Nyhetsoversikt 2015
Shell ferdigstiller salget av sin
nedstrømsvirksomhet i Norge
01/10/2015
Shell har ferdigstilt salget til St1 Nordic Oy av Smart Fuel AS, som består av
bensinstasjonsnettet (Retail), industri- og marinemarkedet (Commercial Fuels) og transport
og forsyning (Supply & Distribusjon). Shell går også inn i en 50/50 joint venture med St1 for
flydrivstoffvirksomheten Aviation Fuelling Services Norway AS.

Salget inkluderer en merkevarelisens, som betyr at Shells merkevare vil forbli synlig langs norske veier.
Shells drivstoff og andre produkter vil også fortsette å være tilgjengelig ved de 404 bensinstasjonene
som nå overtas av St1.
– Shell har en lang og stolt historie i Norge og det var med distribusjon og salg av drivstoff at Norske
Shell startet for 103 år siden. Jeg er glad for at Shells merkevare forblir synlig på norske veier, fra
Nordkapp i nord til Mandal i sør. St1 overtar en solid og robust virksomhet med svært kompetente og
engasjerte medarbeidere, noe som gir de nye eierne et meget godt utgangspunkt for å styrke
forretningen videre og fortsette den verdiskapingen som Shell har lagt grunnlaget for, sier Tor Arnesen,
administrerende direktør i A/S Norske Shell.

Shell annonserte et mulig salg av sin nedstrømsvirksomhet i Norge i januar 2014, og en salgsavtale ble
signert med St1 i desember samme år. Konkurransetilsynet har tidligere godkjent salget, som ble
ferdigstilt i dag. Salget er i tråd med Shells globale strategi om å konsentrere sin nedstrømsvirksomhet
hvor den kan være mest konkurransedyktig på lang sikt. Partene har av kommersielle grunnet blitt
enige om å ikke oppgi salgsverdien.
Andre Shell-virksomheter i Norge, som Shell Energy, Gasnor og oppstrømsvirksomheten (leting og
produksjon) blir ikke berørt av salget, og vil fortsette å operere som før. Norge er viktig for Shell, som
forplikter seg til langsiktig virksomhet i landet.

Mediekontakt:
Alice Bergfall, kommunikasjonsrådgiver i A/S Norske Shell, tel. 97 06 90 38
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Skal sette drivstoffrekord fra Lindesnes til
Nordkapp
14/08/2015
Økokjøringsekspertene Knut Wilthil og Henrik Borchgrevink skal teste hvor lite diesel det er
mulig å bruke fra Norges sørligste til nordligste punkt.

Økokjøringsekspertene og verdensrekordholderne Knut Wilthil og Henrik Borchgrevink legger
i disse dager ut på distansen Lindesnes-Nordkapp for å sette en rekord det skal bli vanskelig
å slå.

Hvor lite diesel er det mulig å bruke når man kjører en personbil fra Norges sørligste til nordligste
punkt? Økokjøringsekspertene og verdensrekordholderne Knut Wilthil og Henrik Borchgrevink legger i
disse dager ut på distansen Lindesnes-Nordkapp for å sette en rekord det skal bli vanskelig å slå.
Den 17. august legger økokjøringsekspertene Knut Wilthil og Henrik Borchgrevink ut på sitt rekordforsøk
fra Lindesnes. Målet er å bruke så lite drivstoff som mulig med en standard personbil mellom Norges
sørligste og nordligste punkt. Rekordbilen, en Ford Mondeo 1,5 liter diesel, skal kun kjøres på norske
veier på ferden nordover, en tur som er planlagt å ta fire dager. Underveis skal verdensrekordholderne
Knut Wilthil og Henrik Borchgrevink stoppe flere steder og dele sine beste økokjøringstips.
– Vi gjør dette fordi vi har stor interesse for økonomisk kjøring, og for å vise at vi kan få mer ut av hver
liter drivstoff enn noen trodde var mulig på norske veier. Nordmenn flest kan kjøre mer økonomisk om
de forsøker, men skal man redusere forbruket betydelig kreves det kunnskap, timevis av trening og
nøye forberedelser, sier rekordfører Knut Wilthil, som blant annet sitter på verdensrekorden for lavt
forbruk i bensinbil. Den ble tatt da han og Henrik Borchgrevink kjørte Kautokeino-Oslo på én tank.
Rekordforsøket Lindesnes-Nordkapp vises ” live” i form av streaming på rekordportalen paaveien.no, der
alle kan følge turen som om de sitter i bilen. Her får man også mulighet til å gjette forbruket til Knut og
Henrik på turen.
Nøye forberedt
Blant forberedelsene som gjøres, er innkjøring av bil, nøye planlegging av rute, fartsberegninger og
utstyr det viktigste. Blant annet har rekordbilen fått montert EcoContact 5 fra Continental for å begrense
rullemotstanden, og bilen er polert for å redusere luftmotstanden så mye som mulig. Drivstoffet på
tanken er Shells Diesel Extra.
– Vi er pirkete på detaljene og vil ikke overlate noen ting til tilfeldighetene. Vi kommer til å kjøre under
80 km/t hele turen, så for ikke å skape for mye køer kjører vi enkelte strekninger om natten. At vi er to
i bilen gjør at vi kan lese trafikkbildet bedre, og på den måten utnytte energien i hver dråpe drivstoff
maksimalt, sier Henrik Borchgrevink.
Nordkapp-Oslo på én tank
Når Knut og Henrik når Nordkapp, starter et nytt rekordforsøk. Da skal de toppe tanken på nytt i et
forsøk på å nå hovedstaden på én tank, noe ingen tidligere har klart. For å oppnå dette går turen
igjennom Finland og Sverige, der veiene er bedre egnet for å klare rekorden.
www.paaveien.no

Bil-stipend fra Shell gikk til Lena Charlotte
28/07/2015
Bilinteresserte Lena Charlotte Westby fra Brumunddal ble den heldige vinner av et Shellstipend på 15.000 kroner, da Gatebil og Shell var på road trip.

Bilentusiaster møtte opp med bilene sine da road trip-følget besøkte Shell-stasjoner rundt om i landet i
forkant av Gatebilfestivalen på Rudskogen Motorsenter i Østfold tidligere i sommer. Det ble en
møteplass for å snakke om bil, drivstoff og delta i konkurranser. Den jeveste prisen var 15.000 kroner i
sponsorbidrag fra Shell til noen som bygger bil for Gatebil-sesongen 2016. Kriteriene for å få pengene
var å sende en velbegrunnet søknad hvor man fortalte om seg selv og bilen. Blant alle søkerne, var det
Westby som ble den heldige.
TØFF PÅ BANEN
Både Lena Charlotte og samboeren Øystein kjører en BMW Lena Charlotte kjøpte da hun var 18. Nå er
det derimot lite igjen som er originalt. Motoren en 3,2-liters rekkesekser fra BMW E46 M3 med turbo.
– Høsten 2013 fikk vi ei lita jente, så det ble lite kjøring det året, men i 2014 satset vi for fullt. Ikke bare
i frikjøring på Gatebil, men også i de fleste av løpene i Powerdrift-serien og NM i Drifting. Jeg kjører i
Semi Pro, mens Øystein har klart å komme seg opp i Pro-klassen. Og selv om jeg ikke klarte å komme
på pallen, slo jeg mange av gutta jeg konkurrerer mot.
MAX ATTACK I 2016
– Bilen ble plukket helt ned igjen etter 2014-sesongen for å gjøre den enda bedre, forteller hun videre.
– Motoren er en M3 E46 med turbo som skal være god for over 1000 hester, men denne skal få mindre
turbo og justeres så den blir mer lettkjørt og holdbar. I tillegg sveiser vi opp hele karosseriet for å gjøre
den stivere, pluss at vi lager rørramme både foran og bak.
Vi bytter også ut det meste i bakstillinga, for foran er det allerede full pakke fra Wisefab. Eneste som
trengs er servostyring. Men når vi i tillegg pusser opp hus og har ei jente på snart 2 som er verdens

viktigste, ja da strekker hverken tid eller penger helt til. Men i vinter skal bilen bli klar, og de 15000
kronene fra Shell skal jeg love deg var et kjærkomment bidrag vi ble utrolig glade for!
DRØMMER OM QUEEN OF EUROPE
– Drømmen er å delta i driftingserien ‘Queen of Europe’, hvor jeg kan konkurrere mot selveste Karolina
Pilarczyk fra Polen. Hun er mitt største forbilde, i alle fall når det gjelder bilsport. Karolina er helt rå, og
vinner også over mange av de beste gutta.
– Men veien dit er selvsagt lang og kanskje helt umulig, men først og fremst skal vi sørge for at jeg har
en bra bil, og deretter er det bare å øve, øve og øve.
Gatebil og Shell ønsker Lena Charlotte lykke til mot bilsesongen 2016!
(Artikkelen er hentet fra Gatebil.no og har blitt forkortet)
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Shells Jazzstipend 2015 til Kristoffer Eikrem
15/07/2015
Kristoffer Eikrem fra Molde fikk denne uken tildelt Shells Jazzstipend 2015. Shellstipendet
deles annet hvert år som Jazzstipend under Jazzfestivalen i Molde, og annet hvert år under
Operafestukene i Kristiansund som et Musikkteaterstipend. Stipendet er på 50.000 kroner, og
prisvinneren får også sette opp egen konsert på neste års festival.

Tor Arnesen, administrerende direktør i A/S Norske Shell (til venstre) overrakte Shells
Jazzstipend til Kristoffer Eikrem (høyre) i forbindelse med åpningen av Molde Jazzfestival
denne uken.
Tor Arnesen, administrerende direktør i A/S Norske Shell sto for overrekkelsen av prisen og siterte fra
juryens begrunnelse:
- Noe av det som kjennetegner mange av de mest interessante yngre jazzmusikerne i Norge i dag, er at
de virker å ha en åpen og inkluderende holdning til musikalske uttrykk, en kunnskap og en kjærlighet til

det tradisjonelle i kombinasjon med en vilje til utforsking og eksperimentering, og en musikalsk
iderikdom samt instrumentell ferdighet til å kunne sette dem ut i livet. Med dette som utgangspunkt
ligger mye til rette for å kunne lage spennende og sjangeroverskridende musikk. Kristoffer Eikrem er et
utmerket eksempel på dette. Eikrem har med de ulike prosjektene han har tatt del i vist en allsidighet
og vilje til å prøve ut nye ting, samtidig som hans musikalske personlighet, både som komponist og som
musiker, har vært tydelig i hver instans.
Kristoffer Eikrem er født i Molde men har i senere tid bodd i Oslo, hvor han har studert ved Norges
Musikkhøgskole. Herfra har han også hatt meste sitt musikalske virke, og han har turnert i Europa, Asia
og Sør-Afrika, så vel som i Norge.
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Shell vant Svaneprisen 2015
12/06/2015
Ved å vaske bilen hos Shell bidrar du til mindre utslipp og renere luft for ansatte. Dette har de
nå mottatt pris for.

Kategorisjef for bilvask, Ole-Petter Hagfors, mottok Svaneprisen på vegne av Shell.
Svaneprisen 2015 har som formål å gjøre det enklere forbrukerne å ta miljøbevisste valg. De deler ut
prisen for beste markedsføring av Svanemerket.

Derfor vant Shell prisen
I juryens begrunnelse står det at Shell lanserte Svanemerkede bilvaskemidler:



med fokus på stor synlighet for Svanemerket, både på radio og ute på stasjonene



med Svanen godt integrert og synlig i markedsmaterialet

Helse- og miljøeffekt
-Jeg er svært stolt på vegne av Shell, våre forhandlere og stasjonsdrivere over å kunne motta
Svaneprisen. Bilvask er et viktig satsingsområde for oss og Svanemerket kjemi i bilvasken er bra for
både helse og miljø. Gjennom overgangen til Svanemerket kjemi har vi blant annet redusert oljeinnhold
i avløpsvannet betraktelig. Svanemerkede bilvaskmidler er bra for våre ansatte, samtidig får kundene en
ren bil med renere samvittighet, sa Ole-Petter Hagfors, markedsansvarlig for bilvask i Shell Retail.

Her får du Svanemerkede bilvaskemidler
Shell valgte i fjor å introdusere 100 prosent Svanemerkede bilvaskemidler i alle sine 110 selveide
vaskehaller i Norge, med hensikten om å redusere utslipp av miljøskadelige og allergifremmende stoffer
i flere millioner bilvasker årlig.
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Branntilløp på Nyhamna
01/06/2015
A/S Norske Shell kan bekrefte at det oppsto et branntilløp på Ormen Lange-anlegget på
Nyhamna i Aukra kommune i dag, omkring kl. 12:50.
BRANNTILLØP PÅ NYHAMNA
A/S Norske Shell kan bekrefte at det oppsto et branntilløp på Ormen Lange-anlegget på Nyhamna i
Aukra kommune i dag, omkring kl. 12:50. Branntilløpet med tilhørende røykutvikling skjedde i
forbindelse med en sveisejobb på et rør. Brannen ble slukket ganske umiddelbart. Anlegget er for tiden
gassfritt, på grunn av av pågående nedstenging grunnet modifikasjons- og vedlikeholdarbeid på
anlegget.
Det var omkring 650 personer på anlegget på tidspunktet. Samtlige ble evakuerte, og det var ingen
skadde. De fire personene som var nærmest har blitt undersøkt for røykskade som følge av hendelsen
og de er alle ved god helse. Nødetatene kom på stedet.

Nervepirrende finaledag for de norske lagene i
Shell Eco-marathon
24/05/2015
Etter noen svært hektiske og spennende dager for de norske lagene er nå den 30. utgaven av
Shell Eco-marathon Europe over. Etter en rekke problemer klaffet det endelig for Høgskolen i
Østfold på finaledagen, mens NTNU fikk en noe dramatisk og skuffende avslutning på
konkurransen.
Årets utgave av Shell Eco-marathon ble en dramatisk affære for de norske lagene fra NTNU og
Høgskolen i Østfold. I konkurransen hvor vinnerne er de lagene som klarer å kjøre lengst på tilsvarende
én liter drivstoff, får hver bil opptil fire forsøk på gatebanen. For å få forsøket godkjent, må bilen kjøre ti
runder på under en gitt tid.

Høgskolen i Østfold var fornøyde med egen innsats i Shell Eco-marathon.
Laget fra Høgskolen i Østfold møtte på flere uforutsette problemer underveis. Før start havarerte
motoren på bilen «NG Sustain», og laget startet en desperat jakt etter en ny motor i Rotterdam. Utrolig
nok fant studentene en tilsvarende motor som de hadde i sin bil. Under første forsøk måtte laget så
bryte etter en runde på grunn av et brukket tannhjul, og igjen måtte studentene ut på leting etter nye
deler. Da bilen til slutt virket til å fungere under andre forsøk – gikk den tom for drivstoff etter åtte
runder, og måtte nok en gang bryte. Laget måtte derfor jobbe intensivt med å effektivisere bilen og
finne metoder for å minske drivstofforbruket. På søndag klaffet endelig alt for Østfold, og under forsøk
nummer tre fullførte bilen et særdeles verdig heat – til stor jubel og glede for laget OUC Shell Eco.
- Østfoldlaget imponerte virkelig i dag! Etter at de gikk tom for bioetanol under forsøket i går, gjorde de
en rekke modifikasjoner og justeringer på bilen. I dag klarte de å kjøre tilsvarende 119,1 kilometer på
én liter drivstoff, og det holdt til en stolt 7. plass i klassen for alternativt drivstoff. De har vist en enorm
stå-på-vilje hele veien, og har klart å løse alle de utfordringene de har møtt på, forteller Alice Bergfall,
Shells norske representant under årets Shell Eco-marathon i Rotterdam.

Spent stemning mens Shells teknikere måler drivstofforbruket til Høgskolen i Østfold.
Høgskolen i Østfold er også selv meget fornøyde med resultatet.
- Dette har vært ekstremt nervepirrende, men vi er nå kjempefornøyde med hva vi har fått til. Vi har
bygget en hel bil for hånd, etter sirkeløkonomiske prinsipper, og bilen vår er 100 prosent gjenvinnbar –
noe vi har fått mye positiv oppmerksomhet for. At vi til slutt også fikk til et vellykket forsøk på banen er
kjempeartig og en stor bonus, forteller Lill Michaelsen, prosjektleder for studentlaget fra Østfold.
Med Shell Eco-marathon får studentene overført teoretisk læring fra skolebenken til praktisk erfaring.
Ifølge Johannes Gylseth, ingeniør på Østfoldlaget, har konkurransen bidratt til verdifull læring.
- Dette har vært en fantastisk erfaring, som jeg tar med meg for livet – og absolutt med videre inn i
arbeidslivet. Bare det å måtte jobbe intensivt mot tidsfrister, å måtte løse uforutsette problemer og
finne kreative løsninger under tidspress har bidratt til masse læring. Ikke minst har jeg lært at man aldri
må gi opp, uansett hvor mørkt det ser ut. «No guts, no glory», avslutter Gylseth med et stort smil.

Johannes Gylseth fra Mo i Rana tar siste finpuss på bilen før konkurransestart.
Teamet fra Høgskolen i Østfold består av Lill Michaelsen frå Sarpsborg, Elise Tinnan fra
Glomfjord, Marius Baltzersen fra Ås, Johannes Gylseth fra Mo i Rana, Mathias Lindahl fra Fredrikstad,
Per-Egil Ranum fra Fredrikstad, Fredrik Johannesen fra Fredrikstad og Robert Paasche fra Lørenskog.

Blandede følelser for NTNU
NTNU og teamet DNV Fuel Fighter hadde høye ambisjoner foran årets konkurranse. De hadde
videreutviklet sin elbil i klassen Prototype fra i fjor, og bygget en helt ny hydrogenbil for klassen Urban
Concept. Dessverre gikk ikke løpet helt etter forventningene for sistnevnte.
I likhet med laget fra Østfold, fikk laget fra Trondheim motorproblemer med sin nye bil i klassen Urban
Concept. Dermed måtte de flytte over motoren fra deres andre bil i Prototype-klassen, men det å flytte
en motor frem og tilbake mellom to biler er både vanskelig og tidkrevende.

NTNU, klar for et siste forsøk med Urban Concept-bilen.

- Det er veldig vanlig at studentlagene møter på utfordringer nå som bilene kanskje skal kjøre lengre
enn de noen gang har forsøkt på tidligere. Laget fra NTNU har jobbet beinhardt denne helgen. Dessverre
har vi hatt perioder med overskyet vær i Rotterdam, noe som ikke er helt ideelt for solcelle-panelene til
Prototype-bilen deres. De endte uansett opp med en veldig respektabel ellevteplass i denne klassen,
mens de dessverre ikke fikk noe tellende resultat med den nye Urban Concept-bilen. Uansett har de all
grunn til å være stolte med egen innsats, de har tross alt bygd en helt ny bil på åtte måneder, forteller
Alice Bergfall i Shell.

NTNU sin elbil kom på en 11. plass i Prototype-klassen.
NTNU kjørte 482,5 km/kwh med sin Prototype, og klarte dermed ikke å forbedre fjorårets resultat med
samme bil. Den splitter nye Urban Concept-bilen hadde laget enda større utfordringer med. Etter
intensiv jobbing i verkstedet på finaledagen, ankom laget og Urban Concept-bilen banen helt på tampen
av konkurransen klar for et aller siste forsøk. Denne gangen så alt til å fungere som det skulle, og bilen
kjørte 6,5 ut av 10 runder før brenselcellen slo seg av og bilen måtte avbryte uten å ha fullført et eneste
godkjent forsøk.

Det ble en kamp mot klokken for NTNU med Urban Concept-bilen.

- Vi må innrømme at vi er svært skuffet nå. Spesielt når vi var så nære med å få det til. Vi har jobbet
hver dag i åtte måneder med dette prosjektet, og vi hadde håpet på et bedre resultat. Men tekniske
problemer kan skje, spesielt med en splitter ny bil - og vi har lært utrolig mye. Vi har lagmedlemmer fra
sju forskjellige nasjoner som har samarbeidet meget bra underveis, og nå skal vi hjem for å analysere
resultatene og evaluere. Vi håper nå å rekruttere et nytt lag for neste år, som kan bygge videre på det
vi har startet. Bilene er utvilsomt bra, men de trenger nok litt mer finjustering, sier Myselie Nguyen som
er prosjektleder for NTNU-laget.
Foruten Myselie Nguyen fra Trondheim, bestod laget fra NTNU av Hossein Neizan Hosseini fra
Tehran/Iran, Benjamin Halsøy fra Bergen, Magnus Buodd fra Tjølling, Ole Bauck fra Oslo, Vebjørn Røed
Myklebust fra Volda, Jens Rief fra Oslo, Emil Edwin fra Trondheim, Aleksander Sendrowicz fra Sarpsborg,
Eirik Nordbø fra Måløy, Terje Mork fra Oslo, Ferdinand Solvang fra Drøbak, Andreas Øgaard fra Moss,
Sigbjørn Kjensmo fra Bærum, Simen Hexeberg fra Lillestrøm, Bjarne Kvæstad fra Sola, Marius Hofmann
fra Darmstadt/Tyskland, Milan Pesic fra Nis/Serbia, Sacha Danjou fra Rouen/Frankrike, Emely Sjøsåsen
fra Sandefjord, Andreas Øyehaug fra Høyanger, Simon Berger fra Oslo, Michelle Brenden fra Bodø, Trym
Dyrnes fra Mysen, Iselin Neteland fra Norheimsund, Yoann Dolle fra Dijon/Frankrike og Simon Fuchs fra
Kaiserslautern/Tyskland.

Østfolds Urban Concept-bil på gatebanen i Rotterdam. Rundt 50 000 besøkende kom for å se
på studentene konkurrere i energieffektivitet.
Shell Eco-marathon er en global konkurranse som utfordrer studenter til å designe og bygge ultraeffektive kjøretøy, som så konkurrerer om å kjøre lengst på minst mulig drivstoff. Konkurransen har to
kategorier; Prototype (futuristiske, strømlinjede kjøretøy designet for å redusere friksjon og maksimere
effektivitet) og Urban Concept (konseptbiler som er tilpasset normale veier). Studentene kan også velge
mellom syv forskjellige drivstofftyper.
197 lag fra 26 forskjellige land deltok i den 30. utgaven av Shell Eco-marathon Europe i Rotterdam.
Flere verdensrekorder ble satt under årets konkurranse og rundt 50.000 besøkende kom for å se
studentlagene konkurrere i energieffektivitet. Neste år flytter den europeiske utgaven av Shell Ecomarathon til London.




Mer om Shell Eco-marathon her
Oversikt over alle resultatene fra Shell Eco-marathon Europe 2015
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Shell Eco-marathon er i gang
22/05/2015
Det ble en noe dramatisk start for laget fra Høgskolen i Østfold på årets Shell Eco-marathon i
Rotterdam. Deres motor ble ødelagt, og det ble satt i gang en desperat jakt etter ny motor.
Laget fra NTNU har imidlertid hatt gjennomført første løp med godt resultat.
Shell Eco-marathon er en internasjonal konkurranse hvor studentmiljøer fra hele verden konkurrerer
med sine egendesignede biler om å kjøre lengst mulig på en energimengde tilsvarende én liter bensin.
Konkurransen hadde sin offisielle åpning i Rotterdam i dag, og avsluttes på søndag.

NTNUs Urban Concept-bil har godkjent teknisk inspeksjon, og er klar for konkurranse.
Tre norske biler deltar, to fra NTNU i Trondheim, og en fra Høgskolen i Østfold. Høgskolen i Østfold
deltar i klassen Urban Concept, og har en bil som går på biodrivstoff. I dag var siste mulighet for å teste
bilen på løypen, for selve konkurranse starter i morgen.
- Dessverre opplevde Høgskolen i Østfold et motorhavari, og det var ikke mulig å redde motoren. Etter å
ha lett hele Rotterdam rundt fant de utrolig nok en tilsvarende motor, og nå er de i full gang med å få
satt i denne. De går glipp av testkjøringen, men er likevel optimister når konkurransen skal starte. Det
er ikke uvanlig at lagene får bryne seg på uforutsette utfordringer, det er en del av opplevelsen, sier
Alice Bergfall, som er Shells norske representant i Rotterdam.

Johannes Gylseth fra Høgskolen i Østfold skrur på ny motor, etter at den originale havarerte.
Høgskolen i Østfold har uansett fått mye positiv oppmerksomhet for designet på sin oransje bil i
Nederland, og selv om det er første året de stiller til start med denne bilen har de høye forhåpninger.
- Det konkurreres ikke bare i å kjøre lengst mulig, men man kan også få premie for spennende tekniske
konsepter og innovativ, fremtidsrettet teknologi. Bilen til Høgskolen i Østfold er 100% gjenvinnbar, og
det vekker oppmerksomhet, forteller Bergfall.

Bra start for NTNU
NTNU i Trondheim stiller med to biler. En videreutviklet bil i klassen Prototype, og en helt ny bil i Urban
Concept. Begge bilene gikk plettfritt gjennom teknisk kontroll, og det første heatet med Prototype-bilen
er allerede kjørt.

Tekniske inspektører fra Shell måler energiforbruk etter målgang.
- NTNU startet med å kjøre 493 km/kwh, noe som er imponerende for første forsøk. I fjor kjørte de
omkring 600 kilometer på sitt beste forsøk, og målet er å gjøre det enda bedre på et av de tre forsøkene
som nå gjenstår. NTNU finjusterer nå både elektronikk og kjøreteknikk, og jeg tror det går mot et sterkt
norsk resultat, forteller Bergfall.
Lørdag er det klart for kjøring i klassen Urban Concept, og der blir det altså en duell mellom de norske
lagene fra NTNU og Høgskolen i Østfold.
Shell Eco-marathon 2015 avsluttes søndag.
Les mer om Shell Eco-marathon her.
Tilbake til toppen

Samferdselsministeren avduket fremtidsbiler
18/05/2015
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen avduket før helgen de tre norske bilene som skal delta
i årets Shell Eco-marathon. - Vi trenger å løse fremtidens utfordringer når det gjelder
mobilitet og energi, og det er svært interessant å se hva studentene fra NTNU og Høgskolen i
Østfold har fått til med disse bilene, sa samferdselsministeren.
Årets Shell Eco-marathon, som er en konkurranse hvor studentmiljøer fra hele verden konkurrerer om å
kjøre lengst mulig på energimengde tilsvarende en liter bensin, starter i Rotterdam den 21. mai. Tre
norske biler skal i år delta, og fredag ble bilene avduket av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på
Aker Brygge.

Begge lagene sammen med Urban Concept-bilene.
- Utfordringen Shell gir studentene med å konstruere mer drivstoffgjerrige biler er veldig bra. Det som
jeg synes er det aller mest spennende når jeg ser på bilene og ser på studentene, det er at er det er
disse studentene som i morgen blir våre ingeniører, som skal løse både mobilitetsutfordringer og
industriutfordringer. Det å ha denne erfaringen her med seg må være kjempeverdifullt både for de
personlig, men også for deres fremtidige arbeidsgivere, sa Solvik-Olsen.

NTNU har en lang og stolt historie i Shell Eco-marathon og stiller i år med to biler i hver sin
klasse.
Videoavskrift (DOCX, 478 KB) - Åpnes i nytt vindu

NTNU i Trondheim stiller med to biler i årets konkurranse. En i Urban Concept-klassen, som er for
konseptbiler tilpasset normale veier og en bil i prototype-klassen, som er for strømlinjede kjøretøy som
er designet mest for å redusere friksjon og maksimere effektivitet.
- Bilen i prototype-klassen er en forbedret utgave av fjorårets bil, mens vi har bygget en helt ny bil i
Urban Concept-klassen. Her har vi valgt å benytte oss av en elektrisk motor, men bruker brenselceller
med hydrogen fremfor elektrisitet for å gjøre bilen enda mer miljøvennlig, fortalte prosjektleder Myselie
Nguyen til de fremmøtte på Aker Brygge.
Høgskolen i Østfold har også for hånd bygget en helt ny bil for Urban Concept-klassen. I denne klassen
må alle bilene ha blant annet fire hjul og vindusvisker.
- Vår bil går på 2. generasjons biodrivstoff, og er 100 % resirkulerbar og tuftet på sirkeløkonomisk
tankegang. Hele bilen er bygget med fornybare råvarer, sa prosjektleder Lill Michaelsen før Ketil SolvikOlsen hjalp til med den offisielle avdukingen av østfoldingenes bidrag i årets Shell Eco-marathon.

Bilen til Høgskolen i Østfold ble vist frem for aller første gang på Aker Brygge.
Det ble også tid til en liten demonstrasjon av bilene foran en stor forsamling, inkludert pressekorps og
en rekke prominente gjester som ønsket å ønske de norske lagene lykke til i Rotterdam.
- Det er mange grunner til at vi arrangerer en slik konkurranse, men det aller viktigste er kanskje
hvordan Shell Eco-marathon bidrar til interesse og entusiasme for innovasjon, teknologi og realfag blant
unge studenter. I løpet av de 30 årene Shell Eco-marathon Europe har eksistert, har vi hatt 50 tusen
deltakere. Disse får med seg viktig kunnskap og praktisk erfaring som de kan ta med seg videre. De
norske lagene har tradisjonelt gjort det meget bra i konkurransen, og vi er gleder oss til å se hva de får
til neste uke, når de skal konkurrere mot 230 lag fra over 30 europeiske land, sa Alice Bergfall,
kommunikasjonsrådgiver i A/S Norske Shell.
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Bemanningsreduksjon
23/04/2015
I et allmøte i dag er ansatte informert om at det blir reduksjon i bemanningen i Norske Shell.
Norsk:
A/S Norske Shell startet våren 2014 et systematisk arbeid for å styrke konkurranseevnen gjennom
kostnadsreduksjoner og tilpasning av organisasjonen til fremtidige oppgaver. Shells opererte felt i Norge
står foran en nedadgående produksjon i årene fremover, og en rekke større prosjekter er enten
avsluttet eller i ferd med å ferdigstilles, uten at det er planlagt nye tilsvarende store prosjekt i
overskuelig framtid. Oljeprisfallet har bidratt til å forsterke behovet for endringer.
Gjennom det siste året er en rekke tiltak satt i verk for å redusere kostnader. I februar 2015 ble de
ansatte orientert om at dette også ville medføre reduksjon i antall stillinger, og i dag er organisasjonen
informert om at reduksjonen omfatter ca.120 faste stillinger.
Ca. 100 av disse stillingene er lokalisert ved hovedkontoret i Risavika ved Stavanger. Ca. 20 er knyttet
til driftsavdelingen i Kristiansund. I tillegg skal A/S Norske Shell redusere antallet innleide medarbeidere
og konsulenter med tilsammen ca. 140 i Stavanger, Kristiansund og på Nyhamna.
Oppstrømsvirksomheten i Norske Shell har i dag ca 900 ansatte og 350 innleide.
Overtallighet vil bli søkt løst med frivillige ordninger som sluttpakker og tidligpensjon.
-Disse tiltakene er nødvendige for å tilpasse oss aktivitetsnivået vi ser i årene som kommer og for å
styrke vår posisjon i konkurransen om spennende nye oppgaver i fremtiden. Vi holder fast ved vår
langsiktige ambisjon i Norge, vi tror på fremtidig vekst, og søker derfor aktivt nye muligheter på norsk
sokkel, sier administrerende direktør Tor Arnesen.
Styrene i Shell og BG annonserte nylig enighet om betingelsene for en anbefalt fusjon. Dette er en
separat prosess, og har ikke påvirket beslutningen som A/S Norske Shell kunngjorde i dag.
English:
In the spring of 2014, A/S Norske Shell started a systematic effort to strengthen its competitiveness and
adapt to future activities through cost reductions and organizational changes. Shell’s Norwegian
producing fields are facing declining production in the years to come. In addition, a number of major
projects are either completed or about to be completed, without new correspondingly large projects
planned in the foreseeable future. Falling oil prices have reinforced the need for changes.
Over the past year, a number of measures have been implemented to reduce cost. In February 2015,
Shell’s employees in Norway were informed that cost reductions will also require a reduction in the
number of employees. Today, staff were informed that the reduction includes approx. 120 permanent
positions.
Around 100 of these positions are located in Norske Shell’s headquarters in Stavanger, and approx. 20
are located in the operations department in Kristiansund.
In addition, the number of contractors and consultants will be reduced by approx. 140 positions
in Stavanger, Kristiansund and at Nyhamna. The upstream business of Shell in Norway currently counts
approx. 900 Shell employees and 350 contractors.
Redundancies will be sought solved with voluntary schemes like severance packages and early
retirement.
“These measures are necessary to adapt our organization to the level of activity we see in the coming
years, and to strengthen our competitiveness. We still adhere to our long-term ambition in Norway, and
believe in future growth through pursuing new opportunities on the Norwegian shelf” said managing
director of Norske Shell, Tor Arnesen.

The Boards of Shell and BG recently announced that they have reached agreement on the terms of a
recommended combination. This is a separate process, and has not affected the reduction decision
announced by A/S Norske Shell today.
For ytterligere kommentarer, vennligst kontakt:
For further comments, please contact:
Jan Soppeland, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
Mobil: +47 93 61 22 22
E-post: jan.soppeland@shell.com
Kitty Eide, Kommunikasjonsjef, drift og prosjekt
Mobil: +47 41 50 35 40
E-post: kitty.eide@shell.com

Påskekampanje gav 250.000 kroner til Røde
Kors
17/04/2015
I påsken solgte Shells bensinstasjoner Solo og Kvikk Lunsj for den store gullmedalje.
Motivasjonen? Shell donerte nemlig 5 kroner for hvert salg til Røde Kors.
Rundt 250 biliststasjoner over hele landet samarbeidet om påskekampanjen, som gikk ut på at kunder
fikk pakketilbud på de to påskefavorittene til 25 kroner, mens Shell donerte 5 kroner for hvert salg til
Røde Kors sitt arbeid. Til sammen ble det solgt 35 000 Solo og Kvikklunsj. Etter et lite bidrag fra Shells
hovedkontor i Oslo kom totalbeløpet opp i en kvart million kroner.

Fra venstre; Anita Sørlundsengen (retaildirektør, Shell), Sven Bruun (nestleder i Røde Kors
Hjelpekorps), Daniel Hind (markedssjef, Shell Retail) og Øistein Mjærum (markeds- og
kommunikasjonsdirektør i Røde Kors).
- Vi setter utrolig stor pris på Shell Retails initiativ, sier Øistein Mjærum, markeds- og
kommunikasjonsdirektør i Røde Kors. - Påskekampanjen på stasjonene har ikke bare bidratt til synlighet

rundt Røde Kors sitt viktige arbeid i påsken, men har også vært en viktig innsamlingsmulighet for Røde
Kors Hjelpekorps. Vi ønsker å takke alle som har bidratt ved å kjøpe dette pakketilbudet, og for at Røde
Kors fikk mulighet til å være med på denne kampanjen.
Påskekampanjen skapte stort engasjement på biliststasjonene som deltok.
- De aller fleste nordmenn har nok et forhold til nettopp denne organisasjonen. Røde Kors gjør en
fantastisk jobb og dette ønsket Shell å støtte opp om med denne kampanjen, forteller Anita
Sørlundsengen, Retaildirektør i Shell. – Det har vært veldig gøy å følge med på det positive
engasjementet som denne kampanjen har skapt ute på stasjonene. De ansatte har vært kreative med
mål om å skape god påskestemning på sin stasjon og samtidig synliggjøre Røde Kors og kampanjen.
Mange har også samarbeidet med sine lokale Røde Kors Hjelpekors – noe som har skapt merverdi både i
form av gode opplevelser for kunder og ansatte, og øvrig pengeinnsamling.

Shell Aksdal i Haugesund solgte 1 380 Kvikk Lunsj og Solo i påsken, og samlet i tillegg inn
5000 kroner til sitt lokale Røde Kors-lag gjennom bøsseinnsamling.
Påsken 2015 var en rolig påske, ifølge Røde Kors Hjelpekorps. Likevel deltok 1 300 Røde Kors-frivillige i
216 aksjoner i Norge under påskeuken. Til sammen 276 000 frivillige vakttimer ble loggført. De fleste
aksjonene var henteoppdrag og søk etter savnede personer.
- Støtten fra Shell Retail kommer godt med. Midler til utstyr og opplæring vil gjøre oss i enda bedre
stand til å hjelpe når det virkelig gjelder. Det har vært givende å samarbeide med Shell Retail om

innsamlingen, og det har skapt stort lokalt engasjement. Vi håper at vi kan samarbeide igjen ved en
senere anledning, sier Sven Bruun, nestleder i Røde Kors Hjelpekorps.
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Nytt samarbeid mellom Shell Retail og GoMore
11/04/2015
Nå kan norske samkjøringsbrukere få en gratis kaffe på turen. Shell Retail i Norge har nemlig
inngått et samarbeid med GoMore, nordens største samkjøringstjeneste. Avtalen innebærer
at alle som samkjører via GoMore får en gratis kaffe på Shell Fresh-biliststasjoner i Norge.

Delingsøkonomien baserer seg på bedre utnyttelse av ledige ressurser. AirBnB har for lengst etablert
seg som den ledende aktøren innenfor deling av hus og leiligheter, og Finn.no sin portal ”Småjobber” lar
folk med spesifikke kompetanser selge sine tjenester online til andre privatpersoner. GoMore er Nordens
største samkjøringstjeneste, med over 280 000 brukere. Litt over 18 500 av disse er norske, og med økt
interesse fra nordmenn om å samkjøre, har GoMore nå inngått en avtale med Shell om at alle som
kjører sammen via GoMore får en gratis kaffe på Shell Fresh-stasjoner over hele landet.

En ny, seriøs aktør

Nicolay Schweigaard, markedsansvarlig i GoMore
Siden lanseringen i juni 2014 har GoMore jobbet aktivt med å knytte nære og gjensidig fordelaktige
samarbeidsavtaler. Terskelen for å kjøre sammen har vist seg å være høy i Norge, med relativt få

bookede skysser så langt. Gratis kaffe på turen er et velkomment tilbud som GoMore mener vil appellere
til mange.
- For det første er nordmenn på verdenstoppen når det gjelder konsum av kaffe. Men like viktig
understøtter et samarbeid med en så etablert aktør som Shell at GoMore er en seriøs aktør innenfor
delingsøkonomien, og reisesegmentet for øvrig, sier markedsansvarlig i GoMore Norge, Nicolay
Schweigaard.
Shell ser også fordeler med det nye samarbeidet.
- Fra utlandet ser vi at deleøkonomien øker i omfang og vi synes det er spennende at GoMore satser på
dette samkjøringskonseptet i Norge. Hovedmålgruppen til GoMore, som er unge og miljøbevisste,
representerer også en kundegruppe som vi ønsker å forstå. Evnen til å kunne levere i forhold til deres
forventninger er viktig for oss for å kunne lykkes i fremtiden, sier Daniel Hind, markedssjef i Shell Retail.

Tydelige verdier

Daniel Hind, markedssjef i Shell Retail
For en mindre aktør som GoMore er avtalen et tegn på at Shell har engasjement for bærekraftig
utvikling.
- At Shell har gått inn i dette samarbeidet signaliserer at de er tidlig ute når det gjelder å møte
forventningene til nåværende og fremtidige kunder. De signaliserer også at de har en proaktiv
tilnærming til viktige temaer som energi, miljø og mobilitet, sier Schweigaard.
Allerede fra i dag kan du booke en tur via GoMore og få gratis kaffe på alle Shell Fresh-stasjoner i
Norge. Både GoMore og Shell er spente på å se hva samarbeidet vil føre til.
- God kaffe er viktig for våre kunder og vi tilbyr alltid nybrygget, fersk kaffe med smaksgaranti på våre
Shell Fresh-stasjoner. Vi er lett tilgjengelig, med et nettverk av stasjoner langs veien over hele landet –
mange av disse døgnåpne, og vi ser frem til å ønske GoMores kunder velkommen til oss, sier Daniel
Hind i Shell.
- Dette er veldig gøy! Nå er det vår oppgave å sørge for at folk starter å kjøre sammen når de skal ut og
reise, og får øynene opp for alle fordelene med samkjøring. Gratis kaffe er tross alt kun én av mange,
konkluderer Schweigaard.
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Nyhamna nærmere gassknutepunkt
31/03/2015
Da det endestykket av Polarled nylig ble trukket inn til Nyhamna landanlegg, markerte dette
en stor milepæl i anleggets historie. Fra å kun motta gass fra Ormen Lange siden 2007 vil
anlegget med Polarled også kunne motta gass fra andre felt via Polarled og dermed bli et
gassknutepunkt.

Første felt som er planlagt knyttet til Nyhamna er Aasta Hansteen.
Prosjektet «Nyhamna Expansion» omfatter arbeidet som gjøres på landanlegget på Nyhamna og er
operert av Shell, mens leggingen av Polarled er operert av Statoil. I tillegg til å tilrettelegge for Polarled
omfatter Nyhamna Expansion utvidelse av kapasiteten på landanlegget, samt installasjon av to
landkompressorer for å øke utvinningen fra Ormen Lange feltet. Dette betyr en ny stor prosjektperiode
på Nyhamna, med over 1500 ekstra arbeidere på anlegget i 2015.

I dag er det kun brønnstrømmen fra Ormen Lange som prosesseres på Nyhamna. Gassen eksporteres til
Storbritannia gjennom Langeled, en av verdens lengste undersjøiske rørledninger. Ormen Lange har de
siste årene forsynt Storbritannia med opp til 20% av deres gassforbruk. Eksportrøret har en kapasitet på
84 millioner kubikkmeter per dag, mens anlegget i utgangspunktet er dimensjonert for å prossesere 70
millioner kubikkmeter.

Den pågående utbyggingen på Nyhamna har som hensikt å fylle den ledige kapasiteten i eksportrøret,
og Polarled gir flere felt muligheter til å knytte seg til Nyhamna. Det legges også til rette for at andre
fremtidige felt kan knytte seg til Nyhamna gjennom Polarled.
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Ben-sin-stasjon er ”Årets Retailer” i Shell
20/03/2015
Ben Forsland fra Mosjøen har lang erfaring som retailer, og har til sammen 20 stasjoner, 12
betjente og 8 ubetjente. Ben-sin-stasjon ble også kåret til «Årets Retailer» i 2010 og 2011.
Da hadde Forsland stasjoner i Drammensområdet. I 2013 ble nettverket hans utvidet da han
da overtok stasjoner i Agder. Sist helg stakk han igjen av med den aller gjeveste prisen under
Shells årlig prisutdeling

– At Ben Forsland setter tydelige mål og jobber strukturert er én av mange grunner til at selskapet Bensin-stasjon er kåret Årets Retailer 2014. Denne retaileren har også et meget sterkt fokus på
kundeservice, samt på opplæring og utvikling av sine ansatte – noe som skaper gode resultater, forteller
Anita Sørlundsengen, Retaildirektør i Norge.
Ben-sin-stasjon, som har stasjoner fra stasjoner fra Asker i nord til Mandal i sør, var nominert sammen
med to andre stasjoner, Retail Nord og Team Retail. Begrunnelsen for seieren er klinkende klar:
– Retaileren setter tydelige mål og jobber strukturert for å oppnå målene sine. Dette gjør han ved å ha
fokus på opplæring og trening. Hans fokus forplanter seg nedover i organisasjonen, slik at alle ansatte
skal være rustet til å håndtere sine arbeidsoppgaver.
Begrunnelsen legger vekt på at Ben-sin-stasjon setter kundeløftene til Shell høyest på
prioriteringslisten:
– Alle skal jobbe etter kundeløftene, og kunden skal alltid være i fokus. Retaileren har fokus på
resultater og er en mester på sekunderinger og oppfølging.
At Ben stiller høye krav til sine ansatte på alle nivåer er en av hovedvektene for begrunnelsen til at han
er blitt ”Årets Retailer”.
– Dyktige medarbeidere blir verdsatt og lagt merke til. Dette er med på å skape teamsamarbeid i hele
organisasjonen, som igjen gir motivasjon, arbeidsglede og imponerende resultater.

Lang fartstid i bransjen
Ben selv syns det er kjempeartig å drive som retailer, og begynte å jobbe i bransjen allerede som 14åring på sin mors stasjon i Mosjøen.
– Jeg jobber for å bygge vinnerkultur. Jeg er heldig som har blitt så stor – med nå omkring 180 ansatte
totalt. Alle er klar over felles mål og hva som skal leveres. Denne prisen tilhører alle de ansatte som
hver eneste dag jobber for at våre kunder skal trives hos oss, sier Forsland.
Han har fokus på å utnytte stordrifteffekten, samtidig som har sterk fokus på å jobbe tett, som ett team.
– Det er viktig med god kommunikasjon på tvers av geografiske lokasjoner. Eksempelvis bruker vi
sosiale medier internt; for å bygge team og for å konkurrere mot hverandre. Våre ansatte på stasjonene
er selgere, ikke ekspeditører, forklarer ”Årets Retailer”.
Alle ansatte i Ben-sin-stasjon AS har jobbet målrettet mot denne prisen, og Forsland sier at de har hatt
et stort ønske om å være årets sterkeste.
– Denne prisen motiverer og bidrar til å løfte opp folk. Det er utrolig artig for meg å motta denne prisen,
men det er kanskje aller kjekkest for de ansatte, som nå kan si at de jobber på Norges beste
Shellstasjoner, sier Forsland med et smil.
Hans mål for 2015 er klart:
– Vi gir full gass hele tiden. Mål for fremtiden er å bygge et stort godt team som har trygge
arbeidsplasser. Vi skal ha det gøy, samtidig som vi legger økonomisk grunnlag for videre drift.
Ben Forsland reiser til Paris i mai for å konkurrere mot andre Shell-retailere i Europa og Sør-Afrika. Her
har han mulighet til å gå videre til den globale konkurransefinalen i Shell Retail.

Øvrige vinnere fra Shell Retails prisutdeling
Årets Retailer:
1.
2.
3.

plass: Ben-sin-stasjon
plass: Retail Nord
plass: Team Retail

Årets forhandler:
1.

plass: Eidsvoll Shellstasjon

2.

plass: Harestua Bilistservice

Årets kommisjonær/Shell 7-Eleven:
Shell/7-Eleven Gaupemyr

Årets beste innenfor HMS:
Kongsberg Retail

Årets stasjon:
Knapphus Bilistsenter

Årets butikksjef:
Marius Andreassen ved Kråkerøy Bilistsenter

Årets medarbeider:
Lars Ørjan Frantzen ved Strand Bilistsenter

Årets regionssjef:
Nina Jeanette Anholt Røsland

Årets ærespris:
Olav Bjarne Strømmen ved Shell 7/Eleven Nes i Ådal

Årets beste på Drivstoff:
Berkåk Veikro og Gjestegård

Årets beste på Bilvask:
Bilbyen Bilistsenter

Årets beste på Hurtigmat:
Mørkved Bilistsenter

Årets beste innenfor Lojalitet:
Shell/7-Eleven Solvang ved Trond & Siw Østvold
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To norske lag i Shell Eco-marathon
19/02/2015
Etter at NTNU lenge har vært alene om å forsvare de norske fargene i Shell Eco-marathon vil
nå to norske skoler tevle i konkurransen hvor målet er å bruke minst mulig energi på en gitt
lengde. Også Høgskolen i Østfold er påmeldt til årets konkurranse, og de lover å gi NTNU
kamp om å bli beste norske bil.
Høgskolen i Østfold har tidligere deltatt med suksess i Shell Eco-marathon, men de siste fire årene er
det kun NTNU som har stilt til start for Norge. I fjor utvidet NTNU sin satsing til å gjelde to biler, så i år
stiller altså hele tre norske biler til start.
- Vi er kjempeglade for at to norske studieinstitusjoner nå er påmeldt årets Shell Eco-marathon. De
norske lagene har tradisjonelt gjort det veldig bra i konkurranse med over 200 andre lag fra nesten
tretti land, og har blitt kjent for å være veldig dyktige og profesjonelle, sier Alice Bergfall,
kommunikasjonsrådgiver i Shell.

Nybegynnere fra Østfold

Selv om Høgskolen i Østfold har deltatt i Shell Eco-marathon tidligere, er det en gjeng nybegynnere som
skal i aksjon denne gangen. De skal også bygge en helt ny bil, som skal gå på biodrivstoff.
- Vi har stor tro på vår tekniske løsning, og ønsker med dette også å bidra til at det blir mer
oppmerksomhet rundt andre-generasjons biodrivstoff, som vi mener har havnet litt i skyggen i den
norske debatten som domineres av elbiler og hybridbiler. Vi har også som mål å lage en 100 prosent
resirkulerbar bil, forteller Johannes Gylseth fra teamet som kaller seg ØUC Shell Eco.
Teamet er i gang med design og bygging av bilen, som skal hete Sustain, og jakter fortsatt
samarbeidspartnere for at resultatet skal bli så bra som mulig.
- Vi er et lite team, og er realistiske i forhold til ambisjonene våre. Men det hadde selvsagt vært moro å
gi NTNU en kamp om å bli beste norske bil i vår klasse som heter Urban Concept. Det er også flere
såkalte «off track»-priser som vi tror vi har en mulighet for å hevde oss i, sier prosjektleder Lill
Michaelsen.

Høye ambisjoner i Trondheim

NTNU skal som i fjor stille med to biler i årets Shell Eco-marathon. En bil i klassen Urban Concept,
samme klasse som Høgskolen i Østfold, og en i Prototype. I fjor endte NTNU på en tredjeplass i Urban
Concept og en sjuendeplass i Prototype.
- Vi fortsetter med den samme bilen i Prototype-klassen, men gjør en rekke endringer for å få et enda
bedre resultat i år. I tillegg bygger vi en helt ny bil for Urban Concept-klassen, så dermed blir det to helt
nye biler fra Norge som skal konkurrere mot hverandre. Det blir gøy, sier Emely Sjøsåsen, PR-ansvarlig
for teamet DNV GL Fuel Fighter.

NTNU satser på ren eldrift i sin Prototype-bil, og i fjor kjørte de 631 km/kwh. Bilen i Urban Concept går
på brenselcelle.

Rotterdam i mai
Shell Eco-marathon er en unik, global konkurranse som utfordrer studenter til å presse grensene når det
gjelder energieffektivitet på veiene. Utfordringen krever innovative og smarte løsninger, kreativitet og
samarbeid. Prinsippet i Shell Eco-marathon er å kjøre lengst mulig på energi tilsvarende en liter bensin.
Studentlagene designer og bygger motordrevne kjøretøyer som skal kjøre lengst mulig med minst mulig
energiforbruk; konkurransen har flere kategorier avhengig av type kjøretøy og drivstoff. Shell Ecomarathon, sammen med Shell Energy Lab og konferansen Powering Progress Together Forum, tiltrekker
tusenvis av besøkende hvert år, og skaper debatt rundt temaer som energi, miljø og mobilitet.
Den 30. utgaven av Shell Eco-marathon Europe arrangeres i Rotterdam fra 21. til 24. mai. Over 3 000
studenter fra rundt 30 land er forventet å delta i konkurransen.
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GTL i drivstoffet reduserer lokal
luftforurensing i vinterkulda
10/02/2015
Tester viser at tilsetning av GTL (Gas to Liquids) i diesel reduserer lokale utslipp av partikler
og nitrogenoksider (NOx). Shell tilsetter i dag opptil 50 prosent egenprodusert GTL i dieselen
på Østlandet om vinteren. – En reduksjon i utslipp av NOx og partikler er viktig for
luftkvaliteten i storbyene på vinterstid, noe GTL viser seg å bidra til, sier produktekspert i
Shell, Marit Soleim.

GTL – eller Gas to Liquids – er flytende drivstoff utviklet av naturgass. Når man fremstiller diesel av
naturgass får man et produkt som brenner renere og mer fullstendig enn diesel produsert fra råolje.
Resultatet er at utslippet av sot og partikler fra motoren reduseres.
– Shell har mange års erfaring med GTL både som blandekomponent i vanlig diesel og bruk av ren GTL.
Undersøkelser viser at GTL har betraktelig lavere utslipp av blant annet NOx og partikler enn
konvensjonell råoljebasert diesel, spesielt hos tunge kjøretøy - noe som er gode nyheter med tanke på
luftkvaliteten i storbyene i vinterkulda, sier Soleim.
GTL-drivstoff er et blankt produkt, som knapt inneholder noe svovel eller aromater. 100 prosent GTL
benyttes blant annet i transportbransjen i Tyskland og Nederland. Det ikke alle vet, er at Shells diesel på
selskapets stasjoner i Øst-Norge, helt fra Dombås i nord til Drammen i vest, inneholder GTL.

Marit Soleim, produktekspert i Norske Shell
– Shell har forsket på GTL i over 40 år, og har gjennomført en rekke tester med GTL i tungt trafikkerte
byer rundt om i verden, både på tunge kjøretøy og personbiler. Disse testene har blant annet vist at
busser, lastebiler eller drosjer som kjører med høye konsentrasjoner GTL bidrar til bedre luftkvalitet,
forteller Marit Soleim.
Hvor mye GTL som kan blandes i dieselen er avhengig av kvaliteten på de andre blandekomponentene,
samt tettheten av drivstoffet totalt. Ren GTL møter i dag formelt ikke den europeiske
kvalitetsstandarden for diesel, men ved å blande GTL i råoljebasert diesel kan man likevel dra nytte av
de positive egenskapene som GTL har.

Daniel Hind, markedssjef i Shell Retail i Norge
– Personbiler kan ved bruk av diesel som inneholder GTL først og fremst redusere sitt utslipp av
partikler. Ved bruk av produktet i ren form, har GTL redusert utslipp av partikler med opptil 40 prosent.
For lastebiler og busser har ren GTL redusert utslippet av partikler med opptil 30 prosent og NOx med
over 10 prosent, avhengig av motorteknologi. Når GTL blandes med vanlig diesel, er
utslippsreduksjonene omtrent proporsjonale med hvor mye som er blandet inn – altså jo mer GTL, desto
større utslippsreduksjon, forklarer Daniel Hind, markedssjef i Shell Retail i Norge.
Lokal forurensing og dårlig luftkvalitet er et kjent problem i mange større byer. Daniel Hind mener at
bruk av diesel med GTL kan utgjøre en forskjell i positiv retning.

–Innblanding av GTL i råoljebasert diesel kan være et umiddelbart bidrag til renere forbrenning og
reduserte utslipp, uten at det koster ekstra for forbrukeren, avslutter Hind.
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