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Situasjonen for gass på norsk sokkel
Norge har vært gjennom en periode med rask vekst i gassproduksjon og tilhørende oppbygging av infrastruktur
Produksjon av naturgass og teoretisk eksportkapasitet, 1975-2010
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Rom for uoppdagede norske ressurser i det europeiske markedet
Milliarder Sm3
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1 Basert på årlig vekst fra World Energy Outlook 2011 EU, nedskalert med 10% for å reflektere historiske BP data
2 Produksjonsprognoser skalert til BPs historisk data
Kilde: Wood Mackenzie, Gas Strategies, IEA 2011 (New Policies Scenario), Global Insight, BP

Produksjonen fra eksisterende felt og funn forventes å avta
etter 2020
Størrelsen på et typisk gassfunn på norsk sokkkel har falt
Sirkelstørrelsen er
proporsjonal med samlede
gassfunn i 5-årsperioden
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Hoveddelen av uoppdagede gassressurser er forventet å
komme i umodne områder med behov for ny infrastruktur
Forventede uoppdagede
ressurser
Nordsjøen

Kumulativ fordeling av
uoppdagede gassressurser fra høy til lav sannsynlighet
for at ressurser overstiger et
visst nivå
GSm3

Norskehavet

Barentshavet1

Ny produksjon fra uoppdagede ressurser kan komme langt fra
eksisterende gassinfrastruktur
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Formålet med NCS2020-studien

Formålet med NCS2020-studien er å danne et grunnlag for fremtidige
beslutninger ved å adressere følgende spørsmål:

Hvordan kan infrastrukturen for transport og prosessering av naturgass
tilpasses for å bidra til å maksimere verdien av petroleumsressursene på norsk
sokkel?
• Hvordan kan nye infrastrukturløsninger bidra til å utløse verdiskapningspotensialet og utviklingen av nye og eksisterende områder?
• Hvilke tiltak er nødvendige i gassinfrastrukturen for å sikre
konkurransedyktige betingelser for gasstransport på lengre sikt?
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I forbindelse med NCS2020 har OD oppdatert sin
ressursvurdering for Norskehavet og Barentshavet
Barentshavet
Nord

Åpnet for
petroleumsvirksomhet
Gjennomføring av
åpningsprosess er startet
Ikke åpnet for
petroleumsvirksomhet
Ingen petroleumsvirksomhet
eller spesielle hensyn

Barentshavet
Nytt område

TFO-boks1
Grense - norsk sokkel
Antatt maksimumsutbredelse
av sedimentære bergarter
som kan inneholde
petroleum

Barentshavet
Sør

Norskehavet
Frontier

Norskehavet
Nord-Øst

Norskehavet
Sub-basalt
Norskehavet
Infrastrukturnært

1 TFO er en forkortelse for Tildeling i forhåndsdefinerte områder
Note: For Nordsjøen bruker NCS2020 forventning fra ODs ressursregnskap
Kilde: OD
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Uoppdagede gassressurser for ulike ressursutfall
GSm3
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Spørsmål å besvare i NCS2020 for ulike områder på norsk sokkel
2

Norskehavet Frontier

1
Barentshavet og Norskehavet Nord-Øst

• Hvordan skal uoppdagede ressurser
hensyntas i dimensjoneringen av en mulig
gassinfrastruktur?
• Hvordan sikres et godt samspill mellom
gassen som kommer fra Norskehavet og
Nordområdene?

• Bør ny gass transporteres som LNG eller
i rør?
• Ved rørløsning, i hvilken grad bør
uoppdagede ressurser hensyntas i
dimensjoneringen?
• Bør ny gass prosesseres i nye anlegg
eller bør eksisterende anlegg brukes?
• Bør utviklingen nordover skje stegvis, slik
at produksjon fra Norskehavet Nord-Øst
tas ut i en første fase før
gassinfrastrukturen videre nordover
utvikles?

3
Norskehavet Infrastrukturnært
• Hvordan løses eventuelle
transportbegrensninger som oppstår
gjennom ny gass fra nord?
• Hvordan sikres et godt samspill mellom
gassen som kommer fra Norskehavet
og Nordområdene

4

5

Eksisterende landanlegg
• Hva er det langsiktige behovet for
eksisterende prosessanlegg (Kårstø, Kollsnes,
og Nyhamna)
• Når blir det eventuelt behov for konsolidering
av kapasitet?
• Er det behov for ytterligere
fraksjoneringskapasitet?

Offshore prosesseringskapasitet
• Hvor lenge er det behov for å
opprettholde offshore
prosesseringskapasitet i modne
områder?

6

Tørrgassystemet
• Er det et behov for ny eksportkapasitet i
tørrgassystemet fra norsk sokkel?
• Er det hensiktsmessig å opprettholde en viss
grad av fleksibilitet i tørrgassystemet?
• Hvordan kan eksisterende gassinfrastruktur på
andre lands kontinentalsokler utnyttes på en
hensiktsmessig måte?
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Påviste ressurser for NSGI-prosjektet

x

Utvinnbare
ressurser i GSm3
Tilleggsvolumer
fra Åsgard-området

Lokalisering av funn og ruting av NSGI-rørledning

Produksjonsprofil for påviste ressurser
Maksdagsproduksjon MSm3/dag
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Merk: Følgende profiler og totalvolumer er brukt fra Gasscos NSGI-prosjekt:
Luva maksimum, Linnorm maksimum, Asterix minimum og Zidane høy
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En rørledning til Nyhamna med total kapasitet2 på
70 MSm3/dag (Stort)



Transport av tilleggsvolumer fra Åsgard-området
gjennom en forbindelse til eksisterende infrastruktur
ved Kristin



Modifikasjoner og installering av nye mottaksfasiliteter
og økt eksportkompresjon ved Nyhamna. Kapasiteten
blir økt for å samsvare nedstrømskapasiteten i
Langeled (84 MSm3/dag)
1 Kapasitet om tilleggsressurser kommer inn ved KP60. Kommer
tilleggsressursene inn ved Luva er kapasiteten noe lavere.

9

Skalaøkonomi gjør at rørkapasiteten fra Norskehavet Frontier kan
økes betydelig uten tilsvarende økning i investeringskostnaden

Røralternativ

Lite

Mellomstort

Rørkapasitet1
MSm3/dag

Investeringskostnad for NSGI-rør2
NOK milliarder

35

15

55

17

70

Stort

17

+100%
Ekstra stort

+15%

85

18

1 Kapasitet om tilleggsressurser kommer inn ved kilometerpost 60. Kommer tilleggsressursene inn ved Luva
er kapasiteten noe lavere.
2 Inkludert Nyhamna oppgradering på rundt NOK 6,5 milliarder
Kilde: Gassco
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Vurderte infrastrukturalternativer
1
2

3

1. Rikgassrør fra BH Sør til Åsgard
2. Rikgassrør fra BH til NH Frontier
3. Installasjon av kompressor for å øke
kapasiteten i rikgassrør
4. Kobling av NH Nord-Øst til rikgassrør fra
BH sør
5. Rikgassrør fra NH Nord-Øst til Åsgard
6. Rikgassrør fra NH Nord-Øst til NH
Frontier
7. Rikgassrør direkte til Tampen/Heimdal
8. LNG eksport
9. Rikgass CNG eksport

Norskehavet Frontier
1.
2.
3.
4.
5.

Rikgassrør til Nyhamna
Rikgassrør til Åsgard Transport
Rikgassrør til Tampen og/eller Heimdal
Rikgassrør til Kollsnes
Rikgass CNG eksport

Norskehavet Infrastrukturnært
1. Looping av Åsgard Transport (økt
kapasitet)
2. Forbindelse til Norskehavet Frontier-rør
som går til Nyhamna (NSGI-rør)
3. Rikgassrør til fra Åsgard til Nyhamna
4. Rikgassrør til Tampen og/eller Heimdal
5. Rikgassrør til Kollsnes

5

4

Landanlegg
1. Nytt landanlegg nord for eksisterende anlegg
2. Økt kapasitet ved Kårstø
3. Redusert kapasitet og/eller funksjonalitet ved
Kårstø
4. Økt kapasitet og/eller funksjonalitet ved
Kollsnes/Vestprosess
5. Redusert kapasitet ved Kollsnes/Vestprosess
6. Økt kapasitet og/eller funksjonalitet ved
Nyhamna
7. Rør mellom prosessanlegg

Tampen, Heimdal, infrastruktur i UK
1. Bruk av Heimdal og/eller Oseberg til
prosessering av gass fra nord
2. Bruk av FLAGS for eksport av rikgass
fra nord
3. Økt bruk av Vesterled til
tørrgasseksport
4. Bruk av Vesterled for eksport av
rikgass fra nord
5. Bruk av andre eksisterende rør i UK

Barentshavet og Norskehavet Nord-Øst

6

Tørrgassystemet / Område D
1. Nye tørrgasseksportrør
2. Løsning av flaskehalsen i Sleipner

Note: Forkortelser: NH = Norskehavet, BH = Barentshavet
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Betydelig leteaktivitet og funn i umodne områder er nødvendig
for å opprettholde Norges posisjon som gassleverandør

Fall i
produksjon fra
eksisterende
felt og funn

• Det er forventet at produksjon fra
eksisterende felt og funn vil falle
etter 2020

Usikkerhetsspenn for uoppdagede gassressurser
GSm3
Forventede uoppdagede
ressurser
Nordsjøen

Størst oppside
i umodne
områder

• Forventningen for uoppdagede
gassressurser i Nordsjøen er moderat
• Forventningen er vesentlig høyere for
Norskehavet og Barentshavet
• Betydelig oppside for Norskehavet og
Barentshavet
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Barentshavet
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1 Inkluderer ikke Barentshavet Nytt område
Kilde: OD
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Det virker å være grunnlag for en rørløsning med stor kapasitet
fra Nordområdene som legger til rette for fremtidig utvikling

Ressursgrunnlag for
rør fra
Nordområdene

• Selv med konservative antagelser om
uoppdagede gassressurser, er det
grunnlag for økt eksportkapasitet fra
Nordområdene

Stort rør
tilrettelegger
for fremtidig
utvikling

• Økt eksportkapasitet tilrettelegger for
fremtidige utbygginger og stimulering
av økt leteaktivitet
• Bedre skalaøkonomi ved en rørløsning
enn ved LNG muliggjør en initial
overdimensjonering

Oppstart i
2020 mulig

• Mulig å få til en oppstart i 2020 med en
kapasitetsøkning i Åsgard Transport
(”looping”)
• Ny produksjon i Barentshavet vil veie
opp for fallende produksjon i modne
områder, og dermed kunne utnytte
eksisterende gassinfrastruktur

Potensiell gassproduksjon fra Nordområdene1
for ulike ressursbilder
Maksdagsproduksjon, MSm3/dag
Snøhvit videreutvikling
Produksjon for ressursbilder
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Rørkapasitet1
Høy

100

Medium

Stort m/ kompr.

50

Lav

Stort
Lite m/ kompr.
Lite

0
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2035

2040

1 Barentshavet Sør, Nytt område og Norskehavet Nord-Øst. Produksjon fra Snøhvit LNG tog 1 er ikke inkludert.
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FORELØPIGE VURDERINGER

Fordeler og ulemper for rørledning og LNG
Transportløsning for
Barentshavet

Beskrivelse

Fordeler

Ulemper

LNG

• Nytt tog ved LNG-anlegget
på Melkøya for volumer fra
Snøhvit videreutvikling med
oppstart rundt 2018
• Uoppdagedede ressurser
transporteres gjennom ny
rørledning på et senere
tidspunkt, i halen på LNGanlegget eller som CNG1

• Økt markedsfleksibilitet kan
gi høyere priser for gassen
• Tidligere oppstart mulig
(2018), ikke avhengig av
ledig kapasitet i rørnettet

• Høyere driftskostnader
• Liten grad av skalaøkonomi
gjør overdimensjonering for
uoppdagede ressurser
kostbart

Rørledning

• Barentshavsrør til Åsgardområdet med oppstart rundt
2020
• DPC-anlegg på Melkøya for
produksjonen fra Snøhvit
videreutvikling
• Uoppdagede ressurser kan
transporteres gjennom
samme rørledning (ved
overdimensjonering eller
utvidelse)
• Kapasiteten kan utvides på
et senere tidspunkt ved
installasjon av kompressor

• God skalaøkonomi muliggjør • Lavere markedsfleksibilitet
overdimensjonering
• Begrensninger i tilgjengelig
• Kapasitetsutvidelser mulig
kapasitet i eksisterende
for lav tilleggskostnad
system frem mot 2020
• Akselererer produksjon fra
uoppdagede ressurser ved å
stimulere til økt leteaktivitet
og senke utbyggingstid2
• Økt NGL-utvinning mulig ved
å bruke eksisterende anlegg
• Opprettholder og utnyttelse
av eksisterende gassinfrastruktur etter 2020

1 Compressed natural gas på skip
2 Ikke kvantifisert i analysen
16

Det virker hensiktsmessig å bygge ut mot Barentshavet
i ett steg i stedet for en stegvis utbygging

Ikkesekvensiell
åpning av
områder

Mest gass
forventet i
Barentshavet

• Barentshavet åpnet for leting i 1978,
og har påviste gassressurser
• Norskehavet Nord-Øst ikke åpnet,
gassressurser vil kunne påvises tidligst
i 2015
• Betydelig mer gass forventet i
Barentshavet enn i Norskehavet
Nord-Øst

Usikkerhetsspenn for uoppdagede ressurser
MSm3 oljeekvivalenter
Væske

Gass

1500
Barentshavet

1000
500

520

425

0
1500

Utsettelse av
leteaktivitet og
utbygging i
Barentshavet

• Lavere utforskingsaktivitet uten
transportløsning for gass fra
Barentshavet – både for olje og gass

Norskehavet
Nord-Øst

1000
500
122
0
P95

68
P5

P95

P95

Kilde: OD
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Barentshavsrør vs. andre rørledninger
Rørledning
Vesterled
Norpipe

Lengde i kilometer

Strekning

350
440

Oppstartsår

• Heimdal – St. Fergus

1978

• Ekofisk – Emden

1977

Europipe II

650

• Kårstø – Dornum

1999

Europipe I

660

• Draupner – Dornum

1995

• Åsgard – Kårstø

2000

• Sleipner – Zeebrugge

1993

• Draupner – Dunkerque

1998

• Statfjord – Kårstø – Ekofisk

1985

?

Åsgard Transport

Zeepipe I
Franpipe
Statpipe

707
814
840
880

Barentshavsrør

11801

• Melkøya – Åsgard Transport

Langeled

1200

• Nyhamna – Easington

2007

1 Avstand fra Melkøya til Åsgard er rundt 1000 km. For å øke kapasitet i Åsgard Transport kobles røret også
til Åsgard Transport 180 km lenger sør (”looping”).
Kilde: Gassco
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Kostnadseffektive gassinfrastrukturløsninger vil kunne
føre til økt petroleumsutbygging
Realisert ressursutbygging gitt kostnader for transport og prosessering av gass fra Barentshavet Sør
Tariffer for transport og prosessering ved
nytt anlegg vs. levetidsutvidelse for Kårstø
NOK/Sm3

Andel økonomisk utvinnbare ressurser
Prosent

ILLUSTRATIVT

100%
0,63

Lavere kostnad for
prosessering gir økt
utbygging
0,38

0,25

0,38
0,13

Prosesseringstariffer

0,25

Rørtariffer
0%

Nytt anlegg
m/ fraksjonering1

Levetidsutvidelse
for Kårstø1

0

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

Kostnader for transport og
prosessering (NOK/Sm3)

1 Antagelser for Nytt anlegg: Kapasitet: 75 MSm3/dag, investeringskostnad: NOK 58 milliarder, driftskostnader:
NOK 3,3 milliarder per år, utnyttelse: 90%
2 Antagelser for Kårstø: Kapasitet: 88 MSm3/dag, driftskostnader: NOK 1,7 milliarder per år og i tillegg 2% av
gass brukt som fyrgass, levetidsutvidelseskostnader: NOK 0,5 milliarder per år, utnyttelse: 90%
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Ringvirkningene fra petroleumsutvinning i Nordområdene drives
av tilretteleggelse for kostnadseffektiv utbygging av ressursene

Siste 5-års
snittpris

Antall direkte sysselsatte
Ansatte per GSm3 i driftsfasen

Gassprisantagelse i RNB

1500

1250

DRI2

1000

Kunstgjødsel

750

GtL

500

Sizing
Aluminum

250

Kraft

GtO

Metanol

0
0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

Betalingsevne for gass1
NOK/Sm3

Petroleumsvirksomhet

Økt produksjon
for leverandører

Økt sysselsetting

Økt investering i
privat næringsliv
lokalt

Økt omsetning
for forbruksnæringer

Krevende å finne lønnsomhet i nok gasskrevende industri til å skape store
ringvirkninger
• Gasskrevende industri må kjøpe gass til kommersielle vilkår
• For de fleste relevante industrier kan det være krevende å finne lønnsomhet ved slike vilkår
• Selv svært omfattende industriklynger vil kun i liten grad påvirke gassinfrastrukturløsninger
Petroleumsindustrien skaper store direkte og indirekte ringvirkninger
lokalt og regionalt
• Det er store direkte sysselsettingseffekter fra planlegging, utbygging og drift av felt
• I tillegg kan man forvente lokal og regional vekst på tvers av mange andre sektorer
• Over tid vil utviklingen av en ny petroleumsregion i nord kunne skape en betydelig
regional leverandørnæring
• Feltutviklingskonsepter vil avgjøre om gassen skal ilandføres. Uavhengig av konsept vil det
være store ringvirkninger i nord

Få relevante gasskrevende industrier vil kunne betale
kommersielle priser for gass
Antall direkte sysselsatte
Ansatte på et typisk anlegg (i driftsfasen)

Kritisk pris for
gassutbygging

Siste 5-års
snittpris

Gassprisantagelse i RNB

2100
Gas to Liquids (GtL)

2000

700
600

Kunstgjødsel

500

Sizing

Aluminium
Betalingsevnen til DRI er
svært sensitiv til forholdet
mellom malmpris og jernpris

400
300
200

Metanol
Gasskraft

100
0
0,60

Jernverk (DRI)2

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

Betalingsevne for gass1
NOK/Sm3

1 Basert på gjennomsnittlige produktpriser de siste 5 år (Januar 2006 - September 2011)
2 Høy betalingsevne for gass basert på siste 5 års priser, men økning i jernmalmpriser siste 12 måneder har
redusert betalingsevnen betydelig

Selv svært omfattende industriklynger vil kun i liten grad
påvirke gassinfrastrukturløsninger
Andel av kapasitet
Prosent

Anleggsstørrelse
Kt/år (GSm3 gass/år) Europa

Verden

Jernverk (DRI)

• 1500 (0,5)

• 75%

• 2%

Aluminium

• 500 (1,3)

• 10%

• 1%

Kunstgjødsel

• 700 (0,6)

• 5%

• <1%

Industritype

Energiintensiv
industriklynge

11 prosent (2,3 GSm3) av
gassproduksjon i nord
(Ressursbilde Medium)1
10 prosent (6 Mt/år) av
Norges totale C02 utslipp2

Metanol

• 830 (0,7)

• 20%

• 3%

17 prosent (3,5 GSm3) av
gassproduksjon i nord
(Ressursbilde Medium)1

Gas to Liquids (GtL)

• 1400 (2,8)

• 100%

• 15%

7 prosent (4,3 Mt/år) av
Norges totale C02 utslipp2

Petrokjemisk
industriklynge

1 Basert på gjennomsnittlig gassproduksjon i Barentshavet og Norskehavet Nord-Øst i Ressursutfall Medium i
perioden 2022 til 2040 (50-60 MSm3/dag)
2 Basert på dagens klimagassutslipp i Norge (54 Mt/CO2e i 2010)
Kilde: Estimater basert på tilsvarende anlegg, SSB, Gassco (NCS2020)

Ilandføring i seg selv skaper få direkte sysselsatte

Antall sysselsatte i petroleumsnæringen1 (2007)

Antall sysselsatte ved ilandføringsanleggene

Sysselsatte ved ilandføringsanleggene
Andre sysselsatte

Melkøya (200)

8%
Midt- og
Nord-Norge

92%
100% = 11 000

4%

Sør-Vestlandet

Tjeldbergodden (200)
Mongstad (750)
Sture (70)

Nyhamna (500)
Kollsnes (200)
Kårstø (700)

96%
100% = 40 000

Om Norskehavet:
Fremvekst av base-/driftsorganisasjoner er viktig,
mens ringvirkningene fra
ilandføringsterminaler er
beskjedne.

Norut NIBR Finnmark
(Rapport 2007:04)

1 Basert på tall fra SSB for næringene ”Utvinning av olje og gass, inkl. tjenester”, ”Bygging av skip og
oljeplattformer” og ”Rørtransport”

Store direkte og indirekte ringvirkninger fra petroleumsutvinning
kan forventes i Nordområdene
Petroleumsvirksomhet skaper store direkte og
indirekte ringvirkninger lokalt og regionalt

Økt petroleumsvirksomhet i nord vil på denne måten
føre til økt sysselsetting på tvers av mange sektorer
Sysselsatte i Norge direkte og indirekte knyttet
til etterspørselen fra petroleumsvirksomheten
2009, i 1000 personer

Petroleumsvirksomhet

Økt produksjon
for leverandører

Økt sysselsetting

Økt omsetning
for forbruksnæringer

Økt investering i
privat næringsliv
lokalt
1000 personer
0

20

40

60

Vekst i de fleste av disse sektorer kan forventes
i nord som følge av økt petroleumsutvinning
Kilde: Norut NIBR Finnmark (Rapport 2007:04), Møreforskning (Figur 2 i rapport 0713, 2007); SSB;
Petroleumsmeldingen (Meld. St. 28 (2010-2011))
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Hovedobservasjoner fra NCS2020-studien
1.

Fremtidige norske gassleveranser: Det vil være nødvendig med betydelig leteaktivitet og funn av gassressurser i
umodne områder av Norskehavet og Barentshavet for å opprettholde Norges posisjon som en sentral og pålitelig
leverandør av gass til det europeiske markedet.

2.

Transportløsning for gass fra nordområdene: I ressursbildene som er analysert i NCS2020, og som hensyntar ulikt
omfang av uoppdagede ressurser, virker det å være grunnlag for en rørløsning fra Nordområdene. Et eventuelt rør fra
Barentshavet kan være i drift i år 2020 og bør ha relativt stor kapasitet for å tilrettelegge for potensielle nye volumer og
dermed skape grunnlag for videre utvikling av nordområdene som petroleumsprovins.

3.

Sekvens for infrastrukturutbygging til nordområdene: I ressursbildene som er analysert ser det ut til at
ressursgrunnlaget for et eventuelt rør nordover ligger i Barentshavet, og at det virker hensiktsmessig å bygge ut mot
dette området i ett steg i stedet for en stegvis utbygging.

4.

Transportløsning for gass fra Norskehavet Frontier (Luva med mer): En rørløsning som tar hensyn til potensiell
produksjon av uoppdagede ressurser er den beste løsningen. Marginalkostnaden ved økt kapasitet er lav relativt til mulig
oppside fra uoppdagede ressurser.

5.

Transportkapasitet ut fra Norskehavet: Ved valg av rørløsning fra Nordområdene til eksisterende gassinfrastruktur i
Norskehavet, vil det være behov for investeringer for å løse opp i transportbegrensninger og unngå
produksjonsutsettelse.

6.

Kapasitet og fleksibilitet i tørrgassystemet: Tørrgassystemet vil ha tilstrekkelig kapasitet etter 2020, unntatt i de
høyeste ressursbildene. Full utnyttelse av systemet frem mot 2020 gjør at det kan være merverdi i å øke kapasiteten noe
for å skape fleksibilitet mot markedet.

7.

Utvikling av landanlegg: Eksisterende norske prosessanlegg vil ha tilstrekkelig kapasitet i de fleste ressursbildene, og
vil være godt utnyttet minst frem til 2030. Med funn av uoppdagede ressurser godt over forventning kan det være behov
for ny prosesseringskapasitet.

8.

Utnyttelse av offshore prosesseringskapasitet: Det vil ikke være hensiktsmessig å benytte eksisterende offshore
prosesseringskapasitet for gass fra nordområdene. Disse vil kunne fases ut i takt med fall i produksjonen fra nærliggende
områder.

9.

Utsikter for fremtidige tariffer: Fremtidige tariffer for rørtransport fra Barentshavet Sør og nye områder i
Norskehavet vil kunne være på nivå med dagens tariffer fra Norskehavet. For uåpnede områder i Barentshavet er
tariffbildet avhengig av størrelsen på funnene som blir gjort.
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De skisserte løsningene virker å være robuste mot et sett av
sensitiviteter i antagelsene

Åpning av områder

• En viss utsettelse av tidspunkt for åpning av nye områder vil i mindre grad påvirke
valget av løsninger for gassinfrastruktur, men øker risikoen ved en initial
overdimensjonering av infrastrukturløsningene

Lokal industri

• Infrastrukturløsningene er robuste med tanke på bruk av gass til ny norsk industri
• Selv en stor industriutbygging vil bruke moderate mengder gass relativt til bildene
for samlet produksjon

Gasspris

• Infrastrukturløsningene er temmelig robuste i forhold til antagelser om gasspriser
• Først ved priser under 1,20 NOK/Sm3 faller andelen av funn som bygges ut
betydelig, slik at grunnlaget for infrastrukturinvesteringene reduseres

Ubalanserte
ressursutfall

• Infrastrukturløsningene for Norskehavet og Barentshavet er i mindre grad avhengig
av hverandre
• Det kan bygges mer kapasitet mot Barentshavet dersom det er lite ressurser i
Norskehavet pga mindre flaskehalser ut fra Norskehavet

Snøhvit
videreutvikling som
LNG

• Det vil være grunnlag for en rørløsning fra nordområdene selv med Snøhvit
videreutvikling som LNG
• Rørløsningen vil komme 5-10 år senere dersom tog 2 på Melkøya bygges
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Skisse av helhetlig gassinfrastrukturløsning
Ressursbilde Medium

Ny infrastruktur
Ny infrastruktur fra
uåpnede områder

Barentshavet
Nord
Barentshavet
Nytt område

Norskehavet
Sub-basalt

Norskehavet
Nord-Øst

Barentshavsrør:
50 MSm3/dag i 2020,
utvidelse til 80 MSm3/dag
rundt 2030

Norskehavet Frontier

NSGI-rør:
70 MSm3/dag i 2016

Barentshavet
Sør

Åsgard-området
Forbindelse til Nyhamna:
20 MSm3/dag i 2026
Nyhamna

