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Abstract  

Denna studie bestod i att undersöka den rådande situationen för LNG som ett alternativt 

bränsle för industri, sjöfart och kraftproduktion. Informationsinsamling och granskning 

genomfördes i enlighet med en litteraturstudie, och dess resultat gav en övergripande bild av 

vad som hänt på området fram till nu. Man fick även viss insikt i hur LNG som bränslealternativ 

förväntas utvecklas framöver. Syftet med undersökningen var att kunna påvisa hur långt 

utvecklingen har kommit, med avseende på LNG och dess infrastruktur. 

Slutsatser som kunde dras var att man kommit en bra bit på väg, där vissa sektorer hunnit 

längre än andra. Ekonomiska och miljömässiga skäl framstår som drivande faktorer för de 

parter som överväger att introducera LNG i sin verksamhet. Bristande infrastruktur anges av 

många som den främsta orsaken till att man inte kommit längre i utvecklingen. Flertalet 

mottagningsterminaler för LNG har redan etablerats runt om i Nordamerika och i nordvästra 

Europa, varav en hittills har färdigställts i Sverige. Sannolikt kommer fler att uppföras under de 

kommande åren, med ökad tillgänglighet för industri, sjöfart och kraftproduktion som följd. 
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Abstract 

The main focus of this study was to examine the current state of LNG, and its applications as 

an alternative fuel for industry, shipping and power production. Gathering of data, and the 

subsequent scrutiny of the collected material, was performed in accordance with the 

methodology of a literary study. The result offered an overall view of what has happened up 

until now. It also suggested what possible developments might follow in the near future. The 

purpose of the study was to describe how far the development has progressed, with regards 

to LNG and its infrastructure. 

The conclusions that could be drawn from the study were that things are moving forward. 

Some sectors have however reached further than others. Economic and environmental 

reasons appear as main driving factors for those who are considering LNG as a part of their 

plan of operations. Lack of infrastructure is said to be a key reason why LNG still hasn´t gained 

momentum. Numerous LNG-terminals have been built in North America and around 

northwestern Europé, including one in Sweden. More facilities are being built in the years to 

come as well, steadily improving the availability of LNG. 

Keywords: availability, LNG, alternative fuel, industry, shipping, power production, situational 

differences, Sweden, Northwestern Europe, Northamerica, development 



 

 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning ............................................................................................................................. 1 

1.1 Definitioner, förkortningar och förtydliganden ............................................................ 1 

1.2 Bakgrund ....................................................................................................................... 4 

1.3 Syfte ............................................................................................................................... 6 

1.4 Frågeställning ................................................................................................................ 7 

1.5 Avgränsning och kommentar ........................................................................................ 7 

1.6 Skärpt miljölagstiftning ................................................................................................. 8 

2 Metod................................................................................................................................ 11 

3 Resultat ............................................................................................................................. 13 

3.1 Industrin i dagsläget .................................................................................................... 13 

3.1.1 Järn och stål ......................................................................................................... 13 

3.1.2 Massa och papper ............................................................................................... 14 

3.1.3 Kemisk produktion .............................................................................................. 15 

3.1.4 Omställningspotential för industrin .................................................................... 16 

3.2 Sjöfarten ...................................................................................................................... 17 

3.3 Kraftproduktion ........................................................................................................... 19 

3.4 Etablerade anläggningar för LNG ................................................................................ 21 

3.4.1 Sverige ................................................................................................................. 22 

3.4.2 Norge ................................................................................................................... 23 

3.4.3 Nederländerna .................................................................................................... 24 

3.4.4 Belgien ................................................................................................................. 25 

3.4.5 Storbritannien ..................................................................................................... 26 

3.4.6 Nordamerika........................................................................................................ 27 

3.5 Lagstiftning och riktlinjer ............................................................................................. 28 

3.5.1 IGC-koden ............................................................................................................ 28 



 

 

3.5.2 IGF-koden ............................................................................................................ 29 

3.5.3 Andra riktlinjer .................................................................................................... 29 

3.5.4 Svenska myndigheter .......................................................................................... 30 

3.6 Klassningssällskap........................................................................................................ 31 

3.6.1 Germanischer Lloyd ............................................................................................. 31 

3.6.2 Lloyd’s Register of Shipping ................................................................................ 33 

3.6.3 DNV – Det Norske Veritas ................................................................................... 34 

3.7 Framtidsutsikter .......................................................................................................... 36 

3.7.1 Sverige ................................................................................................................. 37 

3.7.2 Internationellt ..................................................................................................... 39 

3.7.3 Ny teknik förändrar spelplanen i USA ................................................................. 41 

4 Slutdiskussion .................................................................................................................... 42 

5 Slutsats .............................................................................................................................. 44 

6 Referens- och källförteckning ........................................................................................... 47 

 

 



1 

 

1 Inledning 

 

1.1 Definitioner, förkortningar och förtydliganden 

 

DNV Det Norske Veritas. Klassningssällskap med huvudkontor i Oslo, Norge. 

GL Germanischer Lloyd. Klassningssällskap med huvudkontor i Hamburg, Tyskland. 

IMO The International Maritime Organisation. En mellanstatlig organisation, direkt 

lydande under Förenta Nationerna. 

MARPOL Annex VI MARPOL är en konvention utfärdad av IMO. Den består av 

regelverk gällande skydd mot föroreningar från fartyg. Annex VI 

handlar om luftföroreningar från fartyg. 

ECA Emission Control Area. Ett havsområde som av IMO utnämnts som särskilt 

känsligt för i huvudsak SOx, NOx och partikelutsläpp. 

SECA En förkortning av Sulphur Emission Control Area. SECA definieras i MARPOL 

Annex VI som havsområden, särskilt känsliga för utsläpp av svavel i luft. Här 

ingår bland annat Östersjön, Nordsjön och havsområdena längs de 

nordamerikanska kusterna. 

NOx Samlingsbegrepp som avser olika typer av kväveoxider. Verkar övergödande på 

miljön. 

SOx Samlingsbegrepp för olika former av svaveloxider. Verkar försurande på miljön.  

Tier Avser kategorisering eller uppdelning i nivåer. IMO:s gränsvärden för NOx-

utsläpp är indelade i tier I, II respektive III. 

MGO Marine Gas Oil eller marin gasolja. Ett rent destillatbränsle med låg viskositet 

och utan inblandning av tyngre fraktioner. Kräver ingen förvärmning innan 

användning i förbränningsmotorer. 
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MDO Marine Diesel Oil eller marin dieselolja. Som MGO men med viss inblandning av 

något tyngre destillatfraktioner. Detta medför att bränslet inte är lika klart som 

den något lättare marina gasoljan, men viskositeten är fortsatt låg. Ingen 

förvärmning krävs således innan användning. 

HFO Heavy Fuel Oil eller tjockolja på svenska. Används i stor utsträckning som 

fartygsbränsle. Kräver förbehandling, såsom rening och värmning, innan det kan 

användas i fartygets maskineri. HFO är tillsammans med MDO/MGO de 

bränsletyper som inom ramen för detta arbete kallas konventionella bränslen.  

Naturgas Fossil energikälla som bildas genom långsam nedbrytning av biologisk materia. 

Består som handelsråvara till ungefär 90 % av metan. Resterande del utgörs av 

koldioxid, kväve samt andra kolväten. 

LNG Liquefied Natural Gas. Kondenserad metangas med ursprung i fossil naturgas. 

Förvaras i flytande form vid ungefär -162°. Som LNG utgör naturgasens volym 

1/600 av vad motsvarande mängd gas gör. 

LBG Liquefied Bio Gas. Precis som LNG utgörs LBG av kondenserad metangas som 

hålls flytande vid ca -162°. Skillnaden ligger i dess ursprung. Medan naturgasen 

tillhör de fossila bränslena, utgörs råvaran till biogas av en förnyelsebar produkt. 

Genom processer som till exempel rötning och förgasning utvinns metan ur 

biologiskt nedbrytbart material. 

Dual Fuel  Ett samlingsnamn för en maskintyp som är konstruerad för att kunna gå på både 

flytande bränslen, såsom diesel eller tjockolja, såväl som gashaltiga alternativ, 

exempelvis naturgas. 

Skrubber Enhet som byggs till en förbränningsmotor för att rena dess avgaser genom att 

icke önskvärda ämnen och partiklar avskiljs. 

Flytande metan Samlingsnamn som används i sammanhang där endera LNG och 

LBG tillämpas. 
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Metan-slip Läckage av metangas till atmosfären. Förekommer exempelvis vid ofullständig 

förbränning av naturgas i dieselmotorer och vid dränering av rörsystem för 

naturgasöverföring. 

TEU Förkortning av Twenty-foot Equivalent Unit. Ett begrepp som beskriver ett 

fartygs lastförmåga utifrån hur många 20-fots containrar det kan bära.  

Q-max Typ av tankfartyg som är specialbyggt för transport av flytande naturgas. 

Termen anspelar på att det är maximal storlek på fartyg som kan anlöpa LNG-

produktionen i Qatar. Dess storlek tillåter det att frakta upp till 260 000 m3 LNG 

per resa. 

Q-flex Precis som för Q-max grundar sig termen Q-flex på det största möjliga fartyg 

som kan anlöpa Qatar, och som samtidigt kan röra sig flexibelt till marknader 

runt om i världen. Designkapacitet tillåter upp till 215 000 m3 LNG per resa. 

 

Innehållet i detta arbete kommer återkommande att beskriva olika anläggningar och fartyg 

utifrån deras kapacitet, exempelvis hur stora mängder LNG en mottagningsterminal omsätter 

årligen, eller hur mycket ett LNG-fartyg kan frakta vid ett och samma tillfälle. För att förtydliga 

vad som avses med begreppet kapacitet måste det klargöras att det är betydande skillnad 

mellan att hantera en viss mängd naturgas i gasform jämfört med samma mängd i flytande 

form (LNG). Anledningen till detta är att om man låter förånga ett kilo LNG, alltså flytande 

naturgas, så kommer detta kilo i gasform att ta ungefär 600 gånger större plats än den 

ursprungliga vätskan. Detta är precis vad som sker när en mottagningsterminal omsätter LNG. 

Naturgasen anländer med tankfartyg till terminalen i flytande form, som LNG, där den lagras i 

välisolerade förvaringstankar. När behov uppstår leder man LNG från tankarna till 

förångningsanläggningar där stora mängder värme får den flytande naturgasen att övergå i 

gasform. I detta tillstånd överför man sedan naturgasen till ett nätverk av gasledningar som 

distribuerar gasen till slutanvändare. Således gäller följande: 
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Lastkapacitet hos fartyg Avser hur mycket naturgas ett fartyg kan frakta i flytande form 

och anges i kubikmeter [m3]. 

Lagringskapacitet vid terminal Avser hur mycket anläggningen kan lagra i sina 

förvaringstankar, i kubikmeter [m3] flytande naturgas. 

Hanteringskapacitet vid terminal Förekommer i vissa delar av detta arbete där man 

beskriver hur mycket naturgas en anläggning kan ta 

emot och förvara per år. Detta avser naturgas i flytande 

form och anges ofta i ton. 

Omsättningskapacitet Beskriver det egentliga syftet med en mottagningsanläggning för 

LNG. Alltså hur många kubikmeter [m3] naturgas det kan tillföra 

ett lands gasnät i gasform per år, eller ibland per timme. 

 

1.2 Bakgrund 

I den globaliserade värld vi lever i växer sig en ekonomisk och miljömässig medvetenhet allt 

starkare. Konsumenter efterfrågar varor som ska levereras till lägsta möjliga kostnad och med 

minimal påverkan på vår omvärld. Producenterna gör i sin tur allt för att bemöta 

världsmarknadens krav på miljövänliga produkter till lägsta möjliga kostnad. Mellan 

producenter och konsumenter finner man en logistikbransch som måste kunna erbjuda en 

fraktlösning som lever upp till alla dessa krav på ekonomi och miljö. Samtidigt som de enskilda 

företagens ägare kräver avkastning på sina investeringar. Som om inte detta vore nog så 

skärps lagar och regelverk löpande, på både nationell såväl som på internationell nivå. Den för 

sjöfarten mest påtagliga förändringen står den internationella maritimorganisationen IMO för. 

I augusti 2008 röstade man igenom en revidering av MARPOL-konventionens Annex VI som 

bland annat medför att gränserna för svavel- och partikelutsläpp i luft skärps. För sjöfart som 

bedrivs i Östersjöområdet kommer gränsen att vara 0,1 % från och med 2015, jämfört med 1 

% idag. Globalt skärper man den nuvarande gränsen på 3,5 % till 0,5 % med start 2020 (IMO, 

2011). Se kapitel 1.1.1 för mer detaljer. 
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Sammantaget gör detta att man med ljus och lykta söker efter ett realistiskt alternativ till den 

allt dyrare oljan. En debattartikel i Trelleborg Allehanda belyser hur intresset växer för LNG 

som ett alternativ till mer konventionella bränslen. Som VD för företaget Energigas Sverige 

skriver Anders Mathiasson om de fördelar LNG har jämfört med tyngre bränslen, till exempel 

de kraftigt reducerade svavelutsläppen (Mathiasson, 2012). Han nämner även några av de 

problem som förknippas med hanteringen av bränslet, såsom metanläckage och begränsade 

bunkringsmöjligheter. 

Flera maskintillverkare utvecklar redan nu fartygslösningar för LNG-drift. Ofta i form av så 

kallade dual fuel-maskiner. Dessa möjliggör att köra på såväl gashaltiga som flytande bränslen, 

beroende på vad som för stunden är mest lämpligt. I augusti 2010 presenterade exempelvis 

Wärtsilä starten av ett projekt där man åtagit sig att konvertera produkttankern M/T Bit Viking 

till LNG-drift från att tidigare ha drivits med tjockolja (Wärtsilä, 2013). Utöver en anpassning av 

det befintliga maskineriet bestod projektet även av att installera ett tillhörande 

bränslesystem, i form av två tankar om vardera 500 m3 på fartygets fördäck. Den kompletta 

lösningen stod klar i oktober 2011 då hon lämnades över till sina ägare Tarbit Shipping AB.  

Utöver Tarbit Shipping så har även andra rederier visat intresse för alternativ till 

konventionella fartygsbränslen. Wallenius Marine skriver i ett pressmeddelande att man i ett 

partnerskap med Göteborgsföretaget LNG GOT AB skall utreda möjligheterna att driva sina 

fartyg på LNG (Wallenius Marine AB, 2010). Ett annat exempel är en avsiktsförklaring mellan 

bland andra Göteborgs Energi AB och Rederi AB Donsötank om att inom en snar framtid kunna 

använda LNG som fartygsbränsle i och med att de trafikerar Göteborgs hamn (Göteborgs 

Energi AB, 2010). 

Ett av de mer påtagliga problemen är i nuläget en underutvecklad infrastruktur för lagring och 

distribution av LNG, både på land och till sjöss. Exempelvis togs Östersjöns första 

mottagningsterminal för LNG i drift så sent som i maj 2011, i och med öppnandet av AGA Gas 

AB:s anläggning i Nynäshamn strax söder om Stockholm (Linde Group, 2013). Det finns dock 

exempel som visar på att vägen framåt är nyetablering. Omkring årsskiftet 2013/2014 skall 

ytterligare en mottagningsterminal tas i drift. Denna gång på Västkusten i direkt anslutning till 

anläggningen Preemraff i Lysekil (Energinyheter.se, 2012). Syftet med bygget är främst att 

ersätta raffinaderiets bruk av nafta och butan med LNG från Skangass tillverkningsanläggning i 
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Risavika, Norge. Skangass är dessutom ett av två företag som vill etablera en 

mottagningsterminal i Gävles hamnområde. Det andra är det svenska Swedegas, som i sina 

planer även inkluderar ett regionalt rörnätverk. Gävle Dagblad beskriver vad som håller på att 

växa till något av en dragkamp mellan de båda parterna (Ekman, 2013). 

Under projektnamnet MARKIS jobbar ett kollegium av företag, forskare och 

utbildningsinstitutioner med ambitionen att utveckla regionen kring Kattegat och Skagerrack 

till en världsledare inom omställning till miljövänlig sjöfart. I ett försök att öka samarbetet 

mellan olika nu pågående utvecklingsprojekt, alla med finansiellt stöd av EU, bjöd man den 

11:e oktober 2011 in till en workshop i Göteborg (Algell, 2012). I en sammanfattande rapport 

skriver Algell om att MARKIS tillsammans med Svenskt Marintekniskt Forum och Region Västra 

Götaland bjudit in nio andra projekt varav fem slutligen deltog. Den gemensamma nämnaren 

är att de på olika sätt arbetar för att utveckla infrastruktur, regelverk och standarder i 

regionen omkring Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. Flera av projekten ser en 

introduktion av LNG som en viktig kugge i denna utveckling. 

Bollen verkar alltså vara i rullning. Tekniska lösningar för LNG-drift finns tillgängliga redan idag 

och är under vidare utveckling. Rederier såsom Tarbit Shipping AB, Wallenius Marine och 

Rederi AB Donsötank har alla öppnat för en övergång till andra alternativ än olja. Flertalet 

projekt drivs inom EU för att utveckla LNG som fartygsbränsle, såväl som dess tillgänglighet. 

Exempel på svenska anläggningar är mottagningsterminalerna i Nynäshamn och Lysekil. Det 

mesta är dock ännu i sin linda. Frågan är hur långt utvecklingen har kommit, och vad som 

stundar i framtiden när allt fler ser möjligheterna med LNG? 

 

1.3 Syfte 

Detta arbete vill påvisa var man i nuläget befinner sig när det gäller att tillgängliggöra LNG som 

ett alternativt bränsle för industri, sjöfart och energiproduktion. 

När andra sektorer verkar segla fram som huvudaktörer i frågan, såsom ett industriellt skifte 

från olja till gas, vill författaren även kunna ge en bild av sjöfartens roll i etableringen av 

nödvändig infrastruktur för LNG. 
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I en blick utanför Sverige önskar arbetet även kunna belysa situationen inom det 

nordvästeuropeiska ECA-området samt längs de nordamerikanska kusterna. 

 

1.4 Frågeställning 

Hur ser tillgängligheten ut idag för LNG som ett alternativt bränsle med avseende på industri, 

sjöfart och kraftproduktion? 

På vilka sätt skiljer sig situationen i Nordvästeuropa och längs de nordamerikanska kusterna 

jämfört med i Sverige? 

Hur fortlöper utvecklingen den närmaste tiden? 

 

1.5 Avgränsning och kommentar 

Detta arbete har strävat efter att kunna presentera sitt material på ett övergripande sätt. 

Ambitionen har varit att läsaren ska kunna ta del av resultatets innehåll utan krav på 

förkunskaper i ämnet. Därför har exempelvis mer djupgående analyser av metans kemiska 

egenskaper utelämnats. 

Ledordet har för denna studie varit tillgänglighet. Med detta menas att fokus har legat på de 

förutsättningar och de förhållanden som nu råder i Sverige, vad gäller utvecklingen av LNG 

som ett alternativt bränsle. För att kunna ge en bild av huruvida situationen skiljer sig åt i 

andra delar av världen, ingår även en utblick med inriktning på Nordsjöområdet samt 

områdena längs de nordamerikanska kusterna. 

De lösningar som finns tillgängliga idag för att framdriva fartyg med hjälp av LNG består 

egentligen inte av några tekniska nymodigheter. Dagens maritima tillämpningar för 

förbränning av gashaltiga bränslen grundar sig ofta i anpassningar av redan etablerad teknik. 

Därför har ingående beskrivningar av dessa utelämnats. Däremot fyller det sitt syfte att ha 

med några exempel på fartyg där LNG förekommer, för att bidra till att ge en bild av vad som 

händer på området. 
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Eftersom denna studie inriktar sig på det som hänt på LNG-området på senare år, samt vad 

som kan förväntas hända härnäst, ingår inte några andra framdriftsalternativ i denna studie, 

som till exempel dimetylestrar eller bränsleceller. 

Trots att miljökonsekvens och prisbild är av stor relevans, har ingen djuplodande analys av för- 

respektive nackdelar med LNG genomförts, i jämförelse med andra energislag. Fokus har vilat 

på övergripande trender och prognoser för tillgång och efterfrågan på LNG. 

Arbetet har valt att begränsa sig till att enbart inrikta sig på industrisektor, sjöfart samt 

området kraftproduktion. Således ingår ingen undersökning av vilka förutsättningar som gäller 

för exempelvis transportsektorn. 

Värt att poängtera är att en övergång till LNG som alternativt bränsle bara utgör ett av flera 

möjliga vägval för sjöfart, industri och kraftproduktion, när det gäller respektive sektors försök 

att bemöta en skärpt miljölagstiftning. Framtiden låter kanske visa att man väljer att gå en helt 

annan väg. 

 

1.6 Skärpt miljölagstiftning 

IMO:s kanske främsta verktyg för att förbättra världens maritima miljöer är lagtexten i 

MARPOL-konventionen. Sedan dess inrättande 1973 har den reglerat utsläpp och föroreningar 

från fartyg. I MARPOL:s Annex VI omfattas sådan verksamhet som orsakar luftföroreningar. 

Genom en revision av innehållet i Annex VI skärper IMO reglerna för svavelinnehållet i 

världens fartygsbunkers. Man har från och med första januari 2012 satt ett globalt tak på 

maximalt 3,5 % svavel. Vidare ser man att detta tak sänks ytterligare, till 0,5 % med start första 

januari 2020. Datumet kan dock komma att senareläggas till den första januari 2025 om IMO 

inte kan påvisa att världsproduktionen av lågsvavliga bränslen kan ske i tillräcklig omfattning. 

Detta skall vara utrett senast 2018. 

Sedan 2005 har IMO dessutom utnämnt ett antal områden runt om i världen som särskilt 

känsliga. Dessa benämns som ECA-områden, eller Emission Control Areas, och syftet är att 

reducera utsläpp av svaveloxider, kväveoxider, och partiklar. Inom dessa vatten gäller 

betydligt strängare regler. För närvarande är gränsen för svavelinnehåll 1 %, men den kommer 
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att sänkas ytterligare från och med 2015 till 0,1 %. I tabell 1 nedan kan man utläsa de områden 

som till dags datum klassats som ECA-områden. De skärpta svavelreglerna inträder dock 

tidigast ett år efter det att respektive områdes ECA-status vunnit laga kraft (IMO, 2013). 

 

Tabell 1: Områden som hittills klassats som ECA. 

Områden som hittills klassats som ECA ECA-status vann laga kraft 

Östersjön (SOx) 2005-05-19 

Nordsjön (SOx) 2006-11-22 

Nord-Amerika, USA:s och Kanadas kust inom 200 sjömil 

(SOx, NOx och partikelutsläpp) 

2011-08-01 

Karibiska Havet, inklusive områdena kring Puerto Rico 

och Jungfruöarna (SOx, NOx och partikelutsläpp) 

2013-01-01 

 

MARPOL:s Annex VI reglerar utöver svavelinnehållet i bränslen även utsläpp av kväveoxider till 

atmosfären. Reglerna skall tillämpas för alla dieselmotorer ombord med en installerad effekt 

av minst 130 kW, med undantag för sådana som uteslutande är ämnade att användas i 

nödfallssyfte, oberoende av maskinstyrka. 

Man delar in fartygen i tre kategorier, kallade tier I, II respektive III, beroende på vilket år de är 

byggda. För varje enskild kategori har man sedan satt ett gränsvärde för hur mycket NOx det 

tillhörande fartyget får släppa ut. Man tar även hänsyn till det installerade maskineriets 

driftsvarvtal. Indelningen av respektive kategori visas i tabell 2 längre ner i texten. Den första 

kategorin, tier I, började gälla den första januari 2000. Elva år senare, vid årsskiftet 2011, 

sänktes de tillåtna utsläppsgränserna i enlighet med tier II. De nya nivåerna innebar en 

sänkning med ungefär 15-21 % jämfört med tidigare, beroende på vilket maskineri det handlar 

om. Den sista kategorin, tier III, är planerad att träda i kraft den första januari 2016 och skall 
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leda till att utsläppsnivåerna sänks ytterligare med omkring 75 %. Datumet kan dock komma 

att förskjutas, då man inväntar resultaten från en teknisk utredning som skall vara klar under 

2013 (IMO, 2013). 

 

Tabell 2: Gränsvärden för tier I, II och III. 

Tier Fartyg 
byggda på 
eller efter 
datum 

Övre gränsvärde för utsläpp av NOx från dieselmotor [g/kWh] 

n = Den installerade motorns driftsvarvtal [rpm] 

n < 130 n = 130 - 1999 n ≥ 2000 

I 2000-01-01 17,0   

    
 

ex. 720 rpm ger 12,1 

9,8 

II 2011-01-01 14,4   

     
 

ex. 720 rpm ger 9,7 

7,7 

III 2016-01-01* 3,4  

    
 

ex. 720 rpm ger 2,4 

2,0 

*Inväntar resultat av teknisk utvärdering, datum kan komma att senareläggas. 
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2 Metod 

Informationsunderlaget till denna studie består i huvudsak av material som är typiskt för en 

speciell situation eller företeelse. Inom ramen för det här arbetet så handlar situationen om 

hur man försöker introducera LNG som ett alternativt bränsle för industri, sjöfart och 

kraftproduktion, samt den eventuella problematik som kan förknippas med detta. Ambitionen 

har sedan arbetets början varit att de data som studien resulterar i ska användas till att 

beskriva denna företeelse som den framstår idag. Alltså LNG och dess tillgänglighet. 

För att uppnå detta har arbetsgången inledningsvis varit av explorativ art, för att senare 

övergå i en mer deskriptiv sådan. Den inledande utforskande delen har bestått av en relativt 

bred sökning bland källor på internet, främst i form av artiklar och notiser ur tidsskrifter, 

dagstidningar och bloggar. Sökningarna har i huvudsak bedrivits via sökmotorerna Google och 

Bing, med hjälp av söktermer såsom LNG, infrastruktur för LNG, mottagningsterminal för LNG, 

alternativa bränslen för fartygsdrift, med flera. 

Det resulterande materialet har därefter värderats utifrån innehåll, relevans och aktualitet. 

Förhoppningen har varit att det ur detta skall träda fram ett antal aspekter som belyser vad, 

inom det tänkta problemområdet, som den fortsatta undersökningen bör fokusera på. Olika 

delproblem som har trätt fram under den inledande informationssökningen är exempelvis: 

- Finns det etablerade anläggningar för LNG-hantering idag, och i så fall var? 

- Finns det användare av LNG idag, och i så fall inom vilka sektorer? 

- Kan man urskilja var utvecklingen för stunden befinner sig i framkant någonstans, 

och varför? 

Utifrån dessa aspekter tog sedan studien en mer beskrivande ansats. 

Tillgången på källor och läsvärt material har varit god på området. Arbetet med att söka 

information har tidigt visat tecken på ett växande intresse för LNG som ersättare till andra mer 

konventionella bränslen, framför allt hos industrin. Samtidigt visar nyhetsflödet att det även 

händer en hel del på tillgångssidan. Sammantaget har detta medfört att allt granskningsarbete 

har varit tvunget att ske med särskild hänsyn till hur snabbt informationsmaterialet åldras. 
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Detta självständiga arbete kan bäst beskrivas som en litteraturstudie, även om få av studiens 

referenser bygger på tryckt material. Arbetsgången har grundat sig på delar av det man bland 

annat finner inom den induktiva forskningsprocessen (Patel & Davidson, 2011). Data samlas in, 

i huvudsak i form av artiklar, rapporter och presentationsmaterial, för att sedan sorteras och 

granskas. Allteftersom utvärdering och kategorisering fortlöper framträder vissa gemensamma 

nämnare, som får ligga till grund för en fortsatt informationssökning. Resultatet sammanställs 

slutligen till en text som utgör basen för studiens avslutande diskussion och slutsats. 
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3 Resultat 

 

3.1 Industrin i dagsläget 

Tidigare var närliggande pipelines en avgörande faktor för om en industri skulle kunna 

introducera naturgas i sin verksamhet eller inte. Idag ser man bättre möjligheter för de som 

överväger ett bränsleskifte. Transporter av naturgas kan i flytande form genomföras betydligt 

mer effektivt än om den fraktas som komprimerad gas. Detta medför goda förutsättningar för 

att leveranser även ska kunna ske till platser där det tidigare inte varit lönsamt att distribuera 

naturgas. I dagsläget är den industriella användningen av gas relativt liten i Sverige, både vad 

gäller flytande och linjebunden naturgas. Användarna återfinns huvudsakligen bland ett fåtal 

aktörer inom järn- och stålsektorn, raffinaderinäringen samt pappers- och massaindustrin. 

 

3.1.1 Järn och stål 

Många av de svenska stålverken är belägna i områden där de historiskt sett alltid varit 

verksamma. Störst täthet finner man i Bergslagen, i mellersta Sverige. Andra kända platser 

med ståltillverkning är Luleå, Sandviken och Oxelösund. 

Enligt siffror från Statistiska Centralbyrån som ÅF beställt, stod järn- och stålsektorn för 

ungefär 15 % av landets totala industriella energiförbrukning 2009 (ÅF AB, 2011). Den energi 

som måste tillföras verksamheten åtgår i huvudsak till att värma upp ugnar och arbetsämnen, 

eftersom stor del av produktionen ofta kräver arbetstemperaturer över 1000°C. Vid sidan om 

fossila bränslen använder man för ändamålet även el i stor omfattning. 

Faktorer såsom pris, leveranstrygghet, miljöpåverkan och säkerhet ligger till grund för hur man 

väljer lämpligast bränsle inom sektorn. ÅF har intervjuat representanter från branschen som 

anger att man i viss verksamhet även måste ta hänsyn till bränslets inneboende egenskaper, 

såsom renhet och kemiska beskaffenheter. De berättar även att man tidigare på egen hand 

har undersökt möjligheterna att använda naturgas i sina processer, men då främst med fokus 

på linjebunden gas. Flera av aktörerna ser positivt på LNG som ett alternativ. Som ett av de 

större orosmolnen nämner man det faktum att marknaden ännu befinner sig i ett tidigt 
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utvecklingsstadium. De ser en risk för instabilitet vad gäller både prissättning och leverans. 

Med avseende på det rent tekniska bedömer man däremot att förutsättningarna för att kunna 

anpassa stora delar av sin tillverkning till naturgas idag är goda. ÅF anger att flera aktörer 

redan idag genomför investeringar i en övergång från mer konventionella fossila bränslen till 

LNG. Många av dessa gör det huvudsakligen för att kunna uppfylla strängare villkor vid 

förnyandet av sina miljöcertifikat och tillstånd. 

Järn- och stålindustrin bedöms inte ha tillgång till alternativa bränslen i samma utsträckning 

som andra industrisektorer. Detta bidrar till att man ser positivt på en möjlig bränsleövergång 

till LNG. ÅF bedömer att man i branschen följer vad som händer på området och avvaktar den 

närmaste tidens utveckling. 

Två exempel på företag som redan visat initiativ på området är Uddeholms i Hagfors, 

Värmland och SSAB i Borlänge, Dalarna. Det förstnämnda investerar ca 55 miljoner kronor i en 

konvertering från olja och gasol till LNG. På detta sätt avser man kunna öka sin produktion 

utan att samtidigt öka belastningen på miljön med avseende på kväveoxider, koldioxid och 

partiklar. SSAB planerar att i en flerstegsprocess kunna fasa ut sin användning av olja. Genom 

att genomföra ett bränsleskifte hoppas man kunna reducera sina utsläpp av bland annat NOx 

från en av två ugnar. Man arbetar dessutom med att energieffektivisera verksamheten 

parallellt med detta. 

 

3.1.2 Massa och papper 

Pappersbruken i Sverige är spridda över hela landet, ofta kustnära. Flertalet återfinns även i 

anslutning till skogsområden i de mer centrala delarna inåt landet. Då närhet till både 

skogsresurser och energitillgångar är av stort intresse, är det särskilt tätt mellan bruken 

utefter Norrlandskusten. 

Inom massa- och pappersproduktion finner man olja i många tillämpningar. Några exempel är 

för torkning av papper, förbränning i massatillverkningens mesaugnar, och för ång- och 

hetvattenproduktion. Representanter från branschen har i intervjusvar till ÅF påtalat flera 

områden där LNG skulle kunna ersätta den konventionella oljan. Mest intressant skulle vara 

att byta ut olja i processen för torkning av papper. Man ser även ett möjligt skifte vid start och 
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stopp av brukens sodapannor samt i bränningen av mesa. I den sistnämnda processen verkar 

dock andra alternativ mer troliga. Flera industrier överväger att ersätta den konventionella 

eldningsoljan med beckolja. Denna utvinns genom destillation ur råtallolja, en vanlig biprodukt 

från massa- och papperstillverkning (Ljungblom, 1999). I det stora hela går det ändå att uttyda 

en trend. Massa- och pappersproducenterna vill ersätta olja med andra alternativ. 

En framstående hinder för att branschen ska kunna skifta till LNG är att många koncerner i 

sektorn beslutat om policys som säger att företagen ska sträva efter att inom en snar framtid 

bli fossilt oberoende. Att ersätta ett fossilt energislag med ett annat är således inte aktuellt. 

Massa- och pappersindustrin har annars en stor fördel jämfört med andra sektorer. Tillgången 

på alternativa energislag, som är möjliga att använda i verksamheten, är god. Att använda 

beckolja, som nämndes tidigare, är ett exempel. Ett annat är där pappersbruk har investerat i 

egna anläggningar för energiproduktion, ofta eldade med restprodukter från sin egen 

tillverkning. 

En nybyggd sådan anläggning finner man i anslutning till Billerud Korsnäs pappersbruk i Gävle. 

I ett samarbete mellan Gävle Energi AB och Billerud Korsnäs AB har man byggt ett 

biobränsleeldat kraftvärmeverk som från och med januari 2013 förser fabriken med elkraft 

motsvarande halva dess behov, samt Gävle Energis fjärrvärmenät med varmvatten. Pannan 

kommer bland annat att eldas med spill från papperstillverkningen, såsom spån, bark och 

returträ. Det tidigare behovet av fossil olja kommer på detta sätt att kunna ersättas med 

biobränslen (Energinyheter.se, 2012). 

 

3.1.3 Kemisk produktion 

Den svenska kemiska industrin är i huvudsak belägen i Skåne, på Västkusten, i Karlstad- och 

Karlskogaregionen, samt i Sundsvallsområdet. Man finner även ett antal anläggningar utmed 

Norrlandskusten, där de ofta ligger i nära anslutning till pappersbruk. ÅF påvisar i sin rapport 

(ÅF AB, 2011) att fossila bränslen har många användningsområden i denna sektor. I huvudsak 

används de för uppvärmning av processer, torkning, smältning, samt för att möjliggöra 

kemiska reaktioner. De utgör dessutom ofta råvara i olika delar av verksamheten, vilket 

medför att de i vissa fall kan vara svåra att ersätta med andra alternativ. Utöver fossila 

bränslen används även el i stor utsträckning, exempelvis till omrörning, mekanisk bearbetning 
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av ämnen och material, samt i elektrolysceller. Den vanligaste energibäraren i kemisk 

tillverkning är som regel ånga. Ångproduktionen är dock inte bunden till något specifikt 

energislag. Valet av bränsle är relativt fritt. 

Flera av de större företagen i sektorn använder redan idag naturgas i sin verksamhet. De har 

på grund av sin närhet till det svenska naturgasnätet tillgång till linjebunden gas. Geografiskt 

läge i kombination med att man måste producera omfattande mängder ånga medför att det 

finns potential för att introducera LNG som alternativ eller komplement inom kemisk industri. 

Förutsättningarna för ett ökat användande är idag bäst för de företag som är etablerade i de 

södra och mellersta delarna av landet. För närvarande finns ingen mottagningsterminal som 

ligger tillräckligt nära industrierna i övre Norrland. Avstånden är helt enkelt för stora för att 

distribution ska vara ekonomiskt lönsam. Ett antal företag i mellersta Sverige har visat intresse 

för att introducera LNG i sina processer. De ser stora fördelar med att gå över till LNG för att 

kunna reducera både oljeanvändning och koldioxidutsläpp. 

Två platser där det den senaste tiden hänt mycket på LNG-fronten är vid AGA:s 

mottagningsterminal i Nynäshamn och intill Preems raffinaderiverksamhet i Lysekil. LNG-

terminalen i Nynäshamn är den första av sitt slag i hela Östersjön. Det närliggande företaget 

Nynäs har på grund av den nya terminalen kunnat ersätta nafta med LNG som råvara i sin 

vätgasproduktion. Från terminalen utgår dessutom regelbundna leveranser av LNG för att 

förse Stockholms stadsgas- och fordonsgasnät med naturgas. Detta sker i form av 

tankbilstransporter. 

 

3.1.4 Omställningspotential för industrin 

Med grund i den rådande marknadsutvecklingen samt de intervjusvar man fått från olika 

grenar inom industrin gör ÅF i sin rapport en bedömning att man troligtvis kommer att se 

ökande efterfrågan på LNG hos i första hand järn- och stålindustrin i mellersta Sverige, i 

synnerhet Gävle/Dala-regionen (ÅF AB, 2011). Anledningen till detta är att det i detta område 

finns flera industrier vars energiintensitet är hög och som inom en snar framtid måste bemöta 

allt tuffare miljöregler. Sammantaget innebär detta att dessa företag förväntas vara positiva 

till en övergång till LNG, allteftersom den görs mer tillgänglig. En annan faktor är att andra 

alternativ, till exempel olika typer av biobränslen, inte alltid lämpar sig för bruk i vissa av järn- 



17 

 

och stålindustrins processer. Det specifika energiinnehållet är helt enkelt för lågt. På grund av 

omfattande ångproduktion och uppvärmningsbehov väntar man sig även ett växande intresse 

inom kemisektorn. Företagen anges vara verksamma i bland annat Värmland, Stockholm, 

Örebro och Östergötland. Inom massa- och pappersindustrin ser man stor 

konverteringspotential hos företag med omfattande oljeanvändning, men en framtida 

efterfrågan på LNG i denna industrisektor bedöms ändå som liten. Grunden till detta ligger 

bland annat i branschens goda tillgång på biobränslen, samt att flera företagskoncerner har 

beslutat om policys där man förbinder sig att sträva efter fossiloberoende. 

Beräkningar visar på en total konverteringspotential hos svensk industri på ca 6 800 GWh. Av 

detta återfinns ungefär 1500 GWh hos industrier belägna i områden långt från befintliga LNG-

terminaler, till exempel de som ligger i övre delarna av Norrland. Så länge man inte ser en 

ökad etablering av LNG-terminaler längre norrut bedöms ett bränsleskifte till LNG inte vara ett 

konkurrenskraftigt alternativ på grund av för höga transportkostnader. 

 

3.2 Sjöfarten 

Norge är det land i världen som hittills gått i bräschen vad gäller maritima tillämpningar med 

LNG. MARINTEK är ett norskt institut för forskning och utveckling inom marinteknik. Deras 

forskningschef Per Magne Einang intervjuas i en tematidning kallad Moderne Shipping, utgiven 

av företaget Mediaplanet (Mediaplanet AS, 2011). Han berättar där att användningen av LNG 

kan erbjuda många lösningar på sjöfartens utsläppsproblem. Som det enda landet i världen 

har Norge inrättat en NOx-fond som arbetar för att stimulera kväveoxidreducerande åtgärder. 

Sedan 2012 ligger extra fokus på att stödja olika lösningar som använder sig av LNG. Man kan 

till exempel som fartygsägare söka bidrag hos fonden för att ersätta de ökade omkostnader 

som uppkommer vid byggandet av ett LNG-drivet fartyg, jämfört med om det hade byggts 

med konventionell tjockoljedrift. Stödet från NOx-fonden har bidragit till att ge Norge ett rejält 

försprång gentemot andra länder, vad gäller både praktisk erfarenhet och teknisk expertis. 

Landets handelsflotta bestod 2011 av närmare 30 LNG-drivna fartyg. 

Einang nämner metan-slip som ett problem förknippat med LNG-drift. Fenomenet uppträder 

hos vissa typer av motorer vid ofullständig förbränning av det tillförda bränslet. Oförbränd 
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naturgas strömmar således med avgaserna ut i atmosfären, för att där bidra till 

växthuseffekten i större utsträckning än vad motsvarande mängd koldioxid hade gjort. Han 

menar dock att problemet med tiden kommer att lösas, eftersom det finns många sätt att 

förbränna gas på. Beroende på vilken metod man använder så påverkar det även hur stora 

utsläppen blir. 

Ett exempel på hur den norska NOx-fonden bidragit till utvecklingen är Wärtsiläs konvertering 

av Tarbit Shippings produkttanker M/T Bit Viking, som färdigställdes i oktober 2011. Det unika 

projektet har gått ut på att anpassa ett fartyg, vars huvudbränsle tidigare varit HFO, till att 

kunna köra sitt huvudmaskineri på LNG. Hela paketet innefattade ett däcksmonterat system 

för gashaltigt bränsle, inklusive rördragning, konvertering av fartygets två befintliga Wärtsilä 

46-maskiner till två av typen Wärtsilä 50DF med tillhörande styrsystem, samt de 

behovsjusteringar av övriga ombordsystem som konverteringsarbetet gett upphov till. Man 

genomförde även en uppdatering av fartygets klassningscertifikat i samarbete med 

Germanischer Lloyd. De däcksmonterade LNG-tankarna, om vardera 500 m3, medger en 

bunkringskapacitet på 430 kubikmeter per timme. Fartyget har i detta utförande en 

aktionsradie på tolv dygn vid 80-procentigt effektuttag, samt möjligheten att skifta till MGO 

om utökad räckvidd önskas. Vinsterna med konverteringen har varit många. Wärtsilä berättar 

att övergången till LNG ombord berättigar Bit Viking att ta del av skattelättnader i enlighet 

med den norska NOx-fondens bestämmelser. Utöver sänkta skattekostnader har LNG-drift 

även medfört reducerade koldioxidutsläpp. Man har dessutom, på grund av inneboende 

egenskaper hos bränslet, praktiskt taget eliminerat utsläpp av både svavel och partiklar 

(Wärtsilä, 2013). 

Det finns även exempel där den norska NOx-fonden inte varit inblandad. Ett sådant är Viking 

Lines nya kryssningsfartyg M/S Viking Grace. Byggnationen genomfördes under 2012 vid STX-

varvet i Åbo och fartyget överlämnades till rederiet vid en ceremoni den tionde januari 2013. 

Det var då världens första större passagerarfartyg med LNG-drift (Viking Line ABP, 2013). 

Klassningssällskapet Lloyd´s Register of Shipping deltog i projektet genom att bistå 

fartygsägaren Viking Line och varvet STX Finland i arbetet med att installera fyra Wärtsilä 

8L50DF-maskiner, lösa placeringen av fartygets båda LNG-tankar, samt att tillse att Viking 

Grace möter alla krav enligt gällande lagstiftning och klassningsregler (Lloyd´s Register of 

Shipping, 2012). Väl i trafik ska LNG-bunker levereras från AGA:s mottagningsterminal i 
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Nynäshamn. För ändamålet utvecklar och bygger AGA en specialanpassad bunkerbåt, kallad 

M/S Seagas, som väntas kunna tas i bruk under februari 2013. Seagas kommer att vara 

stationerad vid Loudden i Stockholm, där en lokal bränsledepå ska upprättas (AGA Gas AB, 

2012). LNG-förbrukningen för Viking Grace uppskattas till 22 500 ton per år, vilket innebär ca 

60 ton per dygn. 

Som projekt så har Viking Grace medfört många nya lösningar tack vare valet av LNG som 

fartygsbränsle. Om allt går enligt planerna så kommer hon till exempel att bli det första fartyg 

som bunkrar LNG från sjösidan. Hennes konstruktion har även bidragit till att utveckla riktlinjer 

för hantering av flytande naturgas som fartygsbränsle, eftersom man tidigt uppdagade ett 

behov av att revidera och anpassa rådande regelverk och riktlinjer med hänsyn till mer 

moderna företeelser. Med detta hoppas de inblandade parterna kunna bana väg för det 

fortsatta arbetet med att utveckla ny infrastruktur för LNG i Östersjöområdet (AGA Gas AB, 

2012). 

 

3.3 Kraftproduktion 

Enligt siffror från svenska Vattenfall svarade naturgas för ungefär 24 % av EU:s produktion av 

elkraft 2008, och 21 % globalt sett (Vattenfall AB, 2012). Den europeiska 

branschorganisationen Eurogas bedömer samtidigt att efterfrågan på naturgas inom EU 

kommer att öka med mellan 14 % och 23 % fram till 2030 (Eurogas, 2010). De framhäver 

dessutom att den större delen av denna ökning återfinns inom kraftproduktion. 

Gasturbiner och kondenskraftverk är två exempel där man använder naturgas för att 

producera el. I det tidigare fallet förbränns gasen under högt tryck vilket ger heta avgaser med 

högt tryck. Dessa leds genom turbinskovlar som i sin tur driver generatorer. Kondenskraftverk 

använder istället sitt bränsle för att koka vatten. I dessa är det således ånga som leds genom 

turbiner för att driva verkets elgeneratorer. För att använda så mycket av bränslets 

energiinnehåll som möjligt, och på så sätt öka effektiviteten, försöker man ta tillvara på den 

värmeenergi som finns kvar i rökgaserna efter att de passerat turbinen. Med hjälp av en 

avgaspanna kan denna restvärme användas till att producera både ånga och fjärrvärme. 

Principen tillämpas i så kallade kraftvärmeverk, där man som namnet antyder både kan 
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producera värme och elkraft. Den här typen av anläggningar blir allt vanligare runt om i 

världen, främst tack vare sin höga verkningsgrad. 

Storbritannien är ett av många länder som valt att bygga nya naturgaseldade kraftvärmeverk. 

Nära 40 % av landets elproducerande kraftverk börjar bli föråldrade och kommer att behöva 

bytas ut inom tio till femton år. Ett stort antal koleldade kraftverk måste dessutom tas ur bruk 

innan 2015 på grund av skärpningar i den europeiska miljölagstiftningen. Samtidigt beräknar 

man att det brittiska energibehovet, trots effektiviseringsåtgärder, kommer att fortsätta öka. 

Fram till 2020 bedömer man att kraftproduktionen måste byggas ut med närmare 35 GW (Net 

Resources International, 2012). 

Ett av dessa kombikraftverk som har byggts på senare år ligger beläget i anslutning till LNG-

importterminalen vid Isle of Grain, strax öster om London. Genom att placera anläggningarna 

intill varandra har man försökt dra nytta av synergieffekter mellan dem för att förbättra 

verkningsgraden hos respektive installation. Kraftverkets bränsle leds via pipeline från den 

närliggande mottagningsterminalen, där LNG-tankers regelbundet anlöper. Elkraft och stora 

mängder värme produceras med hjälp av kraftverkets gasturbiner och rökgaspannor. 

Elektriciteten kommer till nytta i både terminalen och det brittiska elnätet. Värmeenergin 

används till att driva ångturbiner och för att skapa stora mängder varmvatten. Ångturbinerna 

driver i sin tur egna elgeneratorer medan varmvattnet används i LNG-terminalens 

förångningsprocess, där flytande LNG omvandlas till användbar gas. Bygget av 

kraftvärmeverket genomfördes med start i maj 2007 av energibolaget E.ON och kunde startas 

för första gången i juni 2010. Det utvecklar en total effekt på 1 275 MW, varav ca 340 MW 

levereras som varmvatten till LNG-terminalens förångningsenheter. Hade det inte varit för 

bygget av ett angränsande kraftverk så hade Grain LNG terminal varit tvungen att täcka sitt 

stora behov av värme och el på egen hand, med försämrad verkningsgrad som följd. (Net 

Resources International, 2012). 

Ett annat projekt som tillkännagivits är kraftvärmeverket South Hook i Mills Haven, Wales. 

Man planerar där att bygga en anläggning i nära anslutning till en annan av Europas största 

mottagnings- och förångningsterminaler för LNG. Verket ska efter färdigställandet, precis som 

i Isle of Grain, förse förångningsprocessen med varmvatten. Det skall utöver detta även kunna 

generera el till närmare 900 000 brittiska hushåll. I början av 2013 befinner sig projektet ännu i 
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ett tidigt skede där man ansöker om diverse tillstånd för den framtida verksamheten. 

Kraftvärmeverkets uppstart planeras till andra halvan av 2016 (South Hook CHP Project, 2012). 

Vad gäller situationen i Sverige så kan det nämnas att stommen i svensk elproduktion utgörs 

av i huvudsak två energikällor. Vattenkraft står för ca 45 % av den producerade elkraften och 

kärnkraft för ungefär 40 % (Svenskt Näringsliv, 2013). I relation till dessa energislag förefaller 

användningen av naturgas för den inhemska el- och värmeproduktionen som förhållandevis 

begränsad. Den gemensamma nämnaren är att samtliga anläggningar är anslutna till det 

svenska gasnätet som löper längs med Västkusten. Två av dessa är Rya kraftvärmeverk i 

Göteborg och Öresundsverket i Malmö. 

Bygget av kraftvärmeverket vid Ryahamnen i Göteborg inleddes under våren 2004 och togs i 

drift hösten 2006. Enligt Göteborgs Energi AB, som äger och driver anläggningen, svarar 

produktionen vid verket för ca 35 % av Göteborgs behov av fjärrvärme och ungefär 30 % av 

elbehovet. Kraftverket uppges kunna producera 261 MW i form av elkraft och 294 MW som 

fjärrvärme. Systemet är optimerat för fjärrvärmeproduktion och har en hög totalverkningsgrad 

på 92,5 % (Göteborgs Energi AB). 

Öresundsverket i Malmö låg länge i malpåse, men sent 2006 inledde det svenska E.ON arbetet 

med att riva den gamla anläggningen i ett omfattande renoverings- och 

moderniseringsprojekt. Verket utrustades med en gasturbin på 290 MW och en rökgaspanna, 

som med tillhörande ångturbin har kapacitet att producera ytterligare 161 MW. Kraftverket 

startades på nytt den 31:a augusti 2009 med en uteffekt på 440 MW elkraft och 250 MW 

fjärrvärme. Vid full drift har anläggningen potential att nå en verkningsgrad nära 90 % (Net 

Resources International, 2012). 

 

3.4 Etablerade anläggningar för LNG 

Nedan presenteras ett antal anläggningar runt om i världen där det hanteras LNG idag. 

Placeringen av dessa, såväl som deras storlek, kan vara av intresse om man vill få en överblick 

över hur pass etablerad LNG är som transportlösning i ECA-områdena i nordvästra Europa och 

längs de nordamerikanska kusterna. 
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3.4.1 Sverige 

AGA:s mottagningsterminal för LNG i Nynäshamn togs i bruk den 27:e maj 2011 och blev då 

den första av sitt slag i hela Östersjöområdet. I en artikel av branschorganisationen Energigas 

Sverige beskrivs invigningen av terminalen som den flytande naturgasens officiella intåg i 

Sverige (Malmborg, 2011). Satsningen är främst tänkt för att kunna ersätta tyngre fossila 

bränslen med LNG. I ett längre perspektiv finns även en vision om att det ska kunna bana väg 

för biogas. Enligt AGA så ser man potential för flytande naturgas i Sverige. Man har identifierat 

tre framstående användningsområden för den nya terminalens LNG. Det primära är i nuläget i 

den närbelägna processindustrin där gasen kan bidra till att sänka utsläppen av miljöfarliga 

ämnen i naturen.  Ett annat är att LNG utgör en viktig komponent för att göra tillgången på 

fordonsgas mer tillförlitlig. AGA:s chef för marknadsområdet LNG Norden nämner möjligheten 

att erbjuda LNG som bränsle för marin verksamhet som område nummer tre. Han berättar om 

hur Norge redan har många fartyg som använder energislaget ombord. Bränslet uppges även 

ha väckt intresse hos svenska redare, som till exempel Destination Gotland. 

Leverans av flytande naturgas till terminalen i Nynäshamn sker i form av LNG från det norska 

företaget Skangass produktionsanläggning i Risavika, nära Stavanger. LNG distribueras sedan 

vidare från Nynäshamn till en anläggning i Stockholmsförorten Högdalen via tankbilstransport. 

Där finns en förångningsanläggning som förser Stockholms stadsgasnät med gas till de 

närmare 80 000 hushåll som är anslutna. Stockholm Gas, ett dotterbolag till Fortum Värme, 

ansvarar för gasnätet som från årsskiftet 2011/2012 även innefattar ett nät för fordonsgas 

(Stockholm Gas AB). 

Anläggningen i Nynäshamn består av en välisolerad förvaringstank, gjuten i betong, med 

kapacitet att hålla 20 000 m3 flytande naturgas. Den intilliggande kajen är 75 m lång och kan ta 

emot fartyg som är upp till 160 m långa och 28 m breda. Ankomst- och avgångsdjupgående är 

vid kajen begränsat till 7,6 m (Sjöfartsverket, 2011). 

I Lysekil uppför man för närvarande Sveriges andra mottagningsterminal för LNG. 

Anläggningen byggs av den tyska företagskoncernen Linde Group på uppdrag av det norska 

företaget Skangass och driftsättning planeras till omkring årsskiftet 2013/2014. Terminalen 

kommer att få en förvaringstank i storleksordningen 30 000 m3 (Linde Group, 2012). 

Förvaringskapaciteten skall i huvudsak täcka kontrakt som skrivits mellan Skangass och Preem. 
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LNG ska användas som råvara i Preems produktion av vätgas i det angränsande raffinaderiet. 

Resurserna skall även vara tillräckliga för att kunna erbjuda andra kunder möjligheten att köpa 

naturgas från anläggningen. Dessa kan till exempel vara närliggande industrier som också 

funderar på att introducera LNG i sin verksamhet. Sjöfart och tunga lastbilstransporter är 

andra segment som i framtiden också ska få tillgång till flytande naturgas via terminalen i 

Lysekil (Andersson, 2012). 

 

3.4.2 Norge 

Skangass kondensationsanläggning i Risavika är även den byggd av Linde-koncernen. Dess 

årliga produktionskapacitet anges vara ca 300 000 ton LNG. Från terminalens välisolerade 

förvaringstank på ca 30 000 m3 kan den flytande gasen lastas på tankbil för transport till 

platser i både Norge och Sverige. Distribution sker även via speciella tankfartyg, som bland 

annat förser AGA:s mottagningsterminal i Nynäshamn. Byggtiden var ungefär tre år och 

kommersiell produktion startades i augusti 2010. Linde skriver i sitt informationsmaterial 

(Linde Group, 2010) att tillverkningen i Risavika är en av världens mest energieffektiva och 

miljövänliga av sitt slag. Produktionen förses med naturgas via en 50 km lång 

högtryckspipeline från bearbetningsanläggningen i Karstø. Gasen når Risavika med en 

temperatur på ungefär 10 °C och ett absoluttryck på 120 bar. Ett förenklat blockschema över 

tillverkningsprocessens olika steg illustreras i figur 1 nedan. 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 1: Förenklat blockschema över produktionsförloppet vid anläggningen i Risavika. 
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Anläggningens ringa storlek gör att den lämpar sig väl för att kunna anslutas till det lokala 

elnätet för drift av utrustning så som kompressorer och pumpar. Storskaliga 

produktionsanläggningar kräver betydligt större kompressorer, vilket medför att de i många 

fall skulle överbelasta det lokala elnätet. Istället använder sig dessa av vidbyggda 

hjälpkraftverk, ofta i form av gasturbiner, som eldas med en andel av den inkommande 

naturgasen. För att reducera Risavikas förluster används returgas från fartygs- och 

tankbilslastning, tillsammans med avkok från förvaringstanken, som bränsle i andra delar av 

tillverkningen. Man driver exempelvis hetoljepannor och diverse pilotlågor med denna restgas. 

Hetoljan används som energibärare i de processer där koldioxid och fukt avskiljs från den 

inkommande rågasen. Den överblivna restgasen komprimeras till 12 bar(a) och tillförs det 

lokala gasnätet. Nära 2 000 m3 gas per timme kommer på detta sätt till nytta i närområdet. 

Lastpumpar i förvaringstanken kan vid fartygslastning överföra LNG med upp till 1 000 m3/h. 

Överföringshastigheten regleras med hjälp av varvtalsstyrning av pumparnas elmotorer. När 

ingen fartygslastning sker hålls överföringslinorna fortsatt nedkylda genom att LNG tillåts 

cirkulera i systemet. På detta sätt kan man påbörja lastning per omgående så snart nästa 

tankfartyg lägger till. Överföring till tankbil sker normalt sett med ca 65 m3 LNG per timme och 

pump. Lastningsdockan är dimensionerad för att kunna lasta tio tankbilar om vardera 50-58 

m3 inom en tolvtimmarsperiod, närhelst under året. Varje transport vägs sedan innan den 

lämnar området, för att registrera dess aktuella last. 

Det norska initiativet med att bygga en anläggning för LNG-tillverkning har bidragit stort till att 

förbättra energislagets tillgänglighet i regionen, framför allt för svensk del. 

 

3.4.3 Nederländerna 

The Gate Terminal är Nederländernas första importhamn för LNG. Den uppfördes som ett 

samarbete mellan N.V. Nederlandse Gasunie och Royal Vopac. Drottning Beatrix 

högtidliggjorde dess invigning med sin närvaro när anläggningen officiellt togs i drift i 

september 2011. Installationen består av tre förvaringstankar som tillsammans kan hålla ca 

540 000 m3 LNG, två pirer för lossning, samt en förångningsanläggning. Terminalen är avsedd 

för att kunna tillföra naturgas till det inhemska gasnätet såväl som för vidare export till kunder 

i nordvästra Europa. Efter färdigställandet av en fjärde tank så anges the Gate terminal i 
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framtiden kunna överföra närmare 16 miljarder kubikmeter gas till europeiska företag och 

hushåll (Gate Terminal, 2011). Den kommer att utgöra en viktig pusselbit i utvecklingen 

eftersom Rotterdam utgör en mycket viktig hamn för såväl interkontinental handel som för 

den sjöfart som bedrivs mellan länderna kring Nordsjön och Östersjön. Då farvattnen utanför 

Nederländernas kust dessutom har klassats som ECA-områden av IMO, ser man stora 

möjligheter för LNG i området om den skulle kunna göras tillgänglig i Rotterdam. 

 

3.4.4 Belgien 

Importterminalen för LNG i Zeebrugges hamn har varit i drift sedan 1987 och har fram till 2011 

hanterat fler än 1 200 anlöp av LNG-tankers. Dessa fartyg har varierat i storlek och 

lastkapacitet från 7 500 m3 ända upp till 266 000 m3. Hamnens fyra förvaringstankar möjliggör 

en samlad lagringskapacitet på 380 000 m3 LNG. Den flytande naturgasen kan sedan 

omvandlas till gasform i terminalens förångningsanläggning, för att slutligen tillföras det 

belgiska gasnätet med en kapacitet på 1 700 000 kubikmeter gas per timme. Det inhemska 

gasnätet är även sammanlänkat med andra länder i Nordvästeuropa, vilket medför att den 

naturgas som lossas flytande i Zeebrugge även kan exporteras som gas till angränsande 

marknader i regionen. Hamnen har sedan 2008 även möjligheten att lasta LNG-fartyg, dock i 

mån av anslutningspunkter, så kallade slots. För att utöka bränslets tillgänglighet öppnade 

man 2010 även en anslutande terminal där lastning av tankbil kan ske. På detta sätt kan 

kunder som saknar anslutningsmöjlighet via pipeline också få tillgång till naturgas (Fluxys, 

2011). 

Vid slutet av 2012 var Zeebrugges hamnmyndighet i färd med att färdigställa 

undervattensstrukturen för en andra pir vid importterminalen. Fluxys LNG planerar att kunna 

öppna den nya piren under 2015, för att där kunna erbjuda utökad lossningskapacitet såväl 

som möjligheten för LNG-fartyg, stora som små, att kunna lasta. Det skall då även gå att 

överföra LNG mellan fartyg när de ligger förtöjda vid varsin pir. Utbyggnaden av terminalen 

innebär att den kommer att kunna utgöra ett nav för småskalig användning av LNG. Mindre 

tankfartyg kommer alltså att kunna lasta vid terminalen i Zeebrugge för att därifrån förse 

hamnar runt om i nordvästra Europa med LNG (LNG Global, 2012). 
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3.4.5 Storbritannien 

I Storbritannien används naturgas bland annat för uppvärmning och matlagning i de över 18 

miljoner hushåll som är anslutna till det inhemska gasnätet. En betydande andel av brittisk 

elkraftproduktion sker även i kraftverk som eldas med naturgas. Man har på senare år kunnat 

se att efterfrågan på både energi och naturgas stiger, samtidigt som den egna 

gasproduktionen i Nordsjön gradvis sjunker. För att avhjälpa detta växande gap mellan tillgång 

och efterfrågan har man på flera platser runt om i Storbritannien byggt anläggningar som 

möjliggör mottagning och lagring av importerad naturgas, i form av LNG. 

I Milford Haven är tätheten hög vad gäller etablerade importterminaler för LNG. Intill det lilla 

samhället i västra Wales ligger både Dragon LNG Terminal och South Hook LNG Terminal, två 

av Europas största anläggningar för mottagning och förångning av flytande naturgas. Det 

brittiska företaget Dragon LNG Ltd påbörjade det förberedande arbetet för en ny 

mottagningsterminal i Milford Havens hamn sent 2004. Platsen hade tidigare använts av 

energibolaget Chevron och deras raffinaderiverksamhet. Den färdiga terminalen togs i bruk i 

augusti 2009 och består av en lossningspir, två förvaringstankar om vardera 160 000 m3, samt 

en förångningsanläggning. Regelbundet tas tankfartyg i storleksordningen 71 000 m3 upp till 

165 000 m3 emot, och uppges kunna lossas inom 24 timmar. Dragon LNG Terminal hade vid 

uppstarten en kapacitet för att kunna ta emot ca 6 miljoner kubikmeter flytande naturgas per 

år, vilket motsvarar ungefär fem procent av Storbritanniens behov av gas. Förångad och 

trycksatt naturgas tillförs det brittiska gasnätet med en genomsnittlig överföringshastighet på 

ca 700 000 m3 per timme (Net Resources International, 2012). 

Arbetet med den betydligt större grannterminalen South Hook påbörjades nästan samtidigt 

som Dragon Ltd:s projekt, men genomfördes istället i två etapper. Den första stod klar i 

oktober 2009 medan den andra färdigställdes ett halvår senare i april 2010. Terminalen består 

idag av totalt fem förvaringstankar om vardera 155 000 m3. Med hjälp av denna tankrymd kan 

South Hook årligen hantera ca 15,6 miljoner ton LNG. Anläggningens sammanlagt 15 

förångningsenheter kan omvandla flytande naturgas från vätska till gas i sådan utsträckning 

att nära 21 miljarder kubikmeter naturgas kan tillföras det inhemska nätet per år. Företaget 

South Hook LNG Company bildades i ett samarbete mellan Qatar Petroleum (67,5 %), 

ExxonMobil (24,15 %) och Total (8,35 %) för att utveckla och driva anläggningen. Leveranser 

sker regelbundet från källor i Qatar (Net Resources International, 2012). 
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På den östra sidan av Storbritannien började man hantera LNG långt tidigare. Grain LNG 

terminal startade sin verksamhet redan 1982 vid Isle of Grain, ett par mil utanför London. 

Terminalen fungerade då som en så kallad peak shaving-anläggning, med syfte att lagra 

överkapacitet av naturgas i form av LNG för att senare kunna återföra den till det brittiska 

gasnätet under perioder av tillfälliga behovstoppar. 2002 inledde man ett omfattande 

konverteringsarbete för att möjliggöra storskalig import av LNG via fartyg. Projektet stod klart 

i juli 2005 och innebar Storbritanniens första terminal för LNG-import (Net Resources 

International, 2012). Sedan dess har anläggningen byggts ut i två omgångar. I och med 

färdigställandet av den senaste expansionen i oktober 2010 har terminalen landets största 

samlade förvaringskapacitet. Totalt sett rymmer tankarna närmare en miljon kubikmeter 

flytande naturgas. Efter förångning kan Grain LNG terminal tillföra gas till det brittiska nätet i 

en omfattning som motsvarar ca 20 % av det inhemska behovet. En andra pir tillåter numer 

även att världens största LNG-tankers kan lägga till vid terminalen. Fartygen kallas Q-max och 

kan transportera ända upp till 260 000 m3 LNG åt gången. Det internationella energiföretaget 

National Grid äger och driver anläggningen, som gör det möjligt för leverantörer runt om i hela 

världen att konkurerra på den brittiska naturgasmarknaden. Detta har medfört LNG-leveranser 

så långväga ifrån som Algeriet, Qatar, Trinidad och Australien (LNG World News, 2010). 

I en pressrelease i oktober 2012 presenterade National Grid att de hade planer att göra det 

möjligt att vid Grain LNG Terminal även kunna lasta LNG på tankbil för vidare transport på väg. 

På detta sätt skulle man kunna förse tankningsstationer för fordonsgas, och företag utan 

anslutningsmöjlighet till det lokala gasnätet, med flytande naturgas. Man anser att efterfrågan 

på tankbilsbaserade LNG-transporter sannolikt kommer att öka parallellt med att allt fler ser 

den flytande naturgasens fördelar gentemot andra bränslen (National Grid, 2012). 

 

3.4.6 Nordamerika 

I ett samarbete mellan det kanadensiska Fort Reliance och det spanska oljebolaget Repsol 

påbörjade man arbetet med att bygga Kanadas första mottagnings- och förångningsterminal. 

Den togs i bruk i juni 2009 och har sedan dess levererat naturgas till den inhemska och 

amerikanska marknaden med en maximal kapacitet på 28 miljoner kubikmeter gas per dygn. 

Terminalen är benämnd Canaport och ligger belägen vid den kanadensiska Atlantkusten i Saint 
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John, New Brunswick. Dess tre förvaringstankar rymmer tillsammans ungefär 480 000 m3 

flytande naturgas och lossning sker vid en 400 m lång pir. Canaport kan ta emot och lossa 

tankfartyg med en lastkapacitet på upp till 250 000 m3 LNG (Canaport LNG, 2008). 

Längre söderut finner man desto fler anläggningar. USA hade i februari 2013 tolv 

importterminaler för LNG längs med sina kuster mot Atlanten och Mexikanska golfen, samt en 

på Puerto Rico. Ytterligare två drivs i mexikansk regi, en mot Mexikanska golfen och en mot 

Stilla Havet. Storleken på de olika terminalerna varierar från 0,4 bcfd för en mindre offshore-

anläggning utanför Boston till närmare 4 bcfd för Sabine Pass LNG terminal på gränsen mellan 

Texas och Louisiana. Enheten bcfd är en förkortning för billion cubic feet per day, eller 

miljarder kubikfot per dag, och beskriver hur mycket LNG som en anläggning kan förånga till 

gas per dag. En kubikfot kan översättas till ca 1,639x10-5 kubikmeter (FERC, 2013). 

 

3.5 Lagstiftning och riktlinjer 

Den mängd av regelverk, standarder och rekommendationer som finns tillgängliga idag visar 

hur allvarligt man ser på säkerhetsaspekterna kring fartyg och terminaler som hanterar LNG. 

Vissa av dessa regler är specifikt skrivna för LNG-tankers, medan andra även kan gälla för 

annan typ av sjöfart. De som i huvudsak avser landbaserade terminaler, kan även indirekt 

reglera hur fartyg måste vara utformade, och vice versa. Sammantaget medför detta en snärjig 

djungel av information. 

 

3.5.1 IGC-koden 

The International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in 

Bulk, förkortat IGC-koden, utgör det internationella regelverk som reglerar LNG-tankers. 

Koden trädde i kraft 1975 och innehåller regler för bland annat konstruktion, underhåll, 

utrustning och handhavande av gastankers. Fokus ligger på olika risker som transport av gaser 

kan medföra, som till exempel fara för brand, explosionsrisk eller hur reaktiv lasten är. Dess 

något föråldrade innehåll medför dock vissa problem för den fortsatta utvecklingen. IGC-

koden gör exempelvis inte någon skillnad på om ett fartyg är litet eller stort. Detta får till följd 

att om man vill bygga ett mindre bunkringsfartyg för LNG, måste fartyget trots sin storlek ändå 
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klassas som en fullstor tanker, och följdaktligen även uppfylla alla villkor och krav för en sådan 

i enlighet med koden. På grund av det ökande intresset för LNG som fartygsbränsle och den 

resulterande tekniska utveckling, har man inom IMO inlett ett arbete med att uppdatera 

innehållet i denna text (SSPA Sweden AB, 2011). 

 

3.5.2 IGF-koden 

The International Code of Safety for Gas-fuelled Ships, förkortat IGF-koden, är ett nytt 

regelverk som man inom IMO håller på att utforma för den växande flottan av gasdrivna 

fartyg. Förväntningen är att texten skall vara klar 2015. 2009 beslutade man dock i en av IMO:s 

underkommittéer att det skulle tas fram riktlinjer för den sjöfart som redan nu är gasdriven. 

Det tillfälliga regelverket har kallats resolution MSC 285(85) - Interim Guidelines for Natural 

Gas-fuelled Engine Installations in Ships, och skall gälla under tiden IGF-koden färdigställs. Den 

arbetsgrupp som inom IMO jobbar med att utforma innehållet i IGF-koden leds av Norge. Den 

svenska Transportstyrelsen deltar också som en aktiv part i arbetet (SSPA Sweden AB, 2011). 

 

3.5.3 Andra riktlinjer 

The Society of International Gas Tanker and Terminal Operators Ltd, förkortat SIGTTO, är en 

internationell branschorganisation som arbetar med frågor inom gashantering. De har för LNG 

utarbetat en samling rekommendationer och riktlinjer som ofta utgör praxis inom områden 

där lagstiftning i övrigt saknas, som till exempel vid fartygs- eller terminalkonstruktion, eller 

vid överföring av gashaltig last. Innehållet belyser ett antal yttre faktorer som man bör ta 

hänsyn till när man till exempel vill bygga en LNG-terminal, såsom lokal topografi, marin 

verksamhet i området, samt säkra avstånd till bebyggelse och allmänhet. 

Rekommendationerna är som regel ganska generella i sin utformning, men anses ändå utgöra 

en god grund för vad man bör ta ställning till när man utreder en eventuell etablering. 

I mars 2011 släppte SIGTTO även en guide för LNG-läktring mellan fartyg. Den innehåller dock 

inte förfarandet vid direkt bunkring, men då det råder brist på guider av detta slag skulle 

SIGTTO:s förslag kunna ligga till grund när nya riktlinjer vad gäller LNG och dess 

bunkringsprocedurer ska formuleras. Läktringsguiden belyser några viktiga saker som man bör 
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utreda och förbereda i god ordning innan läktringsförfaranden påbörjas, som till exempel var 

läktringen ska ske, vilka nödfallsåtgärder som krävs, samt huruvida de båda fartygen är 

kompatibla med varandra. Den innehåller även flera förslag på checklistor som kan användas 

för att göra läktringsprocedurer säkrare (SSPA Sweden AB, 2011). 

 

3.5.4 Svenska myndigheter 

Det svenska myndighetsansvaret för LNG-hantering i hamnar är tudelat. För den landbaserade 

delen ansvarar Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, förkortat MSB, medan sjösidan 

är Transportstyrelsens område. Gränsen mellan de två löper i princip längs med kajkanten där 

fartyget är förtöjt. Transportstyrelsen kontrollerar fartyget och dess kringutrustning, medan 

övrigt på land faller under MSB:s ansvar. För restriktioner och utformning av den del av 

verksamheten som äger rum på land gäller Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Då 

denna typ av verksamhet ännu är begränsad i Sverige, så genomför myndigheterna en 

prövning utifrån en jämförelse med ”motsvarande verksamhet”. Här råder visst tolkningsmån i 

vad begreppet faktiskt innefattar, och det står myndigheten fritt att avgöra detta. På sjösidan 

följer man de internationella regelverk som är tillämpliga. Dessa är generellt sett inte lika 

begränsande som de på landsidan. Den svenska lagstiftningen strävar här efter att ligga på en 

nivå som motsvarar den internationella för att undvika en avvikande lagtext på nationell nivå. 

Det ovan nämnda gränssnittet mellan land- respektive sjöansvar kan komma att medföra vissa 

problem framöver. Som ett exempel ligger idag bunkringsprocedurer under 

Transportstyrelsens ansvar, då de ofta sker i form av överföring av bunkers mellan två fartyg. 

När det gäller en framtida hantering av LNG i hamnarna kommer den sannolikt att ske mitt i 

gränslandet mellan de bägge myndigheterna, då bränslet överförs via terminal eller tankbil på 

land till fartyget. Detta medför ett behov av att man tidigt inleder en dialog mellan 

myndigheter och inblandade parter om vem som ska ansvara för vilken del av verksamheten. 

Myndigheterna ser vissa framstående risker med en framtida hantering av LNG. I en rapport 

kallad Inriktning för skadebegränsning av händelser med farliga ämnen inför 2015, gav 

Räddningsverket 2008 i rekommendationer till regeringen att det bör utredas vilka 

förutsättningar som råder för hur eventuella LNG-relaterade olyckshändelser ska hanteras. 

Med detta ville man belysa det faktum att kunskap och kompetens idag är relativt begränsad 
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hos svenska myndighetsinstanser vad gäller LNG, såväl som de risker som dess hantering kan 

komma att medföra. I övrigt har både Transportstyrelsen och MSB genomfört riskanalyser 

med avseende på flytande naturgas. De anser att hantering av LNG är olämpligt i närheten av 

allmänna platser. Den mänskliga faktorn och förfaranden vid bunkring har identifierats som de 

främsta riskfaktorerna (SSPA Sweden AB, 2011). 

 

3.6 Klassningssällskap 

I följande avsnitt belyses hur tre olika klassningssällskap förhåller sig till flytande naturgas och 

dess fortsatta utveckling inom kategorin sjöfart. För att tydliggöra så bör det i sammanhanget 

nämnas att samtliga sällskap även bedriver verksamhet med inriktning på andra branscher.  

 

3.6.1 Germanischer Lloyd 

I en intervju i GL:s interntidning Nonstop berättar doktor Gerd-Michael Würsig om vilka 

landvinningar LNG har gjort under den senaste tiden. Som biträdande chef för miljöforskning 

inom GL ansvarar han för flera utvecklingsområden, bland annat inom gasteknik och 

bränsleceller. Utöver detta är han även rådgivare åt det tyska transportministeriet i frågor 

gällande IGC- och IGF-koden, samt GL:s representant hos SIGTTO. Han bedömer att de 

ekonomiska fördelarna med LNG framför allt kommer att visa sig i jämförelser med MGO för 

den sjöfart som trafikerar ECA-klassade områden. Grundläggande teknik och dess tillhörande 

system beskriver han som att de i dagsläget redan har nått full mognad, och att olika lösningar 

redan används på flera håll runt om i världen. Utmaningar kvarstår dock inom vissa områden 

vad gäller procedurer och handhavande, som när man till exempel vill kunna bunkra på ett 

säkert sätt. Man bedriver för tillfället ett utvärderingsarbete för att bedöma olika sätt att 

angripa problemet, men möjliga lösningar anses snart vara redo för implementering. 

Ett troligt scenario är att nybyggnation av fartyg med LNG-drift kommer att sätta fart när 

IMO:s skärpta miljöregler träder i kraft 2015. Några tidiga initiativ har redan påbörjats under 

2012 och 2013, men en större upprampning väntas först under decenniets senare halva. 

Under ett inledande skede kommer det att råda konkurrens på bränslemarknaden mellan LNG 
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och MGO, men Würsig förutspår att naturgasens fördelar förr eller senare kommer att väga 

över. 

Infrastruktur för distribution av LNG till mindre fartygstyper, såsom RO/RO, färjor och 

bogserbåtar, är förhållandevis enkel att få till stånd. Mindre gastankers finns redan i bruk idag, 

för distribution av LNG från större importterminaler till mindre mottagningsanläggningar och 

depåer. Ett exempel är operatören Norgas, som har sex mindre tankfartyg för LNG-transport. 

Med dessa kan man trafikera hamnar runt om i Nordeuropa, allteftersom utvecklingen av 

infrastruktur för LNG-hantering och fartygsbunkring fortlöper. 

Trots en växande optimism på området är det svårt att förutspå när en infrastruktur för LNG 

kan vara vanligt förekommande runt om i världen. Trots att vissa projekt redan har kommit en 

bit på väg, avvaktar andra fortfarande vad som skall hända härnäst. Det är oklart vilken av 

parterna som väljer att visa framfötterna. Blir det hamnarna som börjar bygga, eller kommer 

de framtida användarna att ta initiativet? 

Det GL bedömer som troligt är att både infrastruktur i hamnarna och de LNG-drivna fartygen 

kommer att behöva utvecklas sida vid sida under en tid. I takt med att flottan av LNG-drivna 

fartyg förväntas öka från och med 2015, bör man kunna se större ansträngningar från 

hamnsidan för att utveckla förutsättningarna för fartygsbunkring. Vad gäller regelverk för 

fartygskonstruktion så rekommenderar GL att fartygsägarna använder sig av de samlade 

riktlinjerna i resolution MSC.285(86) när de planerar sina eventuella nybyggen. Fartyg som 

konstrueras i enlighet med dessa rekommendationer kommer utan tvivel att vara godkända 

även efter det att IGF-koden färdigställts. Würsig poängterar att det inte finns orsak att tveka i 

ärendet. Han förtydligar dock att redaren i dagsläget måste ansöka om tillstånd hos både 

flagg- och hamnstat för att få köra sina fartyg på LNG. Detta kan medföra visa svårigheter för 

fartyg som trafikerar olika länder, eftersom man då måste ansöka hos varje enskilt land. Denna 

problematik kommer dock att försvinna i och med att IGF-koden blir färdig, vilket borde bidra 

till ett allt större användande av LNG. 

GL har drivit flera projekt med anknytning till gas som fartygsbränsle, och deltar på uppdrag av 

den tyska regeringen aktivt i arbetet med att utveckla IMO:s regelverk för gas som 

fartygsbränsle. Inom ramen för projekt som GASPAX, BunGas, och Helios har GL även bistått i 

arbetet med att utforma säkra och innovativa lösningar för gasdrivna passagerarfartyg, 
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fartygsbunkring samt dual fuel-teknik för tvåtaktsdieselmaskiner. Klassningssällskapet har 

även hjälpt till att framställa olika LNG-relaterade koncept tillsammans med maskintillverkare 

och fartygskonstruktörer. Dessa har huvudsakligen handlat om containerfartyg i storlekar 

varierande från 900 till 14 000 TEU. 

GL:s biträdande chef för miljöforskning uppmanar de som är intresserade av att introducera 

LNG som bränsle ombord på sina fartyg att de inte ska tveka när det gäller att påbörja sina 

projekt. Han beskriver att LNG-driven sjöfart kommer att höra till verkligheten inom en snar 

framtid (Germanischer Lloyd, 2012). 

 

3.6.2 Lloyd’s Register of Shipping 

Klassningssällskapet Lloyd’s beställde i april 2011 en studie med syftet att utreda hur en 

världsomfattande infrastruktur för LNG som fartygsbränsle kan komma att utveckla sig fram 

till 2025. Man ville med undersökningen kunna uppskatta hur sannolikt det är att LNG blir 

vanligt förekommande ombord på oceangående fartyg i framtiden. Resultatet visar bland 

annat att tillgängligheten för närvarande är mycket begränsad. Även om fartygsägare redan nu 

skulle vilja introducera LNG som bränsle på sina fartyg, så skulle de ha svårt att hitta möjliga 

leverantörer. Man har ändå kunnat identifiera vissa intressanta aspekter kring problemet. Till 

exempel visar det sig att en tredjedel av världens största bunkerhamnar ligger i nu bekräftade 

ECA-områden. Denna tredjedel ligger även i nära anslutning till en importterminal för LNG. 

Lloyd´s erfar att man från fartygsägarnas sida ser lågsvavliga destillatbränslen som en tillfällig 

lösning för att bemöta den skärpta miljölagstiftningen kortsiktigt. Skrubberteknik anses vara 

en likvärdigt temporär möjlighet. Men i det längre perspektivet så nekar få till att LNG är det 

mer realistiska alternativet, i synnerhet för fartyg i linjesjöfart. 

Då utredarna vänt sig till hamnarna har man kunnat se att många redan har börjat agera. De 

tillfrågade är överlag väl medvetna om det ökande intresset för LNG. Drivande faktorer är i 

huvudsak efterfrågan och prissättning, men även hur nära ett ECA-område man är etablerad. 

Man har exempelvis hunnit långt i både Belgien och Nederländerna. Två orsaker till detta är 

att det omgivande området är ECA-klassat och att trafiken där är tät. Sannolikheten för att 

efterfrågan på LNG ska öka i detta område bedöms således som stor. 
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Lloyd´s gör samma bedömning som Germanischer Lloyd när de beskriver att branschens 

främsta problem handlar om vem som ska våga ta det första steget. Är det fartygsägarna som 

först måste börja bygga nya LNG-drivna fartyg, eller är det hamnarna som måste börja bygga 

upp infrastrukturen? 

När studien undersöker hur långt den tekniska utvecklingen kommit, framgår det att LNG 

hittills har tillämpats i små till medelstora maskiner. Dessa lösningar är inte optimala i större 

fartygstyper, men alternativ är under utredning. Lloyd´s framhäver att lågvarviga 

tvärstycksmaskiner redan finns tillgängliga på marknaden, men på grund av få praktiska 

exempel på maskiner i drift så är tillgången på erfarenhet från dessa begränsad. Ett annat 

framstående problem av teknisk karaktär är frågan om förvaringen ombord. Dagens LNG-

tankar är skrymmande, och oavsett var de placeras i fartyget så stjäl de värdefullt 

lastutrymme. Särskilt känsliga är kryssnings- och containerfartyg, samt färjor. Utredarna 

belyser dock att man kommit långt i utvecklingsarbetet vad gäller både teknik och tankdesign 

(Lloyd´s Register of Shipping, 2012). 

Med stöd i studiens resultat beskriver Lloyd´s att utvecklingen fortskrider mer målorienterat 

än tidigare. Dess parter samordnar i allt större utsträckning sina insatser med varandra. ”Det 

som händer den närmaste tiden kommer att bli intressant att följa”, säger Jesper Aagesen, 

specialist inom fartygsdesign hos Lloyd´s. 

 

3.6.3 DNV – Det Norske Veritas 

DNV har i en studie kallad Greener Shipping in the Baltic Sea gjort en ekonomisk jämförelse 

mellan tre tänkbara sätt att bemöta IMO:s skärpta miljöregler för ECA-klassade områden. LNG-

drift, skrubberteknik samt lågsvavliga destillatbränslen, som till exempel MGO. Jämförelsen 

har baserats på ett lastfartyg som anses vara typiskt för Östersjöfart. Detta kan sammanfattas i 

en lastkapacitet om ca 2 800 bruttoton, ett huvudmaskineri på 3 300 kW och en genomsnittlig 

drifttid på 5 250 timmar per år. Syftet med studien har varit att kunna påvisa om det finns 

några skillnader vad gäller kostnad mellan de olika lösningarna. 

Vid nybyggnation kan man generellt säga att ett LNG-anpassat fartyg har ca 10-20 % högre 

investeringskostnad, jämfört med ett med konventionell tjockoljedrift. Den högre kostnaden 
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beror främst på specialanpassade förvaringstankar och rörsystem. I vissa fall byggs även 

fartygen något större för att kompensera för det utrymme som den LNG-relaterade 

utrustningen kräver ombord. Med erfarenhet från både tidigare genomförda och nu pågående 

nybyggen, bedömer DNV att ett LNG-drivet fartyg av typisk Östersjöstorlek skulle vara ungefär 

3,6 miljoner USD dyrare än ett konventionellt fartyg. På grund av bristande tillgänglig 

information, såväl som få genomförda projekt, är det svårare att bedöma vad kostnaden för 

att installera skrubberteknik ombord skulle bli. DNV anger ändå att den sannolikt ligger 

omkring en miljon USD för ett maskineri på 3 300 kW. Väljer man istället att driva sitt 

maskineri på MGO, bedöms den extra investeringskostnaden i relation till både LNG-

anpassning och skrubberinstallation som försumbar. 

Det är istället när man blickar framåt som avgörande skillnader börjar visa sig. I DNV:s 

beräkningar grundas prisutvecklingen för MGO på bunkerstatistik och prognoser. För LNG 

baseras den på nivåer i enlighet med långtidskontrakt inklusive tillägg för förväntade 

distributionskostnader. Över en period på 20 år bedömer klassningssällskapet att LNG-

alternativet totalt sett skulle kosta ca fyra miljoner USD mindre än motsvarande 

skrubberlösning, och 12 miljoner USD mindre jämfört med MGO-drift. 

Man har även räknat på alternativ där man konverterat ett befintligt fartyg till LNG-drift, så 

kallade retrofits. Dessa beräkningar har grundat sig på att fartyget efter konvertering har en 

förväntad livslängd på tio år. Beroende på fartygets specifikationer visar resultatet på att LNG 

även i dessa fall ofta utgör ett mer fördelaktigt alternativ. 

Utöver ekonomiska fördelar belyser DNV även vissa miljömässiga aspekter kring LNG-

användning. Svavel- och kväveoxider påverkar närmiljön i mycket stor omfattning, bland annat 

i form av försurning och övergödning. Även utsläpp av partiklar har en påtaglig inverkan, 

särskilt på levande varelser som människor och djur. Forskning låter göra gällande att partiklar, 

tillsammans med andra luftföroreningar, bidrar till en ökad risk för att drabbas av 

hälsoproblem, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, nedsatt lungfunktion, och i vissa fall även 

cancer (Naturvårdsverket, 2012). Enligt DNV:s källor, visar siffror från 2008 att sjöfarten i 

Östersjöområdet stod för utsläpp av ungefär 135 000 ton svaveloxider, 393 000 ton 

kväveoxider, samt 18,9 miljoner ton koldioxid. För att få en känsla för utsläppens omfattning 

kan det nämnas att den mängd NOx som fartygstrafiken släppte ut det året motsvarade de 
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sammanlagda landbaserade utsläppen från både Sverige och Danmark. Utsläppen av SOx var i 

jämförelse till och med dubbelt så stora. Av de tre möjliga lösningar som beskrivits ovan, är 

LNG-alternativet det som bidrar minst till lokalförorenande utsläpp av SOx, NOx och partiklar. 

Man har även kunnat påvisa samma resultat vad gäller den globala växthusgasen koldioxid. 

Med LNG som bränsle skulle man kunna reducera ett fartygs utsläpp av NOx med 85-90 %, 

nettoutsläpp av växthusgaser med 15-20 %, samt SOx och partiklar till i stort sett noll. 

Statistik visar att sjötrafiken i Östersjöområdet under 2008 transporterade varor i en 

omfattning som motsvarade ungefär 11 % av den globala handelsvolymen. Detta gör regionen 

till ett av de mest tättrafikerade områdena i världen. Den miljömässiga avlastningspotentialen 

är således omfattande om sjöfarten skulle kunna motiveras till att välja LNG framför andra 

alternativ. DNV hoppas att de ekonomiska fördelar som de har kunnat påvisa i sin 

undersökning ska kunna bidra till denna omställning. 

 

3.7 Framtidsutsikter 

Den 21:a november 2012 hölls ett seminarium kallat LNG and marine transport from a 

national and Northern European perspective, eller fritt översatt LNG och marina transporter ur 

ett nationellt och nordeuropeiskt perspektiv. Som arrangör stod LNG in Baltic Sea Ports, ett 

samarbetsprojekt mellan olika hamnar i Östersjöregionen och med stöd av bland annat EU. 

Deltagarna kom från både Sverige och Danmark, och belyste i olika paneldiskussioner och 

föredrag vad som hittills har hänt på området LNG i regionen. 

Representanter från Energigas Sverige, Henrik Dahlsson och Mattias Hanson, markerade hur 

viktigt det var för den fortsatta utvecklingen att det kan skapas synergieffekter i och med 

bildandet av gemensamma intressegrupper, så kallade kluster. I dessa skulle exempelvis lokala 

och regionala aktörer, kommunstyrelser, samt energi- och logistikföretag kunna samlas för att 

göra gemensam sak vad gäller fördelning av investeringskostnader och risk. De talar även om 

att många av säkerhetsaspekterna som förknippas med hantering av gas upplevs som ett 

problem hos de utanför branschen som inte är lika insatt i ämnet. För att råda bot på detta 

föreslår de att man fortsätter arbetet med att utveckla regelverk och standarder vad gäller 

exempelvis bunkring och överföring av gas, så att fler kan ta del av vad som egentligen gäller. 



37 

 

I den avslutande paneldiskussionen framgick att det råder en bred enighet kring den potential 

som finns för LNG som bränsle, men man oroar sig för om branschen ska kunna bemöta de 

hårdare miljökraven i tid. Orsaken beskrivs som att man från politikernas sida varit ivriga att 

skärpa miljölagstiftningen utan att med samma åtagande ha arbetat för att skapa tillräckliga 

förutsättningar och incitament för de parter som velat jobba för ett smidigt skifte mot LNG. 

Deltagarna uttrycker att det inte minst hos lokalpolitiker råder bristande insikt i hur viktig 

sjöfarten är för svensk utrikeshandel (LNG in Baltic Sea Ports, 2013). 

 

3.7.1 Sverige 

Utöver Nynäshamn och Lysekil så har man på senare tid bedrivit studier på flertalet orter längs 

den svenska kusten i syfte att utreda möjligheter och förutsättningar för att kunna etablera 

fler mottagningsterminaler för flytande naturgas. Det svenska företaget Swedegas, som bland 

annat äger och förvaltar det svenska gasnätet längs med Västkusten, presenterade i februari 

2013 resultatet av en marknadsundersökning som kommer att utgöra ett viktigt underlag för 

företagets framtida investeringar i en mottagningsterminal i Göteborgs hamn. Med stöd i 

respons från de tillfrågade företagen låter VD Lars Gustafsson göra gällande att LNG är ett 

framtidsbränsle och att företag i regionen är villiga att investera i takt med att energislaget 

görs tillgänglig på den svenska marknaden. Tillsammans med det nederländska Vopak, ett 

företag specialiserat på storskalig förvaring av flytande kemikalier, planerar Swedegas att 

uppföra en mottagningsterminal i Göteborgs hamn. Dess förvaringstank kommer att ha en 

lagringskapacitet på ca 20 000 m3, vilket motsvarar den i Nynäshamn. Ambitionen är att kunna 

driva terminalen enligt så kallad open access. Begreppet innebär att det står gasleverantörer 

fritt att köpa andelar i förvaringstankens lagringskapacitet för att sedan kunna erbjuda gasen 

till svenska kunder. Konceptet gör att anläggningen skiljer sig åt mot de i Nynäshamn och 

Lysekil, där företaget som äger anläggningen även står för försäljningen av det som förvaras. 

Genom att skilja på ägandet av terminalen och försäljningen av LNG vill man i Göteborg bidra 

till en mer gynnsam konkurrens på den svenska gasmarknaden, som i längden väntas ge ett 

bättre pris hos slutkund. 

Medan Swedegas och Vopak svarar för själva terminalkonstruktionen så ska Göteborgs hamn 

investera i hamnområdet. Man anger att terminalen skall anslutas till det inhemska gasnätet. 
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Ambitionen är att flytande naturgas även ska kunna distribueras vidare till kunder inåt landet, 

med hjälp av tankbil och tågset (Swedegas, 2013). Etableringen i Göteborg innebär att hamnen 

kommer att bli bland de första större hamnarna i världen som kan erbjuda LNG som 

fartygsbränsle utan att de anlöpande fartygen behöver lägga till vid en särskild fast 

installation, som är fallet på många håll idag. LNG-bunkring kommer att ske precis som 

konventionell fartygsbunkring sker i övrigt, från sjösidan via bunkerbåt. 

Mottagningsterminalen planeras vara klar under 2015. VD:n för Göteborgs hamn, Magnus 

Kårestedt, berättar att man med sin delaktighet i projektet vill sända en tydlig signal till 

sjöfarten i regionen, att fartyg kommer att ha tillgång till flytande naturgas i Göteborg när de 

skärpta miljöreglerna börjar gälla (Göteborgs Hamn, 2012). 

I dagstidningen Gävle Dagblad beskriver man en situation som blivit något av en dragkamp 

mellan det norska Skangass och det svenska Swedegas om att få anlägga en 

mottagningsterminal för LNG i Gävles hamn. Swedegas publicerade den 15:e november 2012 

en debattartikel där de beskriver Gävle som en viktig knutpunkt för import och export i 

regionen. Trävaror och stål på utgående möter kaffe och olja på ingående i en hamn med 

korta avstånd till potentiella gasanvändare i en energiintensiv industriregion. Dess VD Lars 

Gustafsson framhäver att en etablering i Gävle, utöver regionens energiintensiva industri, 

även skulle gynna en regional produktion av biogas. Enskilda producenter så som jordbruk och 

vattenreningsverk skulle med en anslutning till en pipeline kunna få tillgång till en effektiv 

infrastruktur med goda distributionsmöjligheter (Swedegas AB, 2012). I början av februari 

2013 uttalade man sig från företagets sida om resultatet av en marknadsundersökning som 

genomförts bland regionens potentiella företagskunder. Det visade på stort intresse från 

industrins sida. Underlaget beskrivs som tillräckligt för en investering i en terminal i Gävle, och 

ett ledningsnät som sträcker sig de ca sex milen västerut till Hofors, via Sandviken. Man kunde 

däremot inte påvisa tillräcklig lönsamhet i nuläget för en fortsatt sträckning mot Borlänge och 

Avesta (Ekman, 2013). 

Å andra sidan så uppges Skangass redan ha ingått ett avtal med Gävle hamn, sedan man under 

två års tid utrett förutsättningarna för ett terminalbygge på området. Företaget har 

presenterat ett underlag för en kommande tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning 

till Länsstyrelsen i Gävleborg om att få upprätta en LNG-terminal i Gävle, samt den verksamhet 

som kan förknippas med mottagning och hantering av flytande naturgas. Underlaget beskriver 
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en terminal med en årlig omsättning på 500 000 ton LNG, och en förvaringstank på ca 30 000 

m3 (Skangass AS, 2013). 

Det som skiljer de bägge alternativen åt är att Swedegas inte själva avser bedriva försäljning av 

gas. De kommer istället att ansvara för anläggningens konstruktion och drift. Deras koncept är, 

precis som vid den tidigare beskrivna terminalen i Göteborg, att driva Gävles 

mottagningsterminal enligt open access, där villiga leverantörer erbjuds att köpa 

förvaringskapacitet i anläggningen. Swedegas ansvarar även för uppförandet av den regionala 

rörledningen, men hoppas att det nederländska Vopak samarbetar med dem i uppförandet av 

terminalen. Skangass alternativ innebär att det norska företaget bygger och driver 

anläggningen. Den kommer sedan att förses med LNG från företagets egen tillverkning i 

Risavika, för vidare försäljning till kund. Projektet innefattar heller ingen pipeline. 

 

3.7.2 Internationellt 

Gerald Humphrey är Senior Vice President för affärsområdet Global LNG hos CB & I, ett 

amerikanskt företag inriktat på infrastruktur inom energisektorn. I ett presentationsmaterial 

från det amerikanska universitetet Rice beskriver han ett antal faktorer som kan komma att 

bidra till positiva utsikter för LNG i ett längre perspektiv. Inledningsvis talar Humphrey om hur 

man i allt större utsträckning hellre väljer att använda naturgas i sin verksamhet istället för 

andra fossila bränslen. Skälen anges huvudsakligen vara miljömässiga, då bränslets 

inneboende egenskaper bland annat bidrar till att reducera utsläpp av både SOx och NOx vid 

förbränning. 

Tydliga trender har även visat sig i sviterna efter jordbävningskatastrofen i Japan 2011, där den 

efterföljande flodvågen bland annat slog ut Fukushimas kärnkraftverk. Konsekvenserna blev 

omfattande då stora mängder radioaktiv strålning spreds i omgivningen. På grund av den 

allvarliga olyckan i nordöstra Japan ser man en ökad vilja att ersätta kärnkraften med något 

annat. Naturgaseldade kraftverk är ett alternativ som växer sig allt mer intressant i både Japan 

och andra delar av världen. 

LNG framstår dessutom som ett lämpligt övergångsbränsle när man vill skifta sin energimix till 

att innehålla mer förnyelsebara energislag. Återförångad naturgas kan användas för att täcka 
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behovet under perioder då energiproduktion från till exempel vind- och vattenkraft är 

otillräcklig. Detsamma gäller för att säkra leveranstryggheten vid minskad bränsleproduktion, 

transportproblem eller konflikt. 

Generellt kan man även se en ökande efterfrågan på naturgas hos marknader med begränsad 

tillgång till linjebunden gas. LNG kan här fungera som en flexibel transportlösning, i form av 

leveranser med tankbil och fartyg. En annan inverkande faktor är minskande inhemsk 

naturgasproduktion i länder med hög konsumtion. Som exempel kan nämnas Storbritannien, 

Nederländerna och Tyskland. En ökande efterfrågan utgör dock bara den ena sidan av myntet. 

Utvecklingen kommer sannolikt inte att kunna bibehålla rådande moment om inte 

leveranssidan kan bemöta det växande behovet. Bland LNG-producerande länder dras man 

med problem som bland annat kan kopplas till produktionsanläggningens tillförsel av gas, 

prioritering av den inhemska gaskonsumtionen framför export till utlandet, svårbedömda 

gasfyndigheter, samt brist på resurser för utveckling och konstruktion. LNG-anläggningarna 

blir dessutom allt dyrare att uppföra (Humphrey, 2011). 

I en artikel i Wärtsiläs egen publikation Twentyfour7 beskriver bolaget sitt arbete med att 

anpassa produkttankern M/T Bit Viking till LNG-drift, från att tidigare ha drivits med 

konventionell tjockolja. Bolagets General Manager Sören Karlsson beskriver projektet som 

representativt för den trend man för närvarande kan se inom sjöfarten, som pekar mot en 

övergång från tjockolja till LNG (Weaver, 2012). Senare i samma nummer ges även ett exempel 

på hur amerikansk sjöfart börjar få upp ögonen för flytande naturgas ombord. I artikeln US 

Shipping Enters The LNG-Fuelled Era skriver Marjatta Pietilä om det Louisiana-baserade 

företaget Harvey Gulf International Marine LLC. De har för närvarande ett antal nybyggen 

under uppförande, varav två stycken har annonserats som fartyg med LNG-drift. De kommer 

efter färdigställandet att vara de första fartyg som seglar under amerikansk flagg med denna 

typ av bränsle. Wärtsiläs roll i Harvey Gulfs LNG-satsning är att leverera huvudmaskineri och 

bränslesystem till respektive fartyg. Tre sexcylindriga Wärtsilä 34DF kommer att svara för 

kraftproduktionen ombord. Motorerna är av så kallad dual fuel-typ, vilket innebär att de ska 

kunna gå lika bra på naturgas som på MGO. Varje fartyg kommer dessutom att utrustas med 

Wärtsiläs egenutvecklade lösning för bunkring, lagring och förångning av LNG, kallat LNGPAC. 

Systemet består bland annat av en välisolerad förvaringstank på 290 kubikmeter, en 

förångningsanläggning för att omvandla den flytande naturgasen till ett brännbart bränsle, 
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samt den utrustning som krävs för att kunna bunkra LNG. Under normala förhållanden ska 

fartygen ha en aktionsradie på ungefär två veckor, innan de på nytt måste bunkra. 

Pete Jacobs, chef för affärsområdet Offshore hos Wärtsilä Nordamerika, talar i artikeln om en 

framtid med LNG i positiva ordalag. Han framhäver särskilt hur konkurrenskraftigt LNG är i 

jämförelse med mer konventionella bränslen med motsvarande halt av svavel. När nu även 

nordamerikanska farvatten når ECA-status, tvingas allt fler redare att driva sina fartyg med 

lågsvavliga destillatbränslen, som till exempel MGO, istället för den tyngre och mindre 

kostsamma tjockoljan. Problemet med denna lösning är att världens produktion av MGO är 

begränsad. Den troliga följden blir att priserna för den här typen av bränslen stiger. I takt med 

detta framstår LNG-alternativet allt mer fördelaktigt. Jacobs förklarar att LNG-drift idag skulle 

medföra en ungefärlig kostnadsbesparing på 40 till 50 % jämfört med MGO (Pietilä, 2012). 

 

3.7.3 Ny teknik förändrar spelplanen i USA 

På grund av att ny teknik nu möjliggjort att gas och olja kan utvinnas ur tidigare svårtillgängliga 

källor i USA, har landet på senare tid presenterat omfattande fynd av i synnerhet naturgas. 

Tekniken kallas hydraulisk frakturering, eller ”fracking”, och går ut på att stora mängder vatten 

och sand under högt tryck pumpas ner i lager av skiffer där det trycker sönder berget. En 

speciell cocktail av kemikalier gör sedan att naturgas och olja frigörs ur den sönderspruckna 

berggrunden för att därefter stiga upp mot ytan (Forsberg & Baltscheffsky, 2012). I en artikel i 

Dagens Industri intervjuas Thina Saltvedt, Senior Olje- och Makroanalytiker hos Nordea. Hon 

talar om att ”skiffergasen” kan komma att bidra till att USA inom en snar framtid går från att 

vara stor importör av fossila bränslen till att istället kunna exportera stora mängder naturgas 

till utlandet. Enligt statistik som artikeln hänvisar till importerade USA nära 60 % av sitt 

oljebehov från utlandet 2005. Prognoser visar att denna siffra kan komma att ha sjunkit till 

mellan 10 och 20 % fram till 2030, då oljan primärt kommer att ha kanadensiskt ursprung. 

Flertalet företag, varav de flesta är verksamma kring Mexikanska golfen, har sökt tillstånd om 

att få kondensera och exportera naturgas i form av LNG. Saltvedt bedömer det som mycket 

troligt att den amerikanska gasen så småningom dyker upp på den europeiska marknaden, där 

den kommer att konkurrera med rysk naturgas (Grundberg Wolodarski, 2013). 
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4 Slutdiskussion 

Författaren har i enlighet med denna studies syfte försökt påvisa ett sammanhang för den 

rådande situationen vad gäller LNG och dess tillgänglighet som alternativt bränsle för industri, 

sjöfart och kraftproduktion. Det innehåll som presenteras i arbetets resultatdel får dock anses 

utgöra ett axplock av den informationsmängd som finns tillgänglig för vad som händer på 

området LNG just nu, och vad som sannolikt kommer att hända den närmaste tiden. 

Utvecklingen är nämligen på stark frammarsch, och nyhetsflödet växer parallellt. 

Den metodik som använts under studiens gång kan, som tidigare nämnts, bäst beskrivas som 

en litteraturstudie. Trots att utkomsten av arbetets datainsamling och textgranskning har varit 

innehållsrik, så bör ändå vissa svagheter nämnas vad gäller valet av metod. 

Stor del av de data som författaren tagit del av under studiens gång har haft sitt ursprung hos 

parter med kommersiellt intresse i att användandet av LNG växer. Detta intresse skulle kunna 

medföra viss avsaknad av objektivitet i det material som görs tillgängligt på deras hemsidor. 

Syftet med studien har dock inte varit att propagera för eller emot själva utvecklingen av LNG-

området, utan snarare beskriva dess förlopp. I de fall där man kunnat tvivla på källornas 

objektivitet, har man ofta ändå kunnat bekräfta informationen via andra källor. 

Vad gäller innehållet i arbetets resultatdel så begränsas detta i viss mån av det faktum att 

internet faktiskt inte ger svar på alla frågor. För att ge studien mer djup, och för den delen 

även mer bredd, borde en kompletterande metodik användas där man riktar sig mer direkt 

mot relevanta parter. På så sätt skulle man kunna få mer belägg för det som framkommit i 

litteraturstudien. Författaren har dock inte lidit brist på källor i sitt undersökningsarbete, vilket 

har medfört att denne fått fokusera på textbaserade djupdyk istället för personliga möten. 

En annan aspekt som bör nämnas i sammanhanget är aktualitet. I det inledande metodkapitlet 

omnämns att författaren ämnat utgå från bland annat aktualitet när denne granskar och 

kategoriserar sitt informationsmaterial. En risk med att basera en betydande del av detta 

material på online-resurser är det att alla nyheter kanske inte hunnit publiceras där ännu. De 

senaste forskarrönen kanske fortfarande finns ute hos företag och universitet. Genom att inte 

söka information hos dessa parter direkt, exempelvis i form av intervjuer och informella 

samtal, riskerar man att förbise material som kan vara mer aktuellt än det man redan har. 
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Det författaren har velat uppnå med detta arbete är att kunna beskriva utvecklingen inom 

området LNG med hjälp av relevanta exempel tagna ur verkligheten, i vilka man på olika sätt 

har valt att implementera flytande naturgas i sin verksamhet. Den något generella 

formuleringen av arbetets frågeställning har däremot gjort det svårt att begränsa sig vad gäller 

innehållets omfattning. Detta har medfört att viss prioritering har fått göras, med avseende på 

vilka exempel som slutligen inkluderats i det sammanställda resultatet. Som förtydligande kan 

det därför nämnas att det exempelvis finns långt fler LNG-drivna fartyg än bara M/T Bit Viking 

och M/S Viking Grace. Såväl som att kraftvärmeverken intill LNG-terminalerna i Isle of Grain 

och Milford Haven säkerligen heller inte är unika i sina koncept. 
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5 Slutsats 

 

Hur ser tillgängligheten ut idag för LNG som ett alternativt bränsle med avseende på industri, 

sjöfart och kraftproduktion? 

Med avseende på industrin så är geografiskt läge direkt avgörande om man i Sverige ska ha 

möjlighet att köpa naturgas idag. LNG utgör ett alternativ för de företag som inte har 

möjlighet att ansluta sig till det svenska naturgasnätet, men det krävs då att de ligger 

tillräckligt nära en mottagningsterminal eller produktionsanläggning, från vilken utlastning 

med tankbil är möjlig. I nuläget kan detta ske från AGA:s terminal i Nynäshamn och från 

Skangass LNG-tillverkning i Risavika, Norge. Transporterna kan från dessa installationer nå en 

kundbas i större delarna av södra och mellersta Sverige. Situationen ser ungefär likadan ut i 

nordvästra Europa, med den stora skillnaden att en linjebunden infrastruktur är långt mer 

utbyggd där än i Sverige. 

Den sjöfart som hittills vågat satsa på LNG som fartygsbränsle, är i svenska vatten än så länge 

begränsad. Man tar för tillfället sina första steg på området i och med att världens första 

större LNG-drivna kryssningsfartyg M/S Viking Grace togs i trafik i början av 2013. Hon ska 

förses med flytande naturgas från terminalen i Nynäshamn. För ändamålet bygger AGA ett 

mindre bunkringsfartyg som ska göra det möjligt att bunkra Viking Grace från sjösidan. 

Projektet följs av många som ett vägledande exempel. Norge är annars det land i världen som 

hittills kommit allra längst med att tillämpa LNG som fartygsbränsle. Landet hade närmare 30 

LNG-drivna fartyg 2011. Bunkring av dessa sker dock fortfarande via fasta installationer på 

land, då procedurer för bunkring från sjösidan även här är under utveckling. 

Svensk kraftproduktion sker huvudsakligen med andra energislag än naturgas. I de fall där det 

förekommer, exempelvis i Rya kraftvärmeverk i Göteborg och i Öresundsverket i Malmö, är 

anläggningarna anslutna till det inhemska gasnätet. LNG förekommer dock inom 

kraftproduktion i till exempel Storbritannien. Där har man byggt ett kraftvärmeverk i nära 

anslutning till importterminalen vid Isle of Grain, strax öster om London. Ett annat är på 

planeringsstadiet i anslutning till South Hook-anläggningen i Milford Haven, Wales. Konceptet 

för båda kraftverken är att de tar sitt bränsle från den närliggande mottagningsterminalen via 
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rörledning. De levererar i sin tur stora mängder hetvatten tillbaka till terminalerna, där det 

kommer till nytta i förångningen av naturgas till det brittiska gasnätet. På detta sätt kan man 

höja respektive anläggnings verkningsgrad. 

 

På vilka sätt skiljer sig situationen i Nordvästeuropa och längs de nordamerikanska kusterna 

jämfört med i Sverige? 

Den största skillnaden mellan situationen i Sverige och den i andra nordvästeuropeiska länder 

är framför allt med vilken omfattning som användandet av naturgas sker. Sverige använder 

betydligt mindre gas än övriga delar av Nordvästeuropa, vilket även återspeglas i det svenska 

gasnätets grad av utbyggnad. På grund av sitt relativt ringa naturgasanvändande så kan 

Sverige anses ha en stor potential när det gäller att introducera gas som ett alternativt 

bränsle. De geografiskt sett stora avstånd som ofta råder mellan tillgång och potentiella 

användare, i kombination med en begränsad svensk nätutbyggnad, gör det troligt att LNG 

kommer att utgöra en viktig pusselbit i den fortsatta utvecklingen. Istället för kostsamma 

investeringar i pipelines kan LNG transporteras dit den behövs med hjälp av flexibla 

transporter på väg, och framöver sannolikt även på räls. 

I Nordamerika är naturgas, precis som i Nordvästeuropa ett etablerat energislag. De nationella 

gasnäten är väl utbyggda. Det man på senare tid har kunnat se i framförallt USA, men också 

Kanada, är att ny teknik möjliggör utvinning av naturgas och olja ur tidigare svårtillgängliga 

källor. Bedömningar säger att USA inom en snar framtid kan komma att skicka stor del av 

dessa fyndigheter på export, och den nordvästeuropeiska marknaden ligger då nära tillhands. 

 

Hur fortlöper utvecklingen den närmaste tiden? 

Den troliga utvecklingen på infrastruktursidan kommer bestå i att man etablerar allt fler 

mottagningsterminaler runt om i Nordsjö- och Östersjöregionen. Inom ramen för vad som 

framkommit under detta arbetes datainsamling, framstår industrin som den part som 

inledningsvis kommer att driva utvecklingen framåt. Detta på grund av den efterfrågan som 

redan råder där. Sannolikt är att nya LNG-terminaler kommer att kunna växa fram i närheten 
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av befintliga industrier, som i fallen med AGA:s anläggning intill Nynäs raffinaderiverksamhet i 

Nynäshamn, och Skangass terminal intill Preemraff i Lysekil. 

Sjöfarten kan i dagsläget inte efterfråga samma volymer som industrin eftersom många redare 

fortfarande tvekar huruvida det för stunden är värt att investera i nya LNG-anpassningar eller 

inte. Det troliga är att man under en period kommer att välja lågsvavliga destillatbränslen 

framför LNG, tills dess att infrastrukturen för LNG som fartygsbränsle har byggts ut i tillräcklig 

omfattning. 

Man kan dock med god säkerhet säga att det är ekonomiska och miljömässiga aspekter som 

har varit särskilt pådrivande i de tidiga initiativ som hittills tagits, både vad gäller landbaserade 

projekt såväl som inom sjöfarten. Samtidigt inser allt fler fördelarna med att marknadens olika 

parter försöker samordna sina ansträngningar, för att med en mer målorienterad ansats driva 

utvecklingen framåt. 
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