
    

 

 

 

 

PRESSEMELDING 

 

GE og Sargas annonserer allianseavtale om program for økt 
utvinning av olje 

Houston / Oslo - 19. juni 2012 - GE (NYSE:GE) annonserte i dag en allianseavtale med norske 
Sargas AS om mulig leveranse av gassturbiner og teknisk og kommersielt samarbeid. Sargas har 
designet  et av verdens første gasskraftverk med integrert CO2 fangst som skal nyttes til økt 
oljeutvinning (Enhanced Oil Recovery – EOR). Kraftverket vil benytte GEs gassturbin i et 
kraftverk som vil produserer 250 MW elektrisk kraft. Flere fullskala kraftverk planlegges for 
tiden i USA og Europa.   

Med GEs turbin vil Sargas' metode for forbrenning av naturgass under trykk anvendes til  
kraftproduksjon med 90 %  CO2-fangst. Den patenterte Sargas-teknologien krever lave 
investeringskostnader, og anlegg kan bygges raskt med bruk av eksisterende tekniske 
komponenter. Produksjon av elkraft og fangsten av CO2 blir dermed konkurransedyktig. 

Sargas har tidligere inngått avtaler med Daewoo Shipbuilding & Maritime Engineering & Co 
(DSME) og SNC-Lavalin om bygging av komplette kraftverk basert på kull. Avtalen med bruk av 
GEs LMS 100 innebærer at det Sargas-ledede konsortiet nå kan bidra til realiseringen av 
naturgassbasert el-kraft- og CO2-produksjon. Lavt kostnadsnivå vil gi verden rimeligere elkraft og 
høyere CO2-fangst, og gjennom EOR programmer oppnås forlenget oljeproduksjon. 

GEs LMS100 turbin kombinerer velprøvde gassturbinteknologier fra GEs flymotor- og 
industriturbinteknologi, og er resultatet av ett av de mest omfattende samarbeid mellom 
konstruksjons- og produksjonsekspertisen i GEs historie. Ingen annen turbin opererer med like 
høy virkningsgrad. Den nye konfigurasjonen med LMS100 i Sargas-anlegget vil fange CO2 med 
høy effektivitet og lavt energiforbruk.  

-Tradisjonell karbonfangst i et gasskraftverk er vanligvis avhengig av statlige subsidier og 
avansert teknologi. Vår løsning, i kombinasjon med GEs teknologi, vil bidra til å endre verdens 
energibransje gjennom rimelig og fleksibel karbonfangst. Det gir tilgang til elektrisitet basert på 
lav-utslippskilder, på en enkel og velprøvd måte. Sargas er svært glad for å kunne samarbeide 
med industrielle giganter som GE,  DSME og SNC Lavalin, understreker Sargas' administrerende 
direktør Henrik Fleischer.  

DSMEs Konsernsjef Jaeho Ko er entusiastisk når det gjelder en løsning som kan få betydelig 
innvirkning på den voksende EOR-industrien, og potensialet til positivt å påvirke den globale 
klimapolitikken. -Vi er meget glade for at GE har inngått en allianse med Sargas. GEs posisjon i 
den internasjonale turbin- og kraftsektoren er uten sidestykke. Vi har utviklet den nye CO2-
teknologien sammen med Sargas de siste tre årene, og har stor tro på at denne teknologien vil gi 
et betydelig bidrag til  ren energi globalt. DSME er en ledende EPC-leverandør innen shipping, olje 
og gass med over 35 000 ansatte og 11 milliarder dollar i årlige salgsinntekter. Vi har som mål å 
arbeide innen utvikling av renere energi, og takket være denne teknologien står vi klar til å gjøre 
denne felles visjonen til virkelighet, sier Ko.  



 

 

-Som en av verdens mest effektive gassturbiner, er GE LMS100 en optimal løsning for et trykksatt 
karbonfangstanlegg. Turbinen gir en svært effektiv produksjon av trykksatt røykgass som kan 
benyttes av Sargas-teknologien. EOR med komprimert CO2 har blitt brukt i mer enn 30 år, men 
med en økt etterspørsel og reduksjon av naturlige underjordiske forekomster av CO2, er det 
behov for nye kilder. Den nye alliansen mellom GE og Sargas kan bidra til å fremme energi-
uavhengighet i USA gjennom utvikling av oljefelt, sier Darryl Wilson, CEO i divisjonen for 
flyderiverte turbiner i GE Energy.  

Om Sargas og alliansen med DSME og SNC 
Sargas er en norsk leverandør av teknologi for karbonfangst og EOR med kontorer i Norge, 
Sverige, Korea og USA. Sargas’ trykksatte CO2-fangstteknologi krever lavere mengder energi for å 
fange CO2 fra røykgassen enn andre tilgjengelige metoder, noe som vil revolusjonere 
karbonfangst for EOR i stor skala. Sargas eier globale patenter for sine metode og tilbyr ledende 
industrielle løsninger for naturgass-, kull- og biomasseanlegg. 

Sargas har også inngått et strategisk samarbeid med selskapet Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering Co. Ltd. (DSME og SNC-Lavalin), for å utvikle nøkkelferdige kraftverk. Sargas og dets 
partnere fokuserer på kraftverk i forbindelse med EOR, og dermed å skape en total verdikjede fra 
kraftsalg, kraftverk produksjon, CO2 logistikk og salg for å øke oljeproduksjonen. Siden starten i 
1973, har DSME vokst til å bli verdensledende innen skipsbygging og offshore og har spesialisert 
seg på å bygge ulike fartøy, offshore plattformer, borerigger, FPSO / FPUs, ubåter og destroyere. 

 
Følg GE Energy på Twitter @ GE_Energy. 
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For more information, contact: 

 
Rick Goins    Charli Collins 
GE Power & Water   Sargas Public Relations 
+1 713 803 0366   +44 (0) 207 881 7785 
richard.goins@ge.com                 sargas@tetra-strategy.co.uk 
 

 

Pressekontakt GE Energy Norge: 

Jan Erik Fåne 

+47 922 13 640  

jefane@kreabgavinanderson.com 

www.ge.com 

www.sargas.no 

www.dsme.co.kr 

www.snc-lavalin.com 
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