt salg så langt ser imidlertid ut til å være handtert både innenfor og utenom GFU. For
Gasnors vedkommende ble GFU-avtalen om kjøp av gass godkjent av Nærings- og
energidepartementet 14. mai 1993. I forhandlingene med Gasnor trakk Hydro og Saga seg ut
av GFU siden de sått i styret for selskapet. Forhandlingene ble ført med Statoil. Også Shell og
Elf ble trakket inn i forhandlingene.

For levering av naturgass til lokale brukere fra Troll-Kollsnes har Statoil gitt et tilbud på vegne
av Troll rettighetshaverne. Det har vært samtaler mellom Statoil og interimstyret for Vestgass.
Om det blir GFU eller Statoil på vegne av rettighetshaverne som blir forhandlingsmotpart på et
senere tidspunkt er for oss uklart.

GFU synes ikke å ha vært inne i bildet for Heidrun-gass transportert inn til Tjeldbergodden.
Årsaken til dette er sannsynligvis at Statoil Metanol (ANS) kan sees på som et
prosesseringsanlegg for Heidrun-gassen, på samme måte som Kårstø. Heidrun-
rettighetshaverne eier og selger en netto-andel (driftskostnader for anlegget trekkes fra) av det

93 ODs årsberetning 1993, s. 88
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ferdige metanol-produktet Et unntak er SDØE, som selger gassen til Statoil. Statoil Metanol
har to eiere; Statoil (81,875%) og Conoco (18,125%). Statoil er operatør av fabrikkene.
Tjeldbergodden Luftgassfabrikk, som eies av Statoil, Conoco og AGA, selger sine produkter
til Statoil Metanol.

10.5.3 Pris

Vi har i et eget kapittel drøftet prisspørsmålet med et normativt utgangspunkt. Utgangspunktet
for samfunnsøkonomisk optimal prissetting er prinsippet om at prisen for gass til innenlandsk
bruk skal være lik gassens alternativverdi. Dersom alternativet til innenlandsk bruk er eksport,
slik at leveranser til innenlandsk bruk fører til en tilsvarende og samtidig reduksjon i eksporten,
så er det grenseinntekten for norsk gass i eksportmarkedene som er relevant for en
alternativkostberegning (=grensekostnad i gassproduksjonen).

Dette danner på et vis en nedre grense for gassprisen til innenlandske anvendelser. Denne nedre
grense vil altså variere med alternativkostnaden, og om det er positive eller negative
eksternaliteter knyttet til anvendelsen av gass. De ulike modifikasjoner av denne "regelen" er
det redegjort for i kapittel 9. Den øvre grense for gassprisen dannes av prisen på de nærmeste
substitutter i ulike markeder, f.eks. prisen på lett og tyng fyringsolje, eller elektrisk kraft.

I Europa og i USA er det to hovedtilnærminger som har vært fulgt for å bestemme gass-pris til
konsumentene (se f.eks. Teece, 1990). En metode er å la konkurranse mellom energibærere
("interfuel competition") bestemme prisen ved brenner-punktet. Gass-selgeren mottar da en pris
bestemt ved brenner-punktet minus kostnadene (inkludert fortjeneste) knyttet til
mellomliggende tjenester, dvs. aktiviteter som transport, distribusjon, prosessering og relatert
risiko-taking. Dette er den tilnærming som har vært benyttet i Tyskland. En annen tilnærming
er å regulere brønn-hode priser. I så fall blir brenner-punkt priser bestemt gjennom et tillegg for
alle mellomliggende tjenester. Dette var den tilnærming som ble benyttet i USA. Den blir nå
erstattet av en pris-struktur som ligger nærmere den tyske modellen.

Vårt inntrykk fra samtaler med ulike aktører indikerer at det råder en viss forvirring omkring
prisingsprinsipper. Dette ligger i sakens natur. For det første, vi snakker her ikke om et
velutviklet marked med en vare som kan bringes til veie nærmest uten videre. Vi snakker om et
helt nytt marked. For det andre, den gass som sannsynligvis er aktuell for det norske markedet
er primært det vi tidligere har kallt "tilfeldig gass", eller annen gass med lav alternativ verdi.
Dette nødvendiggjør forhandlinger fra tilfelle til tilfelle. For det tredje, markedføringsapparatet
til dagens norske gasselgere (GFU) har vært innstilt mot store kontinentale og britiske kjøpere.
De relative salgs- og administrasjonskostnader knyttet til små volum for potensielle
innenlandske salg er høye. Dette kan lett "spise" opp verdien av å ligge nærmere gasskilden
enn det europeiske markedet.

Med unntak av SDØE er det private aktører, eller aktører som skal oppføre seg som private
aktører, som sitter som ressurseiere. Alt i alt må det derfor understrekes at:

Pris på gass levert til innenlandsk forbruk måforhandlespåforretnings- og konkurransemessig
basis.
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Da vil prising altså skje et sted mellom kjøpers og selgers reservasjonspris. Videre er det viktig
å påpeke at:

Det er en forutsetning for utviklingen av et marked at en selger kan presentere en potensiell
kjøper for en pris (prisskjema) innenfor en rimelig tidsramme.

Når det gjelder sluttbrukerpriser kan myndighetene rettferdiggjøre inngrep dersom det
foreligger eksterne virkninger. Virkemidler kan i så fall være omsettbare utslippskvoter,
standarder, og avgifter ved negative virkninger, eller subsidier ved positive. Dette gjøres i dag,
gass til innenlandske anvendelser er fritatt for CO2 avgift.

Myndighetene kan rettferdiggjøre inngrep mht. sluttbrukerpriser dersom det eksisterer eksterne
virkninger.

Slike mulige virkninger eller konkurranseforhold er drøftet ulike steder i dette kapittelet.

10.5.4 Mulige strategiske motsetningsforhold

Vi kommer her inn på et område der det er vankelig å påvise og dokumentere effekter. Vi føler
allikevel at det er riktig å ta det opp som mulige effekter, og et potensielt problem i forhold til
utviklingen av et innenlandsk gassmarked.

Propan eksisterer i dag på det innenlandske markedet, og det er etablert infrastruktur for
distribusjon av propan. Det vil også bli en økning i tilgangen på propan, primært i tilknytning
til Sleipner, der våtgassen føres inn til Kårstø. Statoil er en stor aktør på det innenlandske
propan-markedet, og har interesser i å videreutvikle dette. Statoil er også en stor aktør på gass-
siden. Det kan dermed muligens være slik at Statoil ser et motsetningsforhold mellom sine
interesser på propan-markedet og det å utvikle et innenlandsk marked for gass. Vi har merket
oss at Statoil ved en rekke anledninger har argumentert for propan, bl.a. i transportsektoren.
F. eks. sier Per Lindberg, direktør for merkedsføringsdivisjonen i forretningsområdet gass i
Statoil, at:

"...kostnadene generelt blir for store med bruk av naturgass i transportsektoren i Norge.
Det er bare propan som kan være økonomisk forsvarlig i bruk. Her finnes alt et utbygd
distribusjonsnett."94

Vi har tidligere pekt på at det på lengre sikt ikke trenger være et motsetningsforhold mellom
propan og naturgass i forhold til det å bygge opp markedet. Snarere tvert imot. I Sverige ble
faktisk propan benyttet for å utvikle og bane veien for et marked for naturgass som var av en
slik størrelse at det forsvarte investeringer i rørledningsinfrastruktur. Først ble propan solgt inn
i markedet. Da omsetningen var stor nok, ble rørledninger bygget. Tatt i betraktning vår
tidligere diskusjon om tynt befolkningsgrunnlag, relativt spredt industriell struktur og
enhetskostnader i distribusjon er imidlertid det svenske eksempelet sannsynligvis først og

Stavanger Aftenblad, 27. april, 1994.
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fremst relevant for sentrale østlandsstrøk og da i forbindelse med en LNG-løsning eller
eksportrørledning til Sverige.

Statoil og Hydro, som er to av medlemmene i GFU, er også dominerende aktører på det norske
markedet for fyringsolje. Fyringsolje konkurrerer med elektrisitet Naturgass i Norge vil i
mange anvendelser konkurrere med elektrisitet og fyringsolje. Dette impliserer at Statoil og
Hydro kan ha interesser i en pris for naturgass til innenlandsk anvendelse som ikke
representerer en altfor seriøs konkurranse på fyringsoljemarkedet. Vi har tidligere vært inne på
at pris for naturgass til innenlandsk anvendelse har en nedre grense i eksportprisen i den grad
dette er et alternativ, og en øvre grense i fyringsoljepris og elektrisitetspris, dvs. kjøpers
reservasjonspris. Den eksisterende organisering av det innenlandske gassalget, der Statoil,
Hydro og Saga sitter i GFU, kan dermed innebære en sluttbrukerpris for naturgass ved
brennerpunktet som ligger nærmere taket enn gulvet (dette innebærer at fritak for CO2 avgift for
naturgass ikke trenger å gi stor innvirkning på sluttbrukerprisen). Vi vet at kontinentale
sluttbrukere også ser en pris ved brennerpunktet som er konkurransedyktig i forhold til
alternative energibærere. Forskjeller i transportkostnader tatt i betraktning, skulle dette gi
selgere av gass til norske forbrukere et visst spillerom for å introdusere naturgass i det
potensielle norske markedet nær ilandføringsstedene, såfremt interessen er tilstede.

Garantistillelse ved kryssing av Statpipe landdel.
Da Gasnors rørledningsnett skulle krysse landdelen av Statpipe-ledningen og kondensat-
ledningen fra Sleipner, ble selskapet møtt med krav om å stille garanti for mulige skader i et
omfang som var vanlig praksis ved arbeider i Nordsjøen. Så vidt vi kjenner til var det initielle
krav på 100 mill. USD. Dette ble senere redusert til 100 mill. NOK. Vi kommer her inn på et
område som krever juridisk fagkompetanse, men som vi allikevel vil knytte noen kommentarer
til.

Det er forståelig at Statpipe-eierne stiller garantikrav dersom der foreligger reell risiko for
skade. De økonomiske konsekvenser av skade på slike rørsystemer kan bli enorme. På den
annen side kan kostnadene ved å stille garantier i en størrelsesorden som nevnt over, bli svært
tyngende for et mindre selskap i en etableringsfase.

Når myndighetene har gitt tillatelse til at rørledninger som Statpipe krysser fastlandet, og slike
ledninger kommer i konflikt med andre private næringsinteresser og andre kommunale
interesser, kan man også spørre seg om det er en privat oppgave å stille garanti for beløp i
denne størrelsesordenen. Det er heller ikke sikkert at dette blir et problem i fremtiden. I den
grad det gjør det, synes det rimelig at myndighetene vurderer å seiv stiller garanti for en større
del av ansvarsbeløpet, mens byggherren stiller garanti for en mindre del, slik at "slendrian"
unngås i utførelsen av arbeidet

10.6 Tilfeldigheter

Så langt har potensialet for næringsutvikling basert på naturgass vært analysert på bakgrunn av
komponenter som faktorforhold, etterspørselsforhold, relaterte næringer og
konkurransearenaen. Utgangspunktet for dette underkapittelet er at også tilfeldigheter kan
påvirke mulighetene for innenlandsk anvendelse av naturgass. Vi tenker her på forhold som:
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• Nye olje- og gassfunn

• Atomkraftulykker

• Politisk kursendring i eksportmarkedene

• Nye energibærere; fisjon og hydrogen etc.

Vi kan trygt si at tilfeldigheter har spilt en stor rolle for industriell utvikling i Norge tidligere.
F.eks. var oljeselskapene i ferd med å gi opp Nordsjøen da Phillips støtte på olje lille julaften
1969. Nye olje- og gassfunn, f.eks. på Haltenbanken og i Barentshavet kan resultere i raskere
utbygging av infrastruktur, og dermed påvirke alternativverdien for gassen i disse områdene.

Tsjernobyl-ulykker påvirket opinionens holdning til kjernekraftverk. Nye ulykker kan føre til
sterke endringer i holdningen til kjernekraft Dette vil øke mulighetene for naturgass. På samme
måte vil politisk kursendring i eksportmarkedene kunne påvirke eksportpotensialet, og
alternativverdien av norsk gass. Politisk holdningsendring til gassforsyning fra Russland, økte
russiske eksportavgifter for gass, russisk "gassboble", økt energieffektivisering i Øst-Europa,
redusert subsidiering av kull, tredjeparts adgang samt økte energiavgifter er blant de faktorene
som kan få dramatiske virkninger på markedsutviklingen.

Det foregår også en omfattende forskningsinnsats verden over på alternative energikilder. Figur
10-2 under viser den prosentvise fordelingen av et totalt budsjett for FoU på energi på totalt
119 mrd. USD for myndighetene i IEA-land.

Som vi ser har det vært satset betydelige beløp, spesielt på kjernekraftrelatert teknologi. På
sikkerhetssiden har også Norge vært indirekte i aktivitet på dette området. Det er imidlertid
verdt å merke seg at den mest effektive FoU på ny energiteknologi primært synes å ha vært
utført av private selskaper som respons på direkte press eller sterke incentiver fra
myndighetene. Det mest slående eksempel er utviklingen av vindenergi utover åttitallet, men
også bilindustriens respons på den amerikanske CAFE-standarden er illustrerande. Nyere
utvikling i ren kullteknologi skyldes myndighetenes støtte til privat FoU, men ble i stor grad
forsterket av miljølovgivning som klart tenderte å skyve ut eksisterende kullteknologi.
Imidlertid ser det ikke ut til at rent-kullteknologi uten subsidiering vil kunne konkurrere med
naturgass innenfor kraftgenerering i Europa i overskuelig fremtid. På lengre sikt vil økt
etterspørsel etter naturgasss samt den relative reservesituasjon for naturgass og kull, kunne
bidra til å endre bildet (se f.eks Grubb et al., 1992 eller Lee, 1994).

Ulike former for teknologiske skift innen såkallt "back-stop"-teknologi kan ha stor innvirkning
på verdien av norsk gass, og valg av utvinningstempo. Myndighetenes rolle i forhold til
tilfeldigheter generelt, og teknologiske skift spesielt, er å ikke legge opp til en politikk som
gjør økonomien mer sårbar for slike endringer.
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Figur 10-2 Prosentvis fordeling av FoU-utgifter knyttet til energi for
myndighetene i IEA-land 1988-1990 (kilde: Energy Policies of IEA Countries,
1990 Review, OECD, Paris, 1991).
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11. OPPSUMMERING

I følge tradisjonell handelsteori vil et land konsentrere sin produksjon og eksport i næringer
som bruker mye av de produksjonsfaktorer som landet er rikelig forsynt med. Norge er rikelig
forsynt med naturgass. Størrelsen på det norske markedet i forhold til norske gassressurser,
og de verdier som står på spill for utbygger, innebærer imidlertid at den alt overveiende delen
av gassressursene vil måtte bindes opp til eksport gjennom langsiktige kontrakter. Eksport vil
således etter alt å dømme bli den dominerende anvendelse av norsk gass så lenge det utvinnes
naturgass på norsk territorium. Eksportinntektene vil bestemme verdien av norsk naturgass og
bør være retningsgivende for hvordan gassen verdsettes i andre anvendelser. Det som blir
tilgjengelig for det norske markedet vil være tilfeldig gass eller annen gass med lav
alternativverdi.

Vi har i rapporten benyttet et næringsteoretisk utgangspunkt for å vurdere muligheter og
hindringer for utnyttelse av naturgass i Norge. Med basis i en relativt omfattende deskriptiv del
av rapporten, har vi tatt utgangspunkt i faktorforhold, etterspørselsforhold, koblinger til
relaterte næringer og konkurransearenaen for å analysere potensialet for naturgassbasert
næringsutvikling. Kort fortalt kan man si at både mulighetene og hindringene er mange. Først
om mulighetene:

Naturgass kan anvendes på en rekke områder, også i Norge. Gassen konkurrerer da i stor grad
mot andre fossile brensler, primært mot olje, men også mot kull. Gassanvendelsene fordeler
seg over følgende hovedområder:

• energikilde i alminnelig forsyning

• energikilde og råstoff i industrielle prosesser

• produksjon av elektrisk kraft

• drivstoff i samferdselssektoren

1. Mange land benytter idag naturgass i den alminnelige energiforsyningen. Mye av denne
gassen går til romoppvarming i boliger, kontorlokaler og offentlige bygg, men gassen
brakes også til vanning av forbruksvann, til varmluftskomfyrer, grilling o.l. IOECD-
Europa sto denne sektoren for 43,5% av gassforbruket i 1993. Dette segmentet er sjelden
det bærende elementet i utviklingen av distribusjonssystemer, men tiltar normalt i størrelse
med gassmarkedets alder. Etter 12 år med naturgass i Danmark, har denne sektoren nådd en
markedsandel på 32%. Norge har som stor gassprodusent en sikker tilgang til naturgass.
Vår lave befolkningstetthet gjør imidlertid at gass til alminnelig forsyning sannsynligvis bare
kan bli aktuelt i begrensede områder hvor gass blir tilgjengelig ut fra andre
næringsinteresser.

2. Naturgass kan også benyttes som energikilde og råstoff i en rekke industrielle prosesser.
Trondheimsområdet er antagelig det "nærområdet" til et ilandføringssted for gass i Norge
som har det største gassbrukspotensialet. Forøvrig er potensialet størst i kystnære
østlandsstrøk. Muligens vil kysten, og sentrale østlandsstrøk kunne dekkes over tid med
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utgangspunkt i en LNG-løsning. Erfaring fra utlandet (og etterhvert Norge ved bruk av
propan) har vist at naturgass som energikilde i industrielle prosesser har medført redusert
energiforbruk, økt kapasitet, produktforbedring og forbedring av arbeidsmiljø. Økt
konkurranse i det norske energimarkedet fra flere energibærere kan bidra til økt
markedseffektivitet. Propan er imidlertid en sterk konkurrent til naturgass i dette markedet,
og i stor grad kan de samme gevinster oppnås. Videre er det utvilsomt interessante
muligheter for å utnytte gass på ulike vis som råstoff i industrielle prosesser i Norge, og da
spesielt på Tjeldbergodden på grunn av integrasjonsfordeler og synergieffekter rundt
metanolanlegget og luftgassfabrikken som bidrar til å senke kostnadene for andre nærings-
etableringer. Gassens alternativverdi er av stor betydning i denne sammenhengen. En
eksportløsning for Haltenbanken-gass som øker gassens potensielle salgsverdi vil derfor
redusere mulighetene for ytterligere industriell etablering på Tjeldbergodden. Vi må også
huske på at også gass i Midt-Østen har lav alternativverdi, og at integrasjonsfordeler i
produksjon kan oppnås også der.

3. Naturgass brukt til elektrisitetsproduksjon er en viktig anvendelse i en rekke land.
Gasskraftverk drøftes også i Norge og det er etablert et selskap som har som formål å
etablere et slikt kraftverk - Naturkraft A/S. Gasskraftverk kan tenkes plassert på
utvinningsstedet, på ilandføringsstedet eller nær sluttbrukerne. Valget mellom disse
avhenger bl.a. av gassens alternativverdi, og om det er billigst å transportere gass eller
elektrisitet. Koblingsgevinster mot petroleumssektoren kan i denne sammenheng vise seg å
være viktig. Dette gjelder for eksempel for assosiert gass fra isolerte oljefelt hvor det er for
dyrt å etablere eksportledninger og hvor det ikke foreligger andre, mer høy verdige
anvendelsesalternativer. Forutsetningen er at en ikke må bygge ut elektrisitetsnettet
tilsvarende eksportert gassbasert energi. Ved økende eksportvolum vil gass etterhvert bli det
billigste overføringsmedium på grunn av skalafordelene ved rørtransport. Utbyggingen av
gasskraftverk kan også bidra til oppbygging av kompetanse i, og referanseleveranser for
norske ingeniørmiljøer. Et ønske om å øke «bearbeidingsgraden» i energieksporten og sam-
tidig skape arbeidsplasser i Norge kan også være et moment for noen. Miljøfordelen ved et
norsk gasskraftverk avhenger av om gasskraft faktisk erstatter kullkraft. Med i vurderingen
bør også den virkning norsk gasskraft kan ha på innfasingen av en eventuell gassrørledning
til våre naboland.

4. Naturgass er fremholdt som et mulig drivstoff for motordrevne kjøretøy og skip i
samferdselssektoren. I Norge er det spesielt for innenriksferjer og bussflåtene i byer og
sentrale strøk at dette vurderes. Konvertering til naturgassdrift i ferjer og busser repre-
senterer en miljøforbedring. Naturgass har en viss betydning mhL utslipp av karbondioksid
og svovel i ferjesektoren, mens overgang fra diesel til gassdrift i bybusser vil bidra til å
redusere utslippene av flere helseskadelige komponenter i byene. For bybusser vil imidlertid
mye av de samme virkninger kunne oppnås gjennom bruk av propan. Forøvrig vil gassdrift
gi lavere motorstøy og mindre slitasje og driftsproblemer. Dette gir et bedre arbeidsmiljø og
bidrar til å senke vedlikeholdskostnadene.

Det må være opp til de økonomiske aktører å se markedsmuligheter, informere potensielle
kunder om mulige anvendelser av naturgass og så forhandle om kjøp og salg av gass. For en
distributør av naturgass vil konverteringskostnader og mulige gevinster måtte vurderes nøye for
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de ulike markedsegmenter, og bli møtt med f.eks. introduksjonsrabatter, pakkeløsninger,
teknisk støtte og en gasspris som gir en akseptabel sikkerhet og tilbakebetalingstid for
bedriftens investeringer.

Mulighetene for anvendelse av naturgass i Norge er altså tilstede, men det er også en rekke
begrensende faktoren

1. For det første er ikke Norge fra naturens side særlig godt tilrettelagt for kommersiell bruk av
naturgass. Vi har en spredt bosetting i et land med en vanskelig topografi. Dessuten befinner
de største potensielle brukerene seg langt borte fra der hvor gassen er, eller vil bli
tilgjengelig. Det er fortsatt bare på Kårstø i Rogaland at naturgass blir ilandført i rør til
Norge. Her har gassen vært tilgjengelig siden 1985.1 løpet av de neste to årene blir det også
sått i drift transportsystemer som bringer gass til Kollsnes i Hordaland og til Tjeldbergodden
i Møre og Romsdal. Felles for alle ilandføringsstedene er at de ligger på kysten og i en viss
avstand til større befolkningskonsentrasjoner. Derfor vil enhetskostnadene ved innenlandsk
distribusjon bli høye. Gassen må i tillegg konkurrere med et velutbygd elektrisitetsnett basert
på vannkraft, og et distribusjonsnett for fyringsolje, diesel og propan. Dette medfører at vi
har størst tro på begrenset regional distribusjon med utgangspunkt i; (i) videreutvikling av
rørsystemet til GASNOR på Kårstø, (ii) et mindre LNG-anlegg på Tjeldbergodden dersom
dette blir bygd. Videre er det et godt utgangspunkt for lokal bruk i; (iii) ulike industrielle
prosesser på Tjeldbergodden på grunn av koblinger til eksisterende industri og foreløpig lav
alternativ verdi på gassen, (iv) FoU på teknologi for anvendelse av gass på Kollsnes på
grunn av koblinger til lokal aktivitet og FoU-virksomhet, og (v) FoU innenfor gasssikkerhet
og opplæring på Kårstø på grunn av koblinger til lokal aktivitet og undervisning. En tidlig
utbygging og transportløsning for Haltenbanken, og et transportsystem for naturgass til
Sverige kan endre dette bildet.

2. Mangel på kompetent risikokapital kan også virke begrensende på markedsutviklingen.
Myndighetene bør vurdere om næringslivets tilgang til slik kapital er tilfredsstillende. Et
mindre punkt i denne forbindelse, og som kan øke kapitalkostnadene for en potensiell
distributør, er mangel på et panteregister for rørsystemer mv.

3. Pris på gass er selvsagt også kritisk for markedsutviklingen. Utgangspunktet her må som
nevnt være at denne forhandles på forretnings- og konkurransemessig basis. Selgers
reservasjonspris vil være basert på verdi i alternative markeder, primært eksport, men også
injeksjon. Kjøpers reservasjonspris dannes av pris på de nærmeste substitutter, korrigert for
konverteringskostnader og gevinster i form av økt effektivitet, fleksibilitet osv.
Myndighetenes engasjement bør i denne forbindelse begrense seg til å korrigere
sluttbrukerpris for alle energibærere i forhold til miljømessige eksterne virkninger gjennom
miljøavgifter eller andre virkemidler.

4. Ilandføringen av rørledninger til Norge skjer på kysten hvor de fleste kommuner har et
relativt begrenset næringsgrunnlag. Skjebnen til disse stedene nært sammenvevd med
petroleumsaktiviteten. Deres framtidige utviklingsmuligheter avhenger derfor i stor grad av
de strategiske valg som oljeselskapene foretar. Beslutninger om etablering og lokalisering av
større gassbasert industri, såvel som gasspriser til lokale kjøpere, vil bli influert av dette. Det
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stilles store forventninger til slike etableringer, noe som vanligvis fører til intens debatt og
konkurranse mellom flere kommuner/regioner når det gjelder lokaliseringen. Det som gjerne
fremheves er de økonomiske godene en slik utbygging kan føre med seg; nye oppdrag for
det lokale næringslivet,- nye arbeidsplasser, innflytting og ny vitalitet og dynamikk samt flere
penger i en slunken kommunekasse. På den annen side er det også en viss mulighet for
ødeleggelse av naturmiljøet og det tradisjonelle sosiale livet i regionen. Samtidig kan
pressproblemer endre kostnadsnivået i det lokale næringslivet eller boligbyggingen og
dermed presse ut tradisjonelle næringer og gjøre forholdene enda verre for svake grupper.
Større næringsetableringer basert på naturgass kan derfor innebære både fordeler og ulemper
for lokalsamfunnet, og således være grunnlag for kamp mellom motstridende interesser.

5. Lokalt engasjement fra myndigheter og interesseorganisasjoner kan være en styrke, men
også virke reaktivt i forhold til næringsutvikling basert på gassanvendelser. Forente krefter
mellom næringsliv og myndigheter samt effektiv og rask kommunal og fylkeskommunal
saksbehandling mm. kan være det som skal til for å realisere mulighetene. Regional
interessekamp kan virke i motsatt retning.

6. Naturgass er idag avgiftsmessig sterkt begunstiget i Norge, men usikkerhet om varigheten
av miljøavgiftsfritaket øker den privatøkonomiske risikoen i å investere i konvertering til
naturgass. Dette bidrar igjen til at selskapene antagelig vil kreve en relativt høyere avkastning
for å foreta investeringen. Både for busser og ferjer drar usikkerhet om konsesjonenes
varighet i samme retning, spesielt så lenge gassdrift ikke er særlig utbredt og
gassutrustningen følgelig har lav verdi i annenhåndsmarkedeL Alt i alt bidrar slik usikkerhet
til å svekke markedsutviklingen. I denne sammenheng er det også viktig å være klar over at
høyere miljøavgifter (energiavgifter) på gass (som på andre energibærere) i Norge enn i
utlandet, svekker mulighetene for å etablere gassbasert industri i hjemlandet

7. Norge har et velutbygd distribusjons system for ren vannkraft og andre energibærere som
vil konkurrere med naturgass. Spesielt vil det bli en økning i tilgangen på propan, primært i
tilknytning til Sleipner, hvorfra våtgassen føres inn til Kårstø. Dette vil føre til intensivert
markedsføring av propan i Norge, noe som igjen vil føre til økt utnytting av propan i stadig
nye markedssegmenter. En slik markedspenetrering vil redusere mulighetene for naturgass
på kort sikt. På lang sikt kan imidlertid et større propanmarked bidra til lønnsom utbygging
av infrastruktur for naturgass.

8. Ytterligere en hindring ligger i manglende erfaring med anvendelse av naturgass. Til
gjengjeld er det bygget opp omfattende erfaring i petrokjemisk industri og
petroleumsindustrien. Ellers er det vel kun den eldre generasjon i Norge som har en viss
erfaring med gass, og da bygass.

Når disse hindringene er nevnt, må det også påpekes at det finnes forhold som legger et godt
grunnlag for etablering av gassrelatert virksomhet på land:

1. På grunn av stor forskningsaktivitet innenfor gassrelaterte emner de siste årene, har Norge
fått et høyt kompetansenivå på dette området Faglært arbeidskraft mangier imidlertid, seiv
om det planlegges ulike undervisningstilbud. Vi ser ikke dette som et vesentlig problem i
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forhold til å utvikle et marked for naturgass i Norge, da det kan innhentes relevant
fagkompetanse fra våre naboland i en overgansgperiode. På samme måte kan
sikkerhetskrav, standarder og utdanningsmønster kopieres fra land det i denne sammenheng
er naturlig å sammenligne seg med.

2. Den omfattende forskningsaktiviteten har skapt koblinger mellom universitet,
forskningsinstitutter og industri som gir et godt grunnlag for utvikling og kommersiell
produksjon av teknologi for anvendelse og transport av gass. Myndighetene har utvilsomt
en viktig funksjon i fortsatt støtte til FoU-aktiviteter, primært på områder der vi har
komparative fortrinn, og der aktiviteten har betydelige positive eksterne effekter (spillover).
Basert på slike kriterier peker støtte til gassrelatert FoU seg ut på områder som: (i) teknologi
for utnyttelse av gass, (ii) gass i nye markedssegmenter, eller (iii) gass som erstatter av
andre, og mer miljøskadelige, energibærere. Dette siden kommersialiserbar teknologi på
slike områder i tillegg til å være et eksportprodukt kan øke eksportpotensialet for og verdien
av norsk gass i markedet. Det er med andre ord aktiviteter som kan ha betydelige virkninger
utover selve FoU-resultatene.

Norske industrielle miljøer og FoU institusjoner synes å ha gode forutsetninger for å lykkes
med å frembringe kommersialiserbar teknologi på disse områdene. Det samme gjelder
forsåvidt også FoU på teknologi for kortdistanse transport av LNG. Her er det et mulig
potensiale for teknologien i Norge, men primært peker eksportmulighetene seg ut. Vi vil
imidlertid advare mot å kanalisere FoU-midler direkte med henblikk på å frembringe
kommersialiserbar teknologi. Dette kan lett bidra til feilallokeringer - midlene kanaliseres
mot de prosjektene som først kan lykkes, ikke de som har størst potensiale på sikt. Slik
støtte tar også lett form av direkte subsidiering - resultatene kommer primært selskapets
aksjonærer tilgode. I den avsluttende produktutviklingsfasen kan det være mer virkningsfullt
med støtte på etterspørselssiden, f.eks. i form av prøveprosjekter.

3. Et incentiv for etablering av gassbasert virksomhet ligger i koblingen mellom eierforhold,
råstoffoverføring og investeringer mellom sokkelen og fastlandet, som har ulike
skatteregimer. Med oljeselskap på eiersiden i gasskraftverk eller annen gassbasert
virksomhet kan det åpnes muligheter for skattemotivert internprising av gassen. Også
frådragsrett for finanskostnader i særskattegrunnlaget og fordelingsregler for finansielle
kostnader mellom land og sokkelskatteregime vil kunne føre til at det samfunnsøkonomiske
regnskapet avviker vesentlig fra bedriftenes vurderingsgrunnlag. Dette kan gi sterke
incentiver for landbaserte investeringer, og da ikke bare gassrelatert virksomhet.
Myndighene bør vurdere om slike effekter er ønskelige.

Alt i alt er det en rekke forhold som peker mot at i den grad gass blir tatt ibruk i Norge, vil dette
i all hovedsak måtte bli som bieffekter av petroleumsvirksomheten, eller i tilknytning til
transportløsninger for gassalg til utlandet. Gass blir neppe tilgjengelig i sentrale østlandsstrøk
med mindre det kan skje i kombinasjon med leveranser til våre nordiske naboland, eventuelt at
det bygges et LNG-anlegg med sikte på skipstransport av naturgass. En separat innenlandsk
LNG-løsning har vært vurdert, men er foreløpig ikke funnet kommersielt gjennomførbar
(jevnfør kap. 4.5.4). Vilkårene for dette alternativet kan imidlertid bli vesentlig bedre dersom
LNG får innpass i norsk gasseksport. For våre nordligste gassreserver kan dette være den mest
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hensiktsmessige transportformen. På noe lengre sikt kan LNG også bli aktualisert for
gasseksport til fjerntliggende land, primært Nord-Amerika.

På samme måte som at utgangspunktet for myndighetenes støtte til FoU må ligge i positive
eksterne virkninger, må også rasjonalet for engasjement i forhold til naturgassbasert
markedsutvikling ligge i å korrigere for markedsimperfeksjoner, f.eks. begrense mulighetene
for å utøve markedsmakt. Vi har pekt på at sluttbrukerpriser på naturgass bør reflektere
eksterne virkninger i forhold til miljø. Økt reell konkurranse fra naturgass og propan i
energimarkedene kan ha positive eksterne virkninger i form av reduserte muligheter til å utøve
markedsmakt og derigjennom økt markedseffektivitet I tillegg har myndighetene selvsagt en
rolle i forhold til å
tilpasse institusjonelle forhold. Over er det pekt på noen slike nødvendige tilpasninger. I
rapporten er det diskutert hva som er den mest effektive måten å organisere distribusjon av
naturgass på. Av betydning i denne vurderingen fra samfunnets ståsted er; (i)
kostnadseffektivitet og (ii) det å begrense mulighetene for å utøve markedsmakt. I sin
evaluering av organisering av innenlandsk gassalg må myndighetene skille skarpt mellom sin
rolle som ejej av store industriselskap, som ressurseier i form av SDØE og sin rolle i forhold til
å stimulere til effektive markeder som forvalter.

Det kan være forhold som peker i retning av vertikal integrasjon, som informasjons- og
driftseffektivitet. Slike gevinster kan imidlertid internaliseres også på andre måter, og
hovedtendensen i dag går mot oppdeling av vertikalt integrerte system. De erstattes av vertikale
strukturer med tette kontraktsmessige bindinger. Dermed deles arbeidsoppgåver og ansvar
naturlig mellom produsent, transportør og til slutt en distributør. Dette er som nevnt den
tradisjonelle måten som er vel kjent fra utlandet og fra annen vareomsetning, men til forskjell
fra utlandet opptrer ikke transportøren i Norge som grossist. Ved større volumsalg, f.eks. til
gasskraftverk, er det mest rasjonelt å hoppe over et ledd, slik at man får en direkte kobling
mellom produsent og konsument.

Historien har vist at en viss grad av markedsmakt nettopp er det som skal til for å realisere
industriell utvikling og utbygging av infrastruktur. Når utbyggingen er vel gjennomført og
markedet er modent griper myndighetene inn med eventuelle regulerende tiltak. Mulighetene for
en distributør til å utøve markedsmakt i forhold til det norske sluttbrukermarkedet begrenses av
konkurranse fra andre energibærere som elektrisitet, fyringsolje og propan. Likevel ser vi et
potensielt konkurransebegrensende forhold i eierstruktur og organisering av gassalg. I Stmeld.
nr. 26 (1993-94) står det at norske gasskjøpere står fritt til å innlede forhandlinger med GFU
om kjøp av gass. I GFU sitter Statoil, Norsk Hydro og Saga Petroleum. Vi finner de samme
aktørene igjen som store eiere i systemene for transport og prosessering av naturgass for
eksport fra Norge. Vi ser at to av gasselgerne i GFU også er dominerende aktører på
fyringsolje- og propanmarkedet I tillegg har de relativt store eierposisjoner i GASNOR. Statoil
er også aktuell på eiersiden i Vestgass. Naturkraft A/S eies av Norsk Hydro, Statoil og
Statkraft. Statkraft er allerede en stor aktør i det norske markedet for elektrisk kraft. Enkelte vil
sikkert hevde at dette er spekulative betraktninger, andre at de er teoretisk interessante. Noen vil
påpeke at Norge er et lite land med få aktører med tilstrekkelig finansiell styrke. Uansett er det
lagt opp til en organisering av innenlandsk gassalg som gir enkeltaktører interessante
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muligheter til å utøve maikedsmakt og strategisk handling som ifcke trenger virke til fordel for
anvendelse av naturgass i Norge.

I rapporten har vi vært innom en rekke forskjellige problemstillinger som hver for seg kunne ha
fortjent analyser av tilsvarende omfang som denne. Dersom vi skal fremheve en av særskilt
betydning, så må det være virkning på markedseffektivitet av å introdusere flere energibærere i
det norske energimarkedet. f.eks. i form av et gasskraftverk, eller ulike former for gass som
energikilde i industrielle prosesser.
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