
 π Naturgass kan brukes direkte 
til oppvarming og matlaging i 
husholdninger, til industriformål, 
som drivstoff i kjøretøyer og 
for å produsere elektrisitet i 
gasskraftverk.

 π Russland er verdens største 
produsent av naturgass, mens 
Norge er den syvende største 
produsenten.

 π Gasskraftverk kan erstatte 
den langt mer forurensende 
olje- og kullbaserte elektrisi-
tetsproduksjonen.

 π Gasskraftverk har de laveste  
CO2-utslippene av alle kraftverk 
som er basert på fossile brensler. 

 π En stor fordel med moderne 
gasskraftverk er den fleksible 
produksjonen som kan justeres 
etter etterspørsel.

Gasskraft
Innen 2020 er det ventet at 36 prosent av Europas 
elektrisitetsproduksjon vil komme fra gasskraftverk. 
Statkraft er involvert i fem gasskraftverk – ett i Norge,  
og fire i Tyskland. Kraftverkene genererer elektrisitet  
ved hjelp av både gassturbiner og dampturbiner, og har 
en samlet produksjonskapasitet på cirka 2100 MW.

Hva er gasskraft? 
En gassturbin består av tre hovedkompo-
nenter: en kompressor, et brennkammer 
og selve turbinen. Turbinen suger luft inn 
i kompressoren, der trykket øker 15–30 
ganger. Den komprimerte luften ledes 
deretter inn i et brennkammer der natur-
gass tilsettes og blandingen antennes. 
Temperaturen i brennkammeret er om-
kring 1400 °C. Avgassene blir så ledet  
ut av brennkammeret til turbinskovlene. 
Underveis utvider gassen seg og får  
turbinen til å gå rundt. 

I et kombinasjonskraftverk (Combined 
Cycle Power Plant – CCPP) kombineres 
gassturbinsyklusen med en dampsyklus 
for å oppnå høyere effektivitet. Gass- 
turbinen blir drevet av naturgass. Den 
varme avgassen fra gassturbinen brukes 
til å generere damp som i sin tur driver 
dampturbinen. På denne måten er det to 
kraftkilder som driver generatoren som 
til slutt produserer elektrisitet.

gasskraft er miljøvennlig
Gasskraftverk bygger bro mellom olje-  
og kullalderen og en fremtid basert på 
fornybar energi. Naturgass er en ikke  
fornybar ressurs, og alle gasskraftverk 
fører til CO2-utslipp. Gasskraftverk står 
imidlertid for de laveste utslippene av  
blant kraftverk basert på fossilt brensel, 
og bidrar derfor positivt til det globale 
miljøet. 

Utslippene fra gasskraftverk bygget 
med beste tilgjengelige teknologi, inne-
holder cirka 50 prosent mindre CO2 og 
opptil ni ganger mindre NOx enn utslipp 
fra kullfyrte kraftverk. I Norge reduserer 
gass kraften behovet for import av elek-
trisitet basert på kull, mens de euro-
peiske gass kraftverkene representerer 
et direkte alternativ til langt mer foru-
rensende kullkraft.
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Fleksibiliteten i moderne gasskraftverk bi-
drar i tillegg til å balansere det europeiske 
kraftmarkedet, når nye, ikke-regulerbare 
fornybare energikilder som vindkraft og 
solenergi bygges ut i høyt tempo.

store i tyskland
Statkraft er en betydelig aktør innen  
gasskraft i Tyskland. Totalt kontrollerer  
Statkraft nå en femdel av den fleksible 
gasskraftproduksjonen i Tyskland,  
totalt 1900 MW.

Forruten de to gasskraftverkene Robert 
Frank og Emden som Statkraft overtok  

1. januar 2009, består porteføljen av de  
to nye og moderne gasskraftverkene  
Knapsack og Herdecke. Begge ble satt i 
drift høsten 2007, og er bygget ved hjelp 
av beste tilgjengelige teknologi innenfor 
energieffektivitet, sikkerhet og miljøhen-
syn. Knapsack CCPP har en installert ef-
fekt på 800 MW og er heleid av Statkraft, 
mens Herdeckeverket er på 400 MW og 
eies med 50 prosent hver av Statkraft og 
tyske Mark-E. 

I Norge er Statkraft 50 prosent deleier i 
Naturkraft, sammen med StatoilHydro.  
Selskapet eier og driver gasskraftverket  

på Kårstø i Rogaland. Kraftverket ble satt  
i drift høsten 2007 og har en installert  
effekt på 420 MW. Kraftverket er det første 
i sitt slag i Europa, med et moderne system 
for fjerning av NOx. Kraftverket er dessuten 
klargjort for senere installering av teknolo-
gi for CO2-rensing. 

 π 1994: naturkraft etableres
Selskapet Naturkraft etableres for  
å bygge et gasskraftverk på Kårstø i 
Norge. Naturkraft ble opprinnelig eiet  
av Statkraft, Statoil og Norsk Hydro.

 π 1998: naturkrafts første konsesjon
Naturkraft blir tildelt sin første 
konsesjon for bygging og drift av  
et gasskraftverk i Norge. 

 π 2005: investeringsbeslutning for kårstø 
Styret i Naturkraft (der Statkraft har en 
eierandel på 50 prosent) beslutter å 

gjennomføre byggingen av Norges 
første kommersielle gasskraftverk  
på land, på Kårstø i Rogaland.

 π 2005: investeringsbeslutning  
i tyskland 
Statkraft undertegner en samarbeids-
avtale med det tyske energiselskapet 
Mark-E om bygging av et gasskraftverk 
på 400 MW i Herdecke sør for Dortmund 
i Tyskland. Statkraft beslutter å bygge 
og drive et moderne gass kraftverk på 
800 MW ved Knapsack i nærheten av 
Köln i Tyskland.

 π 2007: Produksjonsstart 
Høsten 2007 starter kraft produksjonen 
ved gasskraftverkene Kårstø, Herdecke 
og Knapsack.

 π 2009: vekst i tyskland 
1. januar 2009 overtar Statkraft 
gasskraftverkene Robert Frank og Emden 
som et ledd i byttehandelen med E.ON 
AG. Anleggene har en samlet installert 
effekt på 939 MW. 
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Skisse av Statkrafts gasskraftverk Knapsack CCPP utenfor Køln i Tyskland.

Kjøletårn Dampturbinbygning Transformatorer

LuftinntakGassturbinbygning  Dampgeneratorer for 
varmegjenvinning

Knapsackverket har en installert effekt på 800 MW.


