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Sammendrag 

Denne rapporten gir status på NOx-utslipp, virkemidler og utslippsreduserende teknologi i 
norsk petroleumsnæring per 2012. Rapporten bygger på et arbeid som ble utført av en 
arbeidsgruppe ledet av Oljedirektoratet i 2005. Gjennomgangen viser at de totale NOx-
utslippene har vært omtrent stabile siden årtusenskiftet. Utslippsprognosene tyder på at 
utslippene vil holde seg stabile også i tiden fremover.  
Norge oppnådde ikke NOx-målet for 2010 spesifisert i Gøteborgprotokollen. Gjennom 
Gøteborgprotokollen har Norge forpliktet seg til å redusere NOx-utslippene, slik at de fra 
2020 ligger 23 prosent under nivået i 2005 (≈154.000 tonn).  
 
Petroleumssektoren står for i underkant av 30 prosent av de norske NOx-utslippene. 
Turbindrift er fremdeles den største utslippskilden, og ny teknologi som gir betydelig lavere 
utslipp er utviklet. Alle gassdrevne turbiner som er tatt i bruk etter årtusenskiftet, er derfor av 
lav-NOx-typen. Lav-NOx-turbiner som kan gå på både diesel og gass (dual fuel) er utviklet 
og tatt i bruk på sokkelen med godt resultat de siste 4-5 årene. På felt i drift er utskifting av 
gammel turbinteknologi med lav-NOx kostbart og komplisert, og dette er derfor i liten grad 
gjennomført. Utskiftingen skjer naturlig ved at produksjonen fra enkeltfelt er avsluttet og 
feltene stengt ned. På enkelte store felt, slik som Ekofisk og Valhall, har hele plattformer blitt 
skiftet ut. På disse feltene er dermed gamle turbiner byttet ut med lav-NOx-teknologi og kraft 
fra land (Valhall). Kraft fra land reduserer både CO2- og NOx-utslipp fordi det da ikke 
brennes gass i turbiner for å generere kraft. Redusert kraftbehov på enkelte plattformer og 
fokus på energieffektivisering har medført at noen få turbiner er tatt ut av drift. 
 
NOx-avgiften ble innført i 2007, og NOx-fondet, hvor rederier, oljeselskap eller enkeltfelt kan 
tilknyttes, ble opprettet i 2008. Tilknytting til fondet gir fritak fra NOx-avgift, som erstattes 
med en lavere fondstakst. Gjennom dette fondet, som administreres av Næringslivets 
Hovedorganisasjon (NHO), går den innbetalte taksten direkte til utslippsreduserende tiltak. 
Størsteparten av tiltakene som gjennomføres med midler fra NOx-fondet, skjer på skip. Men 
også petroleumsinnretninger har fått midler fra fondet, som for eksempel vanninjeksjonspilot 
på Troll C. Tiltak i olje- og gassektoren står totalt for 10 prosent av utslippsreduksjonene 
utløst av tiltak støttet av NOx-fondet, en økning fra 7 prosent i 2009. Til sammenligning 
utgjør investeringskostnaden til disse tiltakene hele 36 prosent av totale investeringskostnader 
fra alle sektorer. Tallene viser at tiltak i petroleumssektoren fortsatt er dyre sammenlignet 
med tiltak i andre sektorer, men at andelen tiltak i petroleumssektoren øker.   
 
Utslipp fra dieselmotorer er større per brennstoffenhet enn fra gassturbiner. Utslippene av 
NOx fra gassturbiner er gradvis redusert i den siste femårsperioden, totalt med ca. 4800 tonn, 
mens utslippene fra motorer har vist en motsatt utvikling. De har økt jevnt i hele perioden, 
totalt med ca. 3200 tonn. Økningen skyldes hovedsakelig utslipp fra flyttbare innretninger. 
FNs internasjonale maritime organisasjon, IMO, har vedtatt krav/normer (Trier I – III) som 
ventes å føre til internasjonale reduksjoner i utslippene fra skip og flyttbare innretninger i 
årene framover.  
 
I rapporten fra 2005 ble ressursmessige konsekvenser av NOx-reduserende tiltak som blant 
annet utsatt/tapt produksjon, konsekvenser for innfasing av nye funn og økt utvinning fra 
eksisterende felt vurdert. Drøftingen av ressursmessige konsekvenser av NOx-reduserende 
tiltak er fortsatt relevant, og det er ikke kommet ny informasjon som endrer konklusjonen. 
NOx-reduserende tiltak kan ha en ressursmessig konsekvens og må vurderes for det enkelte 
feltet.
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1. INNLEDNING/BAKGRUNN 

Denne rapporten beskriver status for NOx-utslipp på norsk sokkel og er utarbeidet av 
Oljedirektoratet med bidrag fra add novatech as, Statoil, Marathon og Maersk Olje & Gass.  
 
Oljedirektoratet (OD) ledet i 2005 en arbeidsgruppe som utredet tiltak for å redusere NOx-
utslipp fra norsk sokkel. Arbeidsgruppa besto av representanter fra Oljeindustrien 
Landsforbund (OLF), Hydro, ExxonMobil, Statoil, Talisman, ConocoPhillips i tillegg til OD, 
og utga en rapport med tittel: "NOx – Utredning av mulige NOx-reduserende tiltak på norsk 
sokkel". Bakgrunnen for opprettelsen av arbeidsgruppa var blant annet å bidra til å gi 
myndigheter og operatørselskap en felles forståelse av tekniske utfordringer og kostnader ved 
å installere teknologi for å redusere NOx-utslippene fra norsk sokkel. Rapporten var et bidrag 
til beslutningsgrunnlaget for valg av virkemiddel for oppfyllelse av Gøteborgprotokollen i 
2010. Da Norge ratifiserte Gøteborgprotokollen i 1999, innebar det blant annet en forpliktelse 
til å redusere de årlige nasjonale NOx-utslippene fra 195 400 tonn i 1990 til 156 000 tonn 
innen 2010. Gøteborgprotokollen satte en øvre grense for de nasjonale utslippene av gasser 
som bidrar til forsuring, overgjødsling av vann og vassdrag samt dannelse av helse- og 
miljøskadelig ozon nær bakken.  
 
Ettertiden har vist at Norge oppnådde alle nasjonale mål relevante for petroleumssektoren 
med unntak av ammoniakk- og NOx-målene. Totale norske NOx-utslipp var i 2010 på 185 
600 tonn (SSB, 2013). 
 
Gøteborgprotokollen av 1999 ble revidert i 2012, og Norge har gjennom dette inngått avtale 
om nye NOx-forpliktelser fram mot 2020. I tillegg til at landene fortsatt må holde utslippene 
under målene for 2010, er det satt nye utslippsforpliktelser for 2020. Norge har i de nye 
forpliktelsene påtatt seg å redusere NOx-utslipp, slik at de fra 2020 ligger 23 prosent under 
nivået i 2005 (≈154.000 tonn). 
 
Norsk petroleumsindustri bidrar med i underkant av 30 prosent av de norske NOx-utslippene 
(OED/OD, 2013). OD har som mål å bidra til mest mulig miljøvennlig utforskning og 
utvinning av petroleumsressursene og har derfor fokus på utslippsreduserende teknologi. 
Rapporten fra 2005 pekte på implementering av ny teknologi som for eksempel dual fuel lav-
NOx turbiner og vanninjeksjon i turbiner (WLE) som bidrag til å redusere NOx-utslipp fra 
norsk sokkel ytterligere når teknologien blir kvalifisert for bruk offshore.  
 
Denne rapporten gjennomgår status for NOx-reduserende teknologi. Oljedirektoratet har hatt 
møter med operatører og tekniske konsulenter for å avdekke status for teknologikvalifisering 
og hva som kan forventes av utvikling og implementering av ny teknologi på sokkelen 
fremover.   
 
Utredningen i 2005 viste et stort spenn i kostnadene for ulike NOx-reduserende tiltak. 
Tiltakskostnader på sokkelen vil være avhengig av type turbin/motor som skal ombygges, 
hvilken type tiltak som skal implementeres og plattformens egnethet for dette. Kostnadene er 
feltspesifikke og i stor grad avhengige av forhold som plass- og vektkapasitet på plattformen, 
grad av tilretteleggelse for ombygging og turbinkonfigurasjon. For turbiner som var 
tilrettelagt for ettermontering av lav-NOx teknologi (DLE), ble kostnadene beregnet til 
mellom 50 og 200 millioner kroner per enhet. For gassturbiner som ikke var tilrettelagt for 
ettermontering, lå kostnadene mellom 350 og 600 millioner kroner per enhet.  
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Ressursmessige konsekvenser av NOx-reduserende tiltak som blant annet utsatt/tapt 
produksjon, konsekvenser for innfasing av nye funn og økt utvinning fra eksisterende felt ble 
diskutert i rapporten fra 2005. Det er ikke kommet fram nye opplysninger som tilsier at 
konklusjonene ikke er gyldige også i dag, og drøftingen av ressursmessige konsekvenser av 
NOx-reduserende tiltak er dermed fortsatt relevant. NOx-reduserende tiltak kan ha 
ressursmessige konsekvenser, og dette må vurderes for hvert enkelt felt.    

1.1 Konsekvenser av NOx-utslipp fra norsk sokkel 

NOx danner syrer ved kontakt med vann og bidrar derfor til blant annet sur nedbør. NOx 
inngår også i dannelse av ozon. Ozon er en gass som både finnes bakkenært og i de øvre lag 
av atmosfæren. Høye nivåer av ozon nær bakken kan føre til skader på helse, vegetasjon og 
materialer.   
 
Ozon dannes når nitrogenoksider (NOx) og flyktige organiske forbindelser (VOC) reagerer 
med hverandre under påvirkning av sollys. Hovedkilden til bakkenær ozon i Norge er 
langtransportert luftforurensning fra andre europeiske land. Utslipp i Norge bidrar også noe til 
dannelse av bakkenær ozon, spesielt nær store utslippskilder (Miljøstatus i Norge, 2010). De 
nasjonale utslippene av nmVOC er kraftig redusert de siste årene. Utslipp av nmVOC fra 
bøyelasting er redusert med >90 prosent siden 2001. Dette begrenser også mengden ozon som 
dannes. Det dokumentert en nedgang i forsuring i Sør-Norge de siste årene som følge av 
utslippsreduksjoner generelt i Europa. Overskridelse av tålegrensene skyldes i svært liten grad 
utslipp fra petroleumsvirksomheten, anslått til < 3 prosent (Knudsen, et al., 2006).  
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2. FORBRENNINGSPROSESSER SOM DANNER NOX PÅ SOKKELEN 

Dette kapitlet beskriver forskjellige forbrenningsprosesser som genererer NOx og tiltak som 
kan redusere eller har redusert utslippene. Flere av disse tiltakene reduserer 
brenngassforbruket. De medfører derfor også reduserte CO2-utslipp. 
 
NOx (= Nitrogenoksider) er en samlebetegnelse på gassene NO og NO2. De dannes i 
forbrenningsprosesser gjennom flere mekanismer: 

 ved oksidering av bundet nitrogen i brenselet 
 ved oksidering av nitrogen i forbrenningsluften 

Mengden NOx som dannes, styres av forbrenningsprosessen. Særlig er temperaturen en viktig 
faktor (>1600oC).  NOx-utslippene fra gassturbiner øker med økende belastningsgrad (last) 
fordi det dannes større mengder NOx ved høy temperatur i forbrenningskammeret enn ved 
lavere temperaturer. Dette er vist i Figur 1, som også viser at ved for lav temperatur vil en få 
betydelig økning i dannelsen av CO. 

 
Figur 1 CO og NOx dannelse som funksjon av temperatur. Kilde: Kristin Alne (Alne, 2007) 

2.1 Fakkel 

Fakkelsystemer finnes på alle prosessanlegg på sokkelen. Fakkelen er en del av 
trykkavlastningssystemet og derfor et sikkerhetssystem. Det har fra petroleumsalderens 
begynnelse i Norge vært innført streng regulering av fakling på sokkelen. Dette har ført til at 
Norge er blant de land i verden som brenner minst gass per produsert enhet. 
Operatørselskapene må årlig søke om tillatelse til å brenne gass i fakkelen. 
 
Siden 1990-tallet er det blitt vanlig å ha slukket fakkel under normal drift på nye anlegg. Også 
enkelte eldre anlegg har i ettertid fått implementert denne teknologien. Det foregår bare 
brenning av gass ved unormale forhold, som for eksempel ved prosessforstyrrelser. 
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2.2 Varmebehov 

Innretningene offshore har varmebehov som varierer avhengig av en rekke faktorer. Transport 
av olje, gass og vann gjennom rør på havbunnen kjøler mediene ned. Dette gir behov for 
oppvarming for å forbedre separasjonsprosessen. Varmen kan tas fra flere kilder, hvor 
gassfyrte kjeler har vært en viktig teknologi. Men det dannes mye varme i 
forbrenningsprosesser om bord. Et varmegjennvinningsanlegg (WHRU="Waste Heat 
Recovery Unit") kan ta vare på mye av eksosvarmen fra for eksempel turbiner, og dette kan 
utelate behovet for gassfyrte kjeler. Gassfyrte kjeler er derfor mest vanlig på eldre 
innretninger som kom i drift før WHRU ble vanlig teknologi på sokkelen. Utslippsmessig 
betyr gassfyrte kjeler mindre. De sto for < 1 prosent av NOx-utslippene på sokkelen i 2012 
(se Figur 6). Varmegjenvinningsanlegg er plasskrevende. Enkelte turbiner har fått 
ettermontert WHRU.  Av de 178 turbinene som er installert på innretningene på norsk sokkel 
i dag, har 58 installert varmegjenvinningsanlegg.  
 
Selv ved utbygging av nye innretninger med kraft fra land, kan det i tillegg være aktuelt med 
gassfyrte kjeler dersom det er et betydelig varmebehov.   

2.3 Kraftproduksjon 

Den viktigste bidragsyteren til NOx-utslipp i petroleumsindustrien er turbindrift, som bidrar 
med ca. 60 prosent. Disse turbinene er enten koblet direkte til en kompressor eller pumpe, 
eller de kan være tilkoblet en generator for produksjon av elektrisk kraft. I perioder hvor gass 
ikke er tilgjengelig, kan enkelte av de gassdrevne turbinene også gå på diesel (kalles "dual 
fuel"). NOx-tiltak for turbiner er nærmere beskrevet i kapittel 6.1. 
 
Mobile borerigger som flyttes fra lokasjon til lokasjon, har ikke tilgang til gass eller elektrisk 
kraft levert via kabel. Kraftbehovet for disse dekkes normalt av motorer som drives på diesel. 
Utslipp fra dieselmotorer er større per brennstoffenhet enn fra gassturbiner.  
NOx-tiltak for motorer er nærmere beskrevet i kapittel 6.3. 
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3. MÅLING/BEREGNING OG RAPPORTERING AV NOX-UTSLIPP OG 
PROGNOSER 

Direkte måling (Continuous Emission Measurement System (CEMS)) er en krevende og 
kostbar metode, og dagens CEMS er lite egnet til bruk offshore. Alternative løsninger er 
derfor blitt utviklet. 
 
I 1990 ble det etablert en gjennomsnittsfaktor (av OLF) for beregning av CO2-utslipp fra 
brenngass i gassturbiner basert på målinger på feltene som da var i drift. Tilsvarende ble det i 
1992 etablert gjennomsnittsfaktorer for beregning av NOx-utslipp fra ulike typer 
gassturbiner1, basert på utslippsmålinger på et utvalg turbiner på sokkelen. Utover 1990-tallet 
hadde maskinparken og driftsbetingelsene på sokkelen endret seg så vidt mye at det ble stilt 
spørsmål ved gyldigheten av de etter hvert så etablerte ”OLF-faktorene”. 
 
Feltspesifikke omregningsfaktorer for beregning av utslipp ble gradvis tatt i bruk av 
operatørene utover 1990-tallet. For å kvantifisere utslippene fra sokkelen mest mulig nøyaktig 
gikk OD fra 1999/2000 over til å etterspørre feltspesifikke omregningsfaktorer ved 
utarbeidelse av prognoser og historiske data for utslipp til luft. 
 
I regi av OLF ble det i 2000 utført en studie for å kvantifisere feltspesifikke 
omregningsfaktorer for beregning av CO2- og NOx-utslipp2.  
 
I OLF-studien ble det etablert feltspesifikke NOx-faktorer basert på et datagrunnlag som gir 
sammenhengen mellom lastgrad og utslippsfaktor for den enkelte turbin. I Figur 2 er denne 
sammenhengen vist for to ulike versjoner av gassturbintypen GE LM2500, den mest brukte 
gassturbinen på norsk sokkel. 
 

 
 Figur 2 Konverteringsfigur3 for NOx-innhold i eksosgass (Kilde: Statoil) 

Figur 2 illustrerer at NOx-utslippsfaktoren vil variere betydelig ut fra hvor høy last maskinen 
går på. Lastgraden for gassturbinene på sokkelen varierer mellom 40 – 100 prosent. Figuren 
viser at de noe eldre LM 2500 PE-maskinene, som f. eks. fins på Statfjord og Gullfaks, har 
lavere NOx-dannelse enn de nyere, mer energieffektive LM 2500 PK-maskinene (eks. Snorre 

                                                 
1 Flyderiverte turbiner (f.eks. LM2500) = 8,95 g NOx / Sm3 brenngass, industrideriverte turbiner (f.eks. GE Frame) = 5,16 g 

NOx / Sm3 brenngass. 16 g NOx / t diesel fra turbiner. 70 g NOx / t diesel fra dieselmotorer. Senere etablert faktor for 
lav-NOx turbiner = 1,9 g NOx / Sm3 brenngass. 

2 Arbeidet er summert opp i rapporten Revidering av utslippsfaktorer for CO2 og NOx (Novatech, 2000). 
3 8,95 g NOx / Sm3 brenngass tilsvarer ca. 120 ppm NOx. 
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B). Figuren viser også en leverandørgarantert utslippsverdi for lav-NOx turbiner på 25 ppm 
NOx. 

3.1 PEMS (predicted emmission monitoring system) 

Krav om NOx-monitorering er hjemlet i EUs rådsdirektiv 96/61 (IPPC-direktivet). Norge er 
tilsluttet dette direktivet gjennom EØS-avtalen. I tiden etter innføringen av feltspesifikke 
faktorer i 2000 er det arbeidet med forbedring av grunnlaget for utslippsrapporteringen av 
NOx fra forbrenning, spesielt i SAC-turbiner (se kapittel 6.1), som utgjør den største 
utslippskilden på sokkelen.  
 
I en rapport fra 2004 utarbeidet av Novatech for OLF (Novatech, 2004), gikk det fram at 
Predictive Emission Monitoring System (PEMS) er en nøyaktig og samtidig kostnadseffektiv 
løsning i forhold til andre teknikker for måling av NOx fra gassturbiner. På bakgrunn av krav 
fra norske myndigheter i feltenes utslippstillatelser, er slike systemer etter hvert implementert 
på hele sokkelen. Slike systemer er i dag kommersielle, mens enkelte operatørselskaper som 
Statoil, har utviklet sine egne systemer (NOxTool). Fra enkelte turbinleverandører er PEMS 
en del av en større pakke for turbinovervåkning.  
 
PEMS er en samlebetegnelse for indirekte metoder for beregning av NOx-utslippene. Det tas 
utgangspunkt i kontinuerlig måling av en del parameter som er dominerende for dannelsen av 
NOx i forbrenningsprosesser. Dette er typisk parametre som temperatur, 
brenselsammensetning, trykkforhold, etc. De fleste parametre måles allerede som en del av 
gassturbinens kontrollsystem. De målte data eksporteres til en datamodell (algoritme) som 
beregner dannelsen og utslippene av NOx til ethvert tidspunkt.  
Turbinens kontrollsystem leveres ferdig installert av turbinleverandør. Kontrollsystemet 
sender blant annet signaler fra sensorene til hovedkontrollsystemet og mottar styringssignaler 
tilbake. 
 
PEMS er selve programvaren som kan installeres på egen datamaskin og motta signaler på 
sensorverdiene fra hovedkontrollsystemet. Det er i PEMS at sensorvalidering foregår og alle 
beregninger av utslipp gjøres. Fra noen leverandører har PEMS toveis kommunikasjon med 
hovedkontrollsystemet, slik at de beregnede verdiene og eventuelle avviksalarmer sendes 
tilbake til kontrollrommet.  
 
Alle de beregnede utslippsdata samles i en database. Noen PEMS- systemer eksporterer 
dataene til en ekstern database bestemt av operatøren, mens andre har egen database inkludert. 
I det siste tilfellet leveres ofte PEMS med rutiner for automatisk rapportering, trendutvikling 
osv., men dette krever normalt mer integrasjon med hovedkontrollsystemet. 
 
Ethvert PEMS-system må kalibreres. I en målekampanje i forbindelse med installasjon eller 
verifisering av PEMS-system, måles de ønskede avgasskomponentene fra gassturbinen ved 
hjelp av en anerkjent metode for måling av NOx, kjemisk luminescense, samtidig som 
signalene fra sensorene logges. Dersom kalibreringen viser at PEMS-beregningene av NOx-
utslippene avviker (utover en satt grense) fra de målte utslippene, må algoritmene i PEMS-
systemet justeres. Under målingen/loggingen kjøres gassturbinen i et forhåndsbestemt 
lastmønster, slik at alle aktuelle lastområder dekkes.  
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3.2 Måling/beregning av NOx fra fakling 

Det er vanskelig å måle NOx-innholdet i avgassen fra fakkelsystemene til havs. Disse 
utslippene blir derfor beregnet ved å multiplisere målte brenngassmengder som går til 
fakkelen med en utslippsfaktor. Det er normalt benyttet en fast faktor for hele sokkelen. 
Denne faktoren ble sist fastsatt i 2007, da den ble redusert fra 12 g/Sm3 gass til 1,4 g/Sm3. 
Denne reduksjonen kom blant annet som følge av studier utført av Sintef og Novatech 
(Bakken, Husdal, Skoglund Henriksen, & Langøren, 2008). Den faktoren som ble brukt 
tidligere, ble regnet som konservativ. Med endringen ble den norske utslippsfaktoren også 
mer tilpasset NOx-faktor som brukes for fakkel i sammenlignbare land. 

3.3 Måling eller beregning av NOx-utslipp fra motorer 

For rapportering av NOx-utslipp fra motorer, brukes enten en sjablongfaktor eller en 
utstyrsspesifikk faktor multiplisert med drivstofforbruket. 
 
Fordelen med kontinuerlig måling eller PEMS, er at det faktiske utslippet blir målt eller 
beregnet til rapportering. Ved bruk av kildespesifikke faktorer, anvendes en veid verdi som 
kan bli misvisende ved for eksempel mye drift på lav belastning. 
 
Kontinuerlig måling er ikke tatt i bruk på skip/flyttbare rigger i Norge ennå. De fleste 
dieselmotorer på de faste innretningene er for små til at dette er hensiktsmessig. 
 
Motordrift på flyttbare innretninger utgjør en betydelig del av de totale NOx-utslippene på 
sokkelen.   
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4. UTSLIPP OG PROGNOSER FOR NORSK SOKKEL 

4.1 Totale NOx-utslipp  

 
Figur 3 viser utslipp og prognoser angitt i forbindelse med innrapporteringen til revidert 
nasjonalbudsjett for 2013. De historiske utslippene som er vist i figuren framstår litt 
varierende fra 1997 til 2012. Disse variasjonene er tilsynelatende og trenger en forklaring. 
 

 
Figur 3 Historiske utslipp og prognoser for NOx i norsk petroleumsindustri (Kilde: OED/OD, Faktaheftet 2013) 

Utslipp av NOx har tradisjonelt blitt beregnet ved å multiplisere forbruket av brennstoff (gass 
eller olje/diesel) med en utslippsfaktor. Som beskrevet i kapittel 3, ble det tidligere benyttet en 
sokkelspesifikk faktor. Denne kom fram ved målinger på enkelte innretninger og antakelser 
om gjennomsnittlig lastgrad. Den tilsynelatende økningen i utslipp fra 1999 til 2000 som vist i 
figuren, skyldes nye krav om å benytte felt/innretningsspesifikk utslippsfaktor. Dette medførte 
at gjennomsnittlig utslippsfaktor økte med ca. 10 prosent. Den reelle økningen fra 1999 til 
2000 er derfor mindre enn det ser ut på figuren. Fra 2007 ble utslippsfaktoren for beregning 
av NOx-utslipp fra fakkel sterkt redusert, samtidig som det var uvanlig høy fakling fra 
oppstart av Snøhvitproduksjonen på Melkøya i 2007 og delvis 2008. Dette forklarer noe av 
ujevnhetene i figuren i denne perioden.  

4.2 Utslipp og produksjon 

De totale utslippene av ulike utslippsprodukter på norsk sokkel må ses i lys av at aktiviteten 
innenfor petroleumsindustrien har vært økende siden oppstarten rundt 1965-1970. Selv om 
produksjonen på enkelte felt har gått ned og enkelte felt er nedstengt, blir nye felt satt i drift.  
 
Den totale produksjonen på sokkelen nådde en topp rundt 2005, og har siden sunket. Figur 4 
viser dette. Figuren viser også at det i hovedsak er oljeproduksjonen som går ned, mens 
gassproduksjonen har økt.  
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Figur 4 Norsk produksjon av olje og gass. Kilde: OED/OD, Fakta 2013 

Det forventes ikke en automatisk nedgang i NOx-utslippene selv om produksjonen går 
nedover. Figur 5 viser NOx-utslipp per produsert enhet oljeekvivalenter siden 1997 og fram 
til 2012. Utslippene per produsent enhet har vært forholdsvis stabile. Dagens felt produserer 
lenger enn opprinnelig antatt fordi ressurser fases inn fra omliggende undervannsanlegg. 
Dette fører til at kraftgenereringsutstyret benyttes lenger og utslippene holdes konstante.  
 

 
Figur 5 Relative NOx-utslipp (Kilde: EW/OD) 

4.3 Utslipp per kilde 

Ulikt utstyr har ulike utslippsmengder. Det går tydelig fram av Figur 6 nedenfor. 
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Figur 6 NOx-utslipp per utstyrstype (Kilde: EW) 

Figuren viser tre viktige forhold: 
 

1. De to kildene gir høyest utslipp er turbiner og motorer.  
2. NOX - utslippene fra gassturbiner er gradvis blitt redusert i den siste femårsperioden, 

totalt med ca. 4800 tonn (14 prosent), mens utslippene fra motorer har vist motsatt 
tendens og økt jevnt over hele perioden med ca. 3200 tonn (21 prosent).  

3. NOx-utslippene fra fakkel etter 2007 er minimale sammenlignet med de to store 
kildene. Dette skyldes at utslippsfaktorene er justert fra et mer konservativt nivå med 
ca. 90 prosent fra og med 2007. 

 
Utviklingen i bruk av motorer er aktivitetsstyrt og skyldes blant annet at flere felt etter hvert 
blir utbygget med havbunnsinnretninger. Ved hjelp av standard havbunnsløsninger er flere 
små funn blitt teknisk mulig og samfunnsmessig lønnsomme på grunn av reduserte 
enhetskostnader. Boring og brønnoperasjoner på slike felt utføres av mobile rigger. Nyere 
mobile boreinnretninger er blitt større for å kunne operere i mer værharde strøk. Under 
operasjon, spesielt på store havdyp hvor oppankring ikke er mulig, holdes riggene i posisjon 
ved hjelp av dynamisk posisjonering (DP). Dette øker kraftbehovet og dermed NOx-
utslippene dersom vi sammenligner med rigger som ligger for anker.  Figur 7 viser 
utviklingen av utslipp fra faste og mobile innretninger. Den viser tydelig at utslippene fra 
faste innretninger avtar, mens utslippene fra mobile rigger øker.   
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Figur 7, NOx-utslipp per innretningstype (Kilde: EW) 

Utslippsregnskapet viser at utslippene fra faste innretninger hvor hovedgeneratorene er 
turbiner, er redusert med 27,8 prosent fra 2000 til 2012. Nedgangen i NOx-utslipp på faste 
innretninger skyldes at en større andel av turbinutslippene kommer fra lav-NOx-turbiner.  
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5. VIRKEMIDLER FOR Å REDUSERE NOX-UTSLIPP 

Tiltakene kan inndeles i administrative virkemidler og konkrete teknologitiltak.  
 
Det er direkte sammenheng mellom mengden brent medium (væske eller gass) og NOx-
utslippene. Rene krafteffektiviseringstiltak, kraft fra land og redusert fakling vil derfor også 
medføre reduksjoner i NOx-utslippene i tillegg til reduserte CO2-utslipp.  

5.1 Avgifter og andre administrative virkemidler 

5.1.1 CO2-avgift 

Lov av 21. desember 1990 nr 72 om avgift på utslipp av CO2 fra petroleumsvirksomheten på 
kontinentalsokkelen trådte i kraft 1. januar 1991 som et virkemiddel for å redusere utslippene 
av klimagasser fra petroleumsvirksomheten. CO2-avgift beregnes av petroleum som brennes 
og naturgass som slippes ut til luft, samt av CO2 som utskilles fra petroleum og slippes ut til 
luft på innretninger som nyttes i forbindelse med utvinning eller transport av petroleum (§2). 
Avgiften gjelder ikke for tankskip og heller ikke for flyttbare lete-/borerigger. Som et 
klimapolitisk virkemiddel ble CO2-avgiften økt med 200 kroner per tonn fra 1. januar 2013. 
Dagens CO2-avgift ligger dermed på 410 kroner per tonn for naturgass.  

5.1.2 Klimakvoter 

Innretningene på norsk sokkel ble tilsluttet klimakvoteregimet i 2008 og har måttet kjøpe 
kvoter for å få lov til å slippe ut klimagasser. Kvoteregimet ble fornyet i 2012. På samme 
måte som for CO2-avgiften, er klimakvoteregimet et indirekte virkemiddel for å redusere 
NOx-utslippene, ettersom de fleste klimatiltak går ut på å redusere forbruket av brennstoff. 

5.1.3 Krav om elektrifisering av innretninger på norsk sokkel 

Fra 1996 er det etter et stortingsvedtak 22. februar bestemt at det ved alle nye feltutbygginger 
og store ombygginger som krever ny plan for utbygging og drift (PUD), skal legges fram en 
oversikt over energimengden og kostnadene ved å elektrifisere innretningen framfor å bruke 
gassturbiner. Dette vedtaket ble understreket i Stortingsmelding nr. 21 (2011-2012) om Norsk 
klimapolitikk. Det er per i dag tre felt på sokkelen som drives med kraft fra land. Dette er: 
Troll (A-plattformen), Gjøa (delvis) og Valhall4 der det er lagt en kraftkabel fra Lista ut til 
den nye prosess- og boligplattformen (PH). I tillegg drives prosessanlegget til Ormen Lange 
på Nyhamna med kraft fra nettet. Goliatfeltet skal ha en kraftkabel fra Hammerfestområdet. 
Det arbeides også for å elektrifisere de nye utbyggingene i området Utsirahøgda i Nordsjøen 
med kraft via en eller flere kraftkabler fra land. Disse feltene planlegges å komme i 
produksjon fra 2017 og utover.  
 
Per i dag er nærmere 40 prosent av norsk gassproduksjon knyttet til felt som drives med kraft 
fra land (Miljøverndepartementet, 2012).   

5.1.4 NOx-avgift 

Stortinget vedtok 28. november 2006 at det skal betales avgift for utslipp av NOx. Avgiften 
retter seg mot utslipp fra innenlandsk aktivitet, og omfatter samlede utslipp fra store enheter 
innenfor sektorene sjøfart, luftfart, landbasert aktivitet og petroleumsvirksomheten. For 

                                                 
4 Total investering for Valhall: 1,82 milliarder kr. 1,8 prosent støttes av NOx-fondet (Næringslivets NOx-fond, 2013). 
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petroleumsvirksomheten omfatter avgiften samlede utslipp fra større gassturbiner og maskiner 
samt utslipp fra fakling. I 2013 er avgiften 17,01 kroner per kilo NOx. 

Da Stortinget behandlet NOx-avgiften, ble det bestemt å gi avgiftsfritak for utslippskilder som 
kommer inn under miljøavtaler med staten om gjennomføring av NOx-reduserende tiltak. Det 
er inngått en miljøavtale om reduksjon av NOx-utslipp mellom den norske staten og 
næringsorganisasjonene.  

5.1.5 NOx-fondet 

Statens forurensningstilsyn gjennomførte i 2005 en tverrsektoriell tiltaksanalyse for NOx 
(SFT 2006/ TA-2155). Analysen viste stor spredning i tiltakskostnader knyttet til 
gjennomføring av NOx-tiltak innenfor ulike sektorer. De rimeligste tiltakene fantes innenfor 
skipsfart hvor også reduksjonspotensialet var størst. For fastlandsindustrien ble det registrert 
et lavere potensial for volumreduksjon til relativt lave tiltakskostnader. I offshoresektoren ble 
tiltak funnet å være gjennomgående mer kostnadskrevende enn innenfor øvrige 
industrisektorer. Oljeindustrien anbefalte derfor en løsning med et NOx-fond og 
tredjepartsløsninger for å oppnå størst miljøgevinst av investeringene. 
 
Miljøavtalen om NOx mellom 14 næringsorganisasjoner og Miljøverndepartementet trådte i 
kraft 1. januar 2008. Ved utløpet av 1. kvartal 2009 hadde mer enn 500 virksomheter sluttet 
seg til avtalen. Dette representerte om lag 85 prosent av antall registrert avgiftspliktige 
virksomheter og ca. 93 prosent av de avgiftspliktige utslippene. 14. desember 2010 ble 
avtalen forlenget fra 2012 til 2017. Næringsorganisasjonene har etablert en egen miljøavtale 
(NOx-fond) som skal benyttes til å oppfylle de forpliktelsene de har etter denne avtalen. På 
vegne av næringsorganisasjonene krever fondet inn betaling per kilo utslipp av NOx fra 
virksomheter som tilslutter seg avtalen, og fondet gir tilskudd til kostnadseffektive NOx-
reduserende tiltak. 
 
Per 31. mars 2013 var 710 virksomheter tilsluttet Miljøavtalen 2011-2017. Det er full 
oppslutning fra virksomheter i olje- og gassindustrien, og alle operatørselskap med drift på 
norsk sokkel er dermed inkludert. Innenfor avtalen regnes felt som egen virksomhet. 
 
Satsene for innbetaling til NOx-fondet er i 2013 på 4 kr per kilo NOx for fiske og fangst, 
skipsfart, industri/bergverk, luftfart og jernbane. Satsen for innbetaling fra olje- og 
gassektoren er 11 kr per kilo NOx, altså noe lavere enn NOx-avgiften.  
 
Bedrifter/felt som er tilsluttet Miljøavtalen kan søke om støtte til tiltak for å redusere NOx-
utslipp. Bedrifter innen prosessindustrien kan også søke om støtte. Også olje/gassfelt har søkt 
om, og fått støtte til tiltak. En av fordelene med denne avtalen er at fondsmidlene som betales 
inn i stedet for avgift, går direkte til NOx-reduserende tiltak.  
 
Totalt er det innbetalt 3 210 millioner kroner til NOx-fondet i perioden 2008-2012, hvorav 
olje- og gassnæringen har stått for 2 170 millioner kroner (67,6 prosent) (Næringslivets NOx-
fond, 2013). Det er gitt tilsagn til mer enn 700 prosjekter, og Det Norske Veritas (DNV) 
brukes av fondet til å verifisere at utslippsreduserende teknologi er implementert. 54 av disse 
tiltakene er på felt og 13 på mobile rigger.  
Per 16. mai 2013 har DNV verifisert 485 gjennomførte tiltak for perioden 1.1.2008 til 
31.3.2013, med en samlet reduksjon på 23 212 tonn NOx (Næringslivets NOx-fond, 2013). 
NOx-fondet forpliktet seg til en utslippsreduksjon på 2000 tonn for 2012, og med en oppnådd 
NOx-reduksjon på 2 212 tonn NOx ble denne forpliktelsen oppfylt. 
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Den største reduksjonen av NOx-utslipp i denne perioden kommer fra serviceskip med 
leveranser til olje- og gassvirksomheten, fulgt av fiskefartøy og nærskipsfart i Norge og i rute 
mot Europa. Oljeindustrien står for en betydelig andel av innbetalingen til fondet, 418,5 mill. 
kroner (66 prosent) i 2012, og noen få gjennomførte prosjekter har fått økonomisk støtte. 
Dette skyldes høye tiltakskostnader på sokkelen. Fondsmodellen i denne miljøavtalen sikrer at 
utslippsreduksjoner blir gjennomført der de gir mest miljøgevinst per krone. 
 
Gjennomsnittskostnaden for tiltak under Miljøavtalen 2011-2017 ser ut til å være doblet i 
forhold til Miljøavtalen 2008-2010. Da hadde størsteparten av tiltakene en kostnad under 
dagens NOx-avgift. Ifølge NOx-fondet skyldes økningen at tiltakene med lavest kostnad 
allerede er gjennomført. Dette har stor betydning for petroleumssektoren. I 2009 var sju 
prosent av fondets totale utslippsreduksjoner i olje- og gassektoren, og fire prosent på rigger 
(OED, 2011). Andelen utslippsreduksjoner i olje- og gassnæringen har nå økt til 10 prosent. 
Andelen for rigger ligger på tre prosent. Til sammenligning står olje- og gassektoren for 36 
prosent av de totale investeringskostnadene for alle tiltak innstilt til støtte fra NOx-fondet 
(Næringslivets NOx-fond, 2013). Tallene viser at tiltak i petroleumssektoren fortsatt er dyre 
sammenlignet med andre sektorer, men at andelen av tiltak i petroleumssektoren øker 
ettersom de billigste tiltakene gjennomføres.   
 

5.1.6 Beste tilgjengelige teknikker (BAT) 

Et hovedprinsipp i IPPC-direktivet som Norge har sluttes seg til gjennom EØS-avtalen, er at 
den ansvarlige for en virksomhet plikter å benytte "beste tilgjengelige teknikker" (best 
available techniques - BAT), og at utslippsgrensene som fastsettes i en tillatelse, skal baseres 
på BAT.  Ifølge St.meld. nr. 24 (2000-2001), Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets 
miljøtilstand, legger myndighetene til grunn at "lav-NOx-teknologi skal benyttes ved 
installering av nye gassturbiner på sokkelen, der slik teknologi er tilgjengelig. For de 
turbintypene der det ikke er utviklet kommersielt tilgjengelig lav-NOx-teknologi, skal det 
legges til rette for ettermontering når en slik utvikling har funnet sted". 
Ved utbygging av nye felt er utbyggerne underlagt krav om BAT i sitt planleggingsarbeid for 
utbygging og drift (PUD). Myndighetene følger dette planarbeidet nøye og kan i sin 
godkjenningsprosess sette vilkår som innebærer at beste teknologiløsning velges. 
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6. NOX-REDUSERENDE TEKNOLOGI PÅ SOKKELEN 

Som vist i kapittel 4.3, er gassturbiner den dominerende utslippskilden. Historisk har størst 
innsats vært rettet mot utvikling og implementering av tiltak for å redusere disse utslippene. 

6.1 Turbinteknologi  

Reduksjon av NOX-utslipp fra gassturbiner har fått økt oppmerksomhet de siste 10-20 årene, 
og betydelige ressurser er satt inn på å utvikle ny teknologi. Dette gjelder også alle 
leverandørene av turbiner til norsk sokkel. Teknologiutviklingen har hovedsakelig foregått 
innen to hovedområder: 

1. Rensing av avgass ved bruk av selektiv og ikke-selektiv katalyse. 
2. Teknologier som reduserer temperaturen i turbinens forbrenningskammer. 

 
På grunn av de store mengdene overskuddsluft som brukes i gassturbiner, er katalytisk 
rensing lite anvendbart for denne type utstyr. Teknologier som senker 
forbrenningstemperaturen har vist seg klart mest kostnadseffektive for turbiner på sokkelen.  
 
Tradisjonelle turbiner på sokkelen kalles Single Annular Combustor (SAC). Figur 8 viser en 
av de mest vanlige SAC turbinene på sokkelen, GE LM2500+. Denne turbinen bygger på 
flymotorteknologi og er spesielt egnet offshore på grunn av den kompakte konstruksjonen 
som gjør den mindre plasskrevende enn tradisjonelle industriturbiner i landbasert industri.   

 
Figur 8. Eksempel på SAC turbin (GE LM2500+) (Kilde: GE) 

6.1.1 DLE 

 
Såkalte DLE- (Dry Low Emission) turbiner ble introdusert på sokkelen i 1998. Disse 
turbinene reduserer NOx-utslippene i forhold til SAC-turbiner med 50 – 90 prosent, avhengig 
av turbintype og lastgrad. Alle gassturbiner som er installert på norsk sokkel etter 2000 og 
som kun bruker gass som brennstoff, er såkalte DLE turbiner.  
 
DLE-turbiner er generelt mye mer kompliserte, med et sofistikert system for styring av 
brenselstilførselen gjennom et stort antall dyser (se Figur 9). Disse turbinene er datastyrt i 
langt større grad enn SAC-turbiner. Dette stiller andre krav til driftsoperatørene og gjør 
operatørselskapet mer avhengig av støtte fra turbinleverandøren. 
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Figur 9. Eksempel på DLE turbin (GE LM2500+DLE) (Kilde: GE) 

Brennkammeret i en DLE-turbin er bygget opp etter andre prinsipper enn i konvensjonelle 
SAC-turbiner. Forbrenningstemperaturen kontrolleres gjennom en spesiell konstruksjon av 
brennkammeret.  Teknologien varierer mellom de forskjellige fabrikater. For General Electric 
sine DLE-turbiner (LM 1600, LM 2500 og LM 6000) er brennkammeret bygget som en stor 
krans rundt turbinens senterlinje og har en diameter som er større enn turbinens rotorer.  
 
Konvensjonelle SAC-turbiner har et betydelig mindre brennkammer som er plassert godt 
innenfor den sylinderen som omslutter turbinens roterende deler. Dermed blir DLE-turbinen 
mer plasskrevende og kan ikke kobles direkte til eksisterende prosessutstyr som 
kraftgenerator eller kompressorer, uten betydelige endringer i plasseringen av dette utstyret.  
 
Figur 10 som viser en typisk SAC-turbin koblet opp mot en generator, beskriver hvordan hele 
utstyrspakken må heves for å få byttet ut selve turbinen med en DLE-turbin. Dette vil fordyre 
utskiftingen til lav-NOx. 

 
Figur 10. Oppkoblet turbin og kraftgenerator (kilde: GE) 
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I en SAC-gassturbin øker utslippene av NOX med lasten på turbinen, dvs. også med den 
virkningsgraden turbinen har under last. For DLE-turbiner dannes NOX på en annen måte. For 
de fleste DLE-turbiner er NOX-utslippene i ppm i avgassen (og g/brennstoffenhet) tilnærmet 
konstant i turbinens normale arbeidsområde (50 til 100 prosent last). For en del DLE-
turbintyper går utslippene i ppm noe opp når lasten går under 50 prosent. Dette gjelder de 
fleste DLE-turbiner på norske sokkelinnretninger. Utslippene i ppm som funksjon av lastgrad 
er skjematisk vist i Figur 11. 
 

 
Figur 11 Utslipp av NOX som funksjon av lastgrad (prinsippskisse) 

De ulike produsentenes brennkammerkonstruksjoner medfører variasjoner i NOX-dannelsen. 
NOX-utslippene fra en lav-NOx turbin varierer stort sett mellom 25 og 60 ppm i avgassen, 
avhengig av produsent, turbintype og last på turbinen. GE LM2500 DLE, den dominerende 
DLE-turbinen på norsk sokkel, har et garantert NOX-utslipp på < 25 ppm NOX i avgassen ved 
lastgrad over 50 prosent.  
 
Dette gjør at effekten av NOX-reduserende tiltak vil være bedre for SAC-turbiner som går på 
høy last enn for tilsvarende turbiner som går på lav last.  
 
Effekten av tiltak på SAC-turbiner som brukes som direktedrivere til store eksport-
kompressorer vil normalt gi god reduksjonseffekt, fordi slike turbiner ofte opereres med høy 
og jevn last i store deler av levetiden. Gassturbiner som brukes til generatordrift, har ofte 
langvarige og kortvarige lastvariasjoner. En del av disse turbinene går periodevis eller fast på 
redusert last og korresponderende lavere virkningsgrad. Dette innebærer at: 

 Utslippsreduserende effekt ved overgang til lav-NOX-teknologi vil være mindre enn 
for turbiner som går på full last. 

 Beregnede NOX-utslipp basert på fast faktor er usikre. 
 
Det er også utviklet lav-NOx-turbiner som kan gå på både gass og diesel ("dual fuel"). Dual 
fuel turbiner er aktuelle i situasjoner hvor gass ikke er tilgjengelig på innretningen, som f. eks. 
under revisjonsstans, under oppstart, og hvis gassproduksjonen er liten. Denne type teknologi 
har nå vært i bruk på tre felt siden 2008. 
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6.1.2 WLE 

Wet Low Emmission (WLE) er et samlebegrep for bruk av vann eller vanndamp til å senke 
temperaturen i brennkammeret. Denne teknologien stiller strenge krav til rensing av store 
mengder vann til en renhet som muliggjør injeksjon i gassturbiner. Et slikt renseanlegg er 
både tungt og plasskrevende og kan derfor være vanskelig å installere offshore. 
 
WLE kan redusere utslippene av NOX til tilnærmet samme nivå som DLE-teknologien (25 – 
42 ppm i avgassen). GE tilbyr vanninjeksjons-opplegg for sine LM2500-turbiner med en 
maksimal NOX-konsentrasjon i avgassen på 25 ppm. Det er fremdeles usikkert hvordan denne 
teknologien påvirker regularitet og vedlikehold av turbinene. 
 

6.2 Implementering av utslippsreduserende teknologi 

Alle virksomheter som er tilsluttet NOx-fondet, må utarbeide en plan for mulig NOx-
reduserende tiltak innen to år etter tilslutning. Det er ikke utført nye tiltakskostberegninger i 
dette arbeidet. Investeringskostnadene er hentet fra NOx-fondets oversikt over tiltakssøknader 
som er innstilt til støtte (Næringslivets NOx-fond, 2013). Investeringskostnadene som det 
refereres til her, viser dermed ikke et fullstendig bilde av kostnadene til NOx-reduserende 
tiltak på sokkelen. NOx-fondet innstiller en støttesats, både i prosent og per kg NOx fjernet 
årlig, og en øvre grense for maksimal investeringsstøtte. Investeringsstøtte utbetales etter at 
NOx-reduksjonen er verifisert av DNV.  
 

6.2.1 Utskifting av SAC-turbiner med Lav-NOx på felt i drift 

Investeringskostnadene ved å ettermontere DLE på tilrettelagte gassturbiner ble i 2005 
beregnet til å ligge mellom 50 – 200 millioner kroner per turbin. For gassturbiner som ikke er 
tilrettelagt for ettermontering, ble tilsvarende kostnader anslått å ligge mellom 350 – 600 
millioner kroner per enhet. De høye kostnadene har ført til at ettermontering i liten grad er 
utført. Men etter som gamle innretninger tas ut av drift og nye kommer til, øker andelen av 
lav-NOx turbiner (se Figur 12).  
 

 
Figur 12 Utvikling av NOX-utslipp fra gassturbiner fordelt på SAC og DLE 

Figuren viser at utslippene fra SAC-turbiner har gått ned, mens utslippene fra DLE-turbiner 
har gått litt opp. Dette skyldes følgende: 

 Noen få SAC-turbiner er konvergert til lav-NOX (DLE) (blant annet Norneskipet). 
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 Noen innretninger med SAC-turbiner er stengt ned i løpet av de siste ti årene. På 
enkelte av de store innretningene som fremdeles er i drift, er energibehovet redusert og 
dermed også NOX-utslippene. 

 Alle nye gassturbiner for gassdrift etter 2000 er DLE-turbiner. Dette har medført at 
den relative andelen av SAC-turbinenes energiproduksjon er redusert til fordel for 
DLE-turbiner. 

 
Trenden som er vist i Figur 12 kan forventes å fortsette i årene framover. Den første single 
fuel DLE-turbin på norsk sokkel ble satt i drift i 1998. Siden tusenårsskiftet er alle nye 
gassturbiner på sokkelen som kjører på naturgass av type DLE. Alle de større leverandørene 
av gassturbiner, GE, Rolls Royce, Alstom og Solar, har utviklet og levert single fuel DLE-
turbiner for anvendelse på olje- og gassinnretninger til havs. Av de totalt 178 turbinene som er 
installert på sokkelen, er 41 lav-NOx. Dette tilsvarer 23 prosent. 
 

6.2.2 Driftserfaringer med lav-NOx (DLE) 

15 års erfaring med DLE-turbiner på norsk sokkel viser at dette nå er en vel etablert teknologi 
og anses som BAT. Statoil, ConocoPhillips, BP, Esso og GDF Suez har alle driftserfaringer 
med bruk av single fuel DLE-turbiner på norsk sokkel. Hovederfaringen deres er at det har 
vært en del problemer med lav-NOX, og at kostnadene er blitt høyere enn for SAC-turbiner.  
 
Utfordringene er særlig knyttet til at: 

 Brenngasstilførselen til en turbin hentes normalt fra ulike brønner og reservoar. 
Brønnstyring er en dynamisk prosess, med nedstruping, oppstart, avstengning og 
endringer som kan gi variasjoner i sammensetning og brennverdi på gassen som fyrer 
turbinen. Dette går normalt greit på gassfyrte turbiner. DLE-turbiner er imidlertid 
kalibrert til å operere i et smalt ”vindu” med hensyn til variasjon i gassens 
sammensetning og brennverdi. Hvis ”vinduet” overskrides, kan turbinen få 
driftsproblemer som kan føre til driftsstans. I tillegg er det erfart at brenngass med 
høyt våtgassinnhold sliter på og kan ødelegge forblandere og brennere. Forurenset 
gass kan gi også andre komponent-problemer. 

 Turbindrevne generatorer leverer elektrisk kraft direkte på plattformens strømnett. 
Nettet må tåle brå og store lastendringer i motsetning til et mer stabilt nett på land. 
Dette håndteres greit av tradisjonelle SAC-turbiner, mens det har bidratt til hyppigere 
utfall/nedstengning for DLE-turbiner. 

 Erfaringer fra norsk sokkel har vist at det omfattende kontroll- og styringssystemet på 
en DLE-turbin kan være sårbart overfor vær, vind og kulde. Rør og pakninger må 
derfor isoleres. 

 
DLE-turbinene har imidlertid kommet i jevn drift, og pålitelighet og driftskostnader nærmer 
seg nivået for SAC-turbiner. Oppsummert kan en slå fast at single fuel DLE i dag er en godt 
utprøvd teknologi på norsk sokkel. 

6.2.3 Driftserfaring med dual fuel DLE 

For turbiner som skal kunne kjøres både med naturgass og diesel som brennstoff, såkalte 
”dual fuel” turbiner, ble DLE-teknologien lenge vurdert som ikke utprøvd offshore. I 2008 ble 
det startet opp dual fuel DLE-turbiner på to felt på norsk sokkel, Volve og Alvheim. På 
Alvheim opereres to dual fuel LM2500-turbiner, mens Volve har to dual fuel Solar Titan 130-
turbiner. Med unntak av litt startsproblemer, har begge turbininstallasjonene i følge 
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operatørselskapene fungert tilfredsstillende i de 4-5 år de har vært i drift. For begge 
innretningene har det vært få problemer og tilnærmet ingen driftsstans direkte knyttet til DLE-
funksjonen.  På det BP-opererte oljefeltet Skarv startet produksjonen ved årsskiftet 2012/2013 
på produksjonsskipet Skarv FPSO. Skipet er utstyrt med fire lav-NOx-turbiner, hvorav to er 
single fuel og to er av typen dual fuel. OD er ikke kjent med at det var store problemer med å 
starte opp disse turbinene. 
 
Dual fuel DLE er kompleks teknologi og krever ifølge operatørselskapene mer inngående 
driftskompetanse og mer oppfølging fra leverandører enn tradisjonelle SAC-turbiner. Det er 
ikke kommet fram noe som indikerer at teknologien ikke skulle være brukbar også for andre 
felt. Det forhold at ”dual fuel” DLE-teknologi har fungert godt på tre innretninger, viser at 
teknologien fungerer bra på denne turbintypen. Forholdene kan være annerledes for andre 
turbinmerker og -typer. 

6.2.4 Wet Low Emmission (WLE) 

Statoil er i gang med å implementere WLE på Troll C-plattformen i nordlige Nordsjøen. Dette 
prosjektet er evaluert og godkjent av partnerne med tilskudd fra NOx-fondet. Oppstart 
planlegges til våren 2014. Troll er det første feltet på norsk sokkel hvor denne teknologien blir 
tatt i bruk. Det kan derfor kalles et pilotprosjekt på norsk sokkel. Spesielt viktig er det å teste 
om at det kan levere vann av den renhet som teknologien krever. Størrelsen på utstyret samt 
høye kostnader tilsier at denne teknologien ikke kan tas i bruk på alle innretninger med 
turbiner. 
 
I følge NOx-fondets oversikt er total investering for piloten på 255 millioner kroner, hvor 
fondet har innstilt en støttesats på 10,8 prosent av investeringen. I tillegg kommer 5 millioner 
kroner til studie, hvorav NOx-fondet har innstilt støttesats på 15 prosent. Piloten anslås å 
medføre en reduksjon på 278 tonn i året.  
 

6.3 NOx-reduserende tiltak for store dieselmotorer 

Det er installert en rekke dieseldrevne stempelmotorer på sokkelen. De fleste er 
nødgeneratorer som sjelden er i drift. Andre eksempler er dieseldrevne brannvannspumper og 
kraner. På enkelte eldre innretninger drives boringen av dieselmotorer som har dieseldrevne 
sementpumper.  
 
Det er innrapportert til OD at det er installert 29 motorer for generering av kraft på faste 
innretninger på sokkelen i 2013.  Ikke alle disse er i drift. 
 
Det er altså få faste innretninger som får sin hovedkraft fra dieselmotorer. De innretningene 
som har installert dieselgeneratorer som hovedkraftkilde er Balder, Varg, Veslefrikk og 
Petrojarl 1, som opererer på Glitnefeltet. Navion Saga er lagerskip for oljeproduksjonen på 
Volve. Den har fem dieselmotorer om bord. Følgene innretninger har installert større 
dieselgeneratorer som hjelpekraft med varierende driftstimer pr. år: Norne, Åsgard A og Jotun 
A. Alle disse innretningene er produksjonsskip, med unntak av Veslefrikk B, som er en halvt 
nedsenkbar prosess/bolig-plattform. Nyere produksjonsskip som Alvheim (2008) og Skarv 
(2012/13) har turbiner (lav-NOx) til kraftgenerering. 
 
Leverandørene av dieselmotorer har forskjellige tiltakspakker for å redusere utslippene av 
NOx. Tiltakene reduserer NOx-utslippene fra 15 – 85 prosent. Kostnader og kompleksitet 



  24 

 
 

knyttet til installasjon av disse tiltakene vil variere. Noen av tiltakene vil innebære årlige 
investeringer, mens andre kun medfører en engangs investering. 

6.3.1 Lav-NOx motor (Wartsila) 

Dette er en type lavttrykksmotor beregnet for gassdrift som er installert på Petrojarl 1 
(produksjonsskip på Glitne siden år 2000).  Denne typen turboladet diesel/gassmotor trenger 
kun fire bar gasstrykk og en prosent diesel som tilleggsdrivstoff og har en virkningsgrad på 44 
prosent.  Utslipp er målt helt ned til 1,3 g/kWh (90 vol. ppm).   

6.3.2 Lav-NOx-konvertering av motorer 

Slik konvertering som medfører ombygning av sylinder og innsprøytningssystem, og som 
fører til en mer effektiv forbrenning, vil redusere utslippet med ca. 2 g/kWh (140 vol. ppm 
NOx) i forhold til standardmotoren (utslipp etter konvertering ca. 11,5 g/kWh, dvs. 800 ppm 
NOx). En positiv tilleggseffekt ved tiltaket er at ytelsen på motoren øker noe.  

6.3.3 Dual Fuel motorer  

Gassdrift vil medføre lavere utslipp enn dieseldrift i motorer, i størrelsesorden 5 g/kWh (350 
ppm NOx). Gassdrift krever egne dyser og en mindre ombygging av motoren.  
 
For felt på sokkelen som har dual fuel-motorer som kraftgeneratorer, vil det både 
kostnadsmessig og utslippsmessig være fordelaktig å kjøre på gass dersom gass er 
tilgjengelig. Det kan likevel være slik at dette av ulike årsaker ikke lar seg gjøre. I det 
følgende skal vi se på noen eksempler: 
 
Veslefrikk B, som er en ombygd borerigg (Smedvigs "West Vision"), har installert åtte store 
motorer (Wärtsilä) som produserer kraft til prosessanlegget. Veslefrikk har også en 
direktedrevet turbin (Solar Mars) som driver en vanninjeksjonspumpe og en LM2500-turbin 
som produserer elektrisitet. Motorene var bygget for drift med både diesel og gass (høytrykk), 
men store problemer med gasstilførselen har gjort at motorene i hovedsak har gått bare på 
diesel i de siste årene. 
 
Figur 13 viser historiske utslipp av NOx, totalt og kildefordelt på Veslefrikk. Figuren viser at 
utslippsbidraget fra diesel- og gassdrift er i samme område. Brenngassbidraget kommer fra 
turbindrift.   
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Figur 13 Historiske utslipp av NOx på Veslefrikk, totalt og kildefordelt: Kilde: Statoil 

Statoil arbeider nå med et prosjekt hvor fire av motorene på Veslefrikk skal bygges om til å 
kunne bruke lavtrykksgass. Total investeringskostnad ligger på 251,4 millioner kroner for en 
utslippsreduksjon på 1176 tonn per år. Prosjektet er støttet av midler fra NOx-fondet, hvor 
fondet har innstilt en støttesats på 80 prosent av investering. Etter planen skal arbeidet 
ferdigstilles i 2014. Statoil ser følgende fordeler med ombyggingen: 
 

 Betydelig reduksjon i utslipp av NOx og CO2  
 Høy regularitet som følge av oppgraderte motorer  
 Betydelig lavere driftskostnader  
 Mindre logistikk  
 Teknologien og prosjektstrategien er også overførbar til flere andre installasjoner og 

har således et interessant potensial. 
 
 
Balder FPU, som opereres av ExxonMobil, produserer kraft ved hjelp av fire 5,7 MW 
høytrykk gass/diesel motorer (Wärtsilä High Pressure Dual Fuel engines). Motorene ble 
tidligere drevet med produsert gass ved normal drift og har en høy virkningsgrad, i området 
45-47 prosent. 
 
Oljeproduksjonen på Balderfeltet startet i september 1999, og forventet avslutning 
for Balder og det tilkoblede Ringhorne er anslått til 2025. Gassreservene var i utgangspunktet 
små, og motorene har gått på både gass og diesel. Gassforbruket nådde en topp i 2004, og har 
gradvis blitt redusert. De siste årene (2011 og 2012) har motorene utelukkende gått på diesel 
(se Figur 14). Dette skyldes i følge ExxonMobil flere forhold. Balder har som Veslefrikk hatt 
problemer med å kjøre motorene på høytrykks gass. Sikkerhetsaspektet og begrenset 
gasstilgang har også vært viktige faktorer for å gå over til dieseldrift av motorene på 
Balderskipet. 
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Figur 14 Historisk diesel og brenngassforbruk i motorer på Balder og Ringhorne 

 
For å redusere utslippene av NOx planlegger ExxonMobil nå i samarbeid med 
motorleverandøren Wärtsilä å bygge om motorene til lav-NOx dieseldrift. Siden en av 
motorene er i stand by, kan denne bygges om når feltet er i drift. Oppstart av 
ombyggingsarbeidet på den første av motorene planlegges til høsten 2013. Ombyggingen av 
de fire motorene på Balder forventes å ha en samlet investeringskostnad på 56,3 millioner 
kroner og anslås å gi en utslippsreduksjon på 254 tonn NOx per år. NOx-fondet har innstilt på 
en støttesats for investering til 80 prosent (Næringslivets NOx-fond, 2013).   

6.3.4 Direkte vanninnsprøyting  

Innsprøyting av vann under høyt trykk for å kjøle ned flaten i brennkammeret før tenning, vil 
redusere NOx mengden. Metoden kan gi en reduksjon på opp til 4 g/kWh (280 ppm NOx) i 
forhold til standardmotoren (9,5 g/kWh, dvs. 665 ppm NOx). 
 
Et komplett vannbehandlingssystem krever en ombygging av sylindertopper, samt lager, 
rensing og høytrykks pumpesystem for vann. Et vanntrykk på 210 – 400 bar er nødvendig, 
avhengig av motortype. Vannet må dessuten være svært rent, noe det normalt ikke er tilgang 
til offshore. Derfor krever dette krever installasjon av renseanlegg som er både plass- og 
vektkrevende. Vannforbruket anslås til ca. 100 – 130 g/kWh. 
 
En negativ effekt av vanninjeksjon er at forbruket av brennstoff øker med 2 – 3 prosent.  
 
Per i dag har NOx-fondet ikke gitt støtte til slike tiltak, verken på faste eller mobile 
innretninger.  

6.3.5 Selektiv katalytisk reaksjon (SCR) 

Denne løsningen er den metoden som gir det laveste utslippet av NOx, ned mot 1 – 2 g/kWh 
(70 – 140 ppm NOx).  

Metoden bygger på at de nitrøse gassene i eksosen reagerer med tilsatt urea over en 
katalysator og omdannes til nitrogengass (N2) og CO2. Utslippsreduksjonen avhenger blant 
annet av hvor mye urea som tilsettes.  

SCR brukes på en del ferger, og er primært installert for å få konsesjon til å drive. Metoden 
berører ikke selve motoren, men renser eksosgassen ved hjelp av kjemisk reaksjon mellom 
urea og eksosgassen.  Prinsippet består av en katalytisk reaktor som bygges inn i eksisterende 
eksoskanal, enten som en ny enhet eller som en erstatning for eksisterende lyddemper 
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(Wärtsiläs konsept), en måle-/kontrollenhet for røykgassparametre, en tank for urea og en 
pumpe/dyse injeksjonsenhet oppstrøms reaktoren.  

Siden tiltaket også krever bruk av kjemikalier, blir det en kostnad for innkjøp og transport av 
kjemikaliene. Hvert 2 – 4 år må dessuten reaktorelementet skiftes ut. NOx-fondet gir i tillegg 
til investeringsbidrag også driftsstøtte. 
 

6.4 Flyttbare innretninger og skip 

Med flyttbare innretninger menes i petroleumssammenheng floteller, borerigger og 
brønninterveneringsinnretninger (skip) som driver leteboring, produksjonsboring og 
overhaling av havbunnsbrønner. Når disse opererer på norsk sokkel, er de underlagt norsk 
petroleumsregelverk (Rammeforskriften §3). Når de er under transport, gjelder 
sjøfartsregelverket. Siden slike innretninger gjerne opererer over landegrensene, er det det 
internasjonale sjøfartsregelverk (IMO) som ligger til grunn for design. Kraftbehovet til slike 
innretninger dekkes vanligvis av dieseldrevne motorer. 
 
Per dags dato har NOx-fondet støttet motorombygging på 10 mobile rigger. Samlet løpende 
investeringskostnad på disse ombyggingene har vært i overkant av 138 millioner kroner. 
Dette har gitt en anslått årlig NOx-reduksjon på i underkant av 900 tonn (Næringslivets NOx-
fond, 2013).  
 
Så langt er SCR-teknologi brukt mer på skip enn på mobile rigger. Per i dag har to mobile 
rigger fått innvilget støtte til SCR-teknologi fra NOx-fondet. Norshore Atlantic er et nybygg, 
mens Maersk Innovator bygges om. Samlet investeringskostnad er estimert til 24,6 millioner 
kroner mens årlig reduksjon av NOx-utslipper anslått til 335,94 tonn (Næringslivets NOx-
fond, 2013). 
 
I tillegg til disse riggene, er det stor skipsaktivitet tilknyttet petroleumsvirksomheten på 
sokkelen, (bøyelastere, forsyningsskip, beredskapsfartøy, rørleggingsfartøy, dykkerskip osv.). 
Alle disse er underlagt sjøfartsreglementet og rapporterer derfor ikke sine utslipp under 
petroleumssektoren. NOx-fondet gir driftsstøtte som dekker deler av kostnadene ved kjøp av 
urea til bruk i SCR. I tilfeller hvor langsiktige kontrakter for offshore supplyfartøy inkluderer 
utgifter til drivstoff og urea, refunderer NOx-fondet ureakostnaden for oljeselskapene.  

6.4.1 Krav til NOx-utslipp i internasjonalt skipsregelverk 

Den internasjonale skipsfartsorganisasjonen (International Maritime Organization (IMO)) er 
FNs sjøsikkerhetsorganisasjon, opprettet i 1948 for å ivareta sikkerheten til sjøs og å hindre 
forurensning av det marine miljø. IMO har 170 medlemsstater og en rekke spesialiserte 
komitéer som utvikler internasjonale lover og regler. 
 
IMOs regelverk mot forurensning fra skip, er en del av den "internasjonale konvensjon for 
hindring av forurensning fra skip", kjent som MARPOL 73/78. Den 27. september 1997 ble 
MARPOL-konvensjonen endret ved "1997-protokollen", som inkluderer vedlegg (Annex) VI 
med tittelen "Prevention of Air Pollution from Ships". MARPOL vedlegg VI setter grenser for 
NOx-, partikkel- og SOx-utslipp fra skipseksos, og forbyr bevisste utslipp av 
ozonreduserende stoffer. 
 
IMOs utslippskrav blir ofte referert til som Tier I... III standarder. Tier I-standardene ble 
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definert i 1997-versjonen av Annex VI, mens Tier II / III-standardene ble introdusert i 
revideringen av denne i 2008. 
 
Annex VI trådde først i kraft 19. mai 2005 etter at 15 land hadde ratifisert den. Vedlegget 
gjelder med tilbakevirkende kraft for nye motorer større enn 130 kW installert på skip bygget 
etter 1. januar 2000, eller som gjennomgår en stor ombygging etter denne dato. Kravene 
gjelder også for faste og flytende rigger og boreplattformer (unntatt for utslipp knyttet direkte 
til boring, leting og / eller håndtering av mineraler på havbunnen). I påvente av ratifisering av 
vedlegg VI, har de fleste marine motorprodusenter bygget motorer som er kompatible med de 
nevnte standardene etter 2000. 
De viktigste endringene i Annex VI skal føre til en progressiv reduksjon i globale utslipp av 
SOx, NOx og partikler (herunder sot), samt innføring av "Emission Control Areas" (ECA'er) 
for å redusere utslippene av disse luftforurensningene ytterligere i utpekte havområder. 
 
En gradvis reduksjon i NOx-utslipp fra marine dieselmotorer på skip forventes også med 
innføringen av en "Tier II"- utslippsgrense for motorer installert etter 1. januar 2011, og med 
en strengere "Tier III"- utslippsgrense for motorer installert etter 1. januar 2016, på 
skip/innretninger som opererer i ECA'ene. Marine dieselmotorer installert etter 1. januar 
1990, men før 1. januar 2000, plikter også å overholde "Tier I"- utslippsgrensene, dersom en 
metode for motoren er godkjent/sertifisert. 
 
Utslippsstandarder for NOx 
Utslippsgrenser for NOx fra dieselmotorer er satt avhengig av motorens maksimale 
driftshastighet (n, (rpm)), som vist i Tabell 1 og vist grafisk i Figur 15. Tier I og Tier II- 
grensene er globale, mens Tier III-standarder bare gjelder i kontrollområdene for NOx (ECA). 
 
 
Tabell 1 MARPOL Annex VI. NOx utslippsgrenser
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Figur 15 MARPOL Annex VI. NOx utslippsgrenser 

Tier II-standardene forventes oppnådd ved en optimalisering av forbrenningsprosessene.  
Tier III-standardene forventes å kreve dedikerte NOx- teknologier som ulike former for 
vanninjeksjon i forbrenningsprosessen, resirkulering av eksos, eller selektiv katalytisk 
reduksjon (SCR). 
 
Ytterligere tekniske detaljer knyttet til utslipp av NOx, som metoder for utslippskontroll, 
inngår i den obligatoriske "NOx Technical Code" (2008). 
 
Etterlevelse: Samsvar med bestemmelsene i Annex VI gis ut fra periodiske inspeksjoner og 
undersøkelser. Ved bestått i undersøkelsene, får skipet utstedt et "International Air Pollution 
Prevention Certificate" som er gyldig i inntil 5 år. Under "NOx Technical Code" er det 
rederiet, ikke motorprodusenten, som er ansvarlig for at driften er i samsvar med kravene. 
 

6.5 Implementering av NOx-reduserende tiltak på dieseldrevne motorer 

Det er flere forhold som gjør at bare noen få NOx-reduserende tiltak er aktuelle for flyttbare 
og faste innretninger. Basert på erfaringer fra NOx-fondet ser det ut til at lav-NOx-ombygging 
(til Tier II) fremstår som det mest aktuelle tiltaket for flyttbare innretninger.  Dersom flere 
motorer blir ombygd til lav-NOx (som tilfredsstiller Tier II kravene), vil dette ha en positiv 
effekt på NOx-utslippene fra flyttbare innretninger. Imidlertid kan tidsbruken ved slik 
ombygging medføre betydelige økonomiske tap på grunn av nedetid.  
 
For faste installasjoner er drivstoffbesparende tiltak mest aktuelt. Katalytisk rensing (SCR) vil 
også, for både faste og flyttbare installasjoner, kunne være en kostnadseffektiv løsning for å 
redusere NOx-utslippene. 
 
Etableringen av NOx-avtalen (se kapittel 5.1.5) har blitt en driver for videreutvikling av NOx-
reduserende tiltak på skipsmotorer. Løsninger for gassdrift av skip er videreutviklet, slik at 
produsentene nå kan levere til flere typer skip enn tidligere. At Norge er en stor 
sjøfartsnasjon, påvirker også dette. Både for Rolls-Royce, Mitsubishi og Wärtsilä er 
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etterspørsel etter gassmotorer fra norske rederier avgjørende for at slike løsninger skal få 
midler til videre utvikling i det globale markedet for skipsmotorer. MAN og Pon Cat er andre 
leverandører som også ønsker å komme inn på det norske markedet med gassmotorer til skip. 
De selskapene som tilbyr gassmotorer, har i stor grad Norge som utgangspunkt for 
utviklingen av slike motorer. 
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7. KONKLUSJON 

De viktigste bidragsyterne til petroleumsindustriens NOx-utslipp er motorer og turbiner. 
Turbindrift bidrar med ca. 60 prosent av sektorens NOx-utslipp. Mesteparten av kraftbehovet 
på sokkelen dekkes av gassdrevne turbiner. Det ble derfor tidlig satt i gang arbeid med å 
utvikle teknologi som skulle redusere NOx-utslippene fra turbinene. Siden årtusenskiftet har 
de samlede utslippene fra faste innretninger gradvis falt etter hvert som nye 
produksjonsinnretninger på sokkelen har installert lav-NOx-turbiner. Disse regnes i dag som 
"Best available techniques" (BAT) og reduserer NOx-utslippene med mellom 50 til 90 
prosent sammenlignet med konvensjonelle gassturbiner.  
 
Utskifting av gamle turbiner på innretninger i drift har vist seg å være komplisert og svært 
kostnadskrevende. Som beskrevet i NOx-utredningen i 2005 (Oljedirektoratet, 2005) er slik 
utskiftning blitt gjennomført i svært liten grad. Utskiftingen skjer naturlig og langsomt ved at 
gamle petroleumsinnretninger fases ut og felt stenges ned. Lavere produksjon og 
energieffektivisering har gjort at enkelte gamle turbiner på noen modne felt er tatt ut av drift 
uten å erstattes. I noen tilfeller erstattes også selve plattformen med nye innretning, som på 
deler av Ekofiskområdet og på Valhallfeltet. Kraft fra land, som på Valhall, reduserer utslipp 
av både NOx og CO2. Utslippsregnskapet viser at utslippene fra faste innretninger hvor 
hovedgeneratorene er turbiner, er redusert med 27,8 prosent fra 2000 til 2012.   
 
I motsetning til faste innretninger, har utslipp fra mobile innretninger hvor kraftbehovet 
normalt dekkes av dieselmotorer, økt siden årtusenskiftet. Økningen i utslipp fra motorer 
skyldes blant annet at utbygging av mindre funn er blitt teknisk og samfunnsøkonomisk 
gjennomførbart som følge av utviklingen av undervannsteknologi. Boring og 
brønnoperasjoner på undervannsfelt utføres ved hjelp av mobile rigger. Nyere 
boreinnretninger er også større enn tidligere, blant annet på grunn av tilpasning til mer 
værharde strøk. Disse har også et høyere kraftbehov blant annet som følge av dynamisk 
posisjonering. 
 
Totalt har petroleumsindustriens NOx-utslipp vært rimelig stabile i perioden 2000 til 2012 
periode og det forventes ingen stor endring her, selv om oljeproduksjonen er avtagende. Det 
er verdt å merke seg at nærmere 40 prosent av norsk gassproduksjon er knyttet til felt med 
kraft fra land (Miljøverndepartementet, 2012).   
 
NOx-fondet har tilrettelagt for at de mest kostnadseffektive NOx-reduserende tiltakene tas 
først. Tiltak i olje- og gassektoren står for 10 prosent av utslippsreduksjonene som er utløst av 
tiltak støttet av NOx-fondet, en økning fra sju prosent i 2009. Til sammenligning utgjør 
investeringskostnaden for disse tiltakene 36 prosent av de totale investeringskostnadene for 
alle sektorene. Tallene viser at tiltak i petroleumssektoren fortsatt er dyre sammenlignet med 
andre sektorer, men at andelen tiltak i petroleumssektoren øker.   
 
I rapporten fra 2005 ble det konkludert med at lav-NOx dual fuel turbiner (DLE) ikke var 
kvalifisert til bruk på petroleumsinnretninger til havs. I dag har lav-NOx dual fuel-turbiner 
vært i drift på tre innretninger i flere år med godt resultat. Vanninjeksjon i gassturbiner 
(WLE) ble også vurdert å kunne utvikles til et kostnadseffektivt alternativ til lav-NOx 
turbiner. Denne teknologien er svært kostnadskrevende, mest av alt på grunn av plass- og 
vektrestriksjoner på petroleumsinstallasjoner offshore. En pilot med et fullskala anlegg 
installeres på Troll C i år, blant annet finansiert av NOx-fondet. 
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Størsteparten av tiltaksmidlene fra NOx-fondet har gått til utslippsreduksjoner på skip, også 
skip tilknyttet petroleumsnæringen. Norges størrelse som skipsfartsnasjon har i følge NOx-
fondet påvirket motorleverandørene til å utvikle sine leveranser i mer NOx-vennlig retning. 
Dette vil på sikt komme hele skipsfarten til gode. IMO-regelverket vil også bidra til dette.  
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