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Sammanfattning 

Sjöfarten står idag inför allt strängare miljökrav. För att uppnå miljövänligare resultat har allt fler 

rederier börjat se sig om efter ett miljövänligare bränsle. Östersjön är ett stort handelsområde där 

striktare krav från SECA träder i kraft den 1 januari 2015. Fartyg med LNG-drift diskuteras flitigt 

som ett alternativt bränsle inom den svenska sjöfartsnärningen, då utsläppen av NOx, svavel och 

partiklar är mindre än tjockoljan (HFO). Ett av problemen med LNG i Sverige är att det i dagsläget 

inte finns ett tillräckligt utvecklat infrastrukturnät för flytande naturgas. I denna rapport har vi med 

hjälp av kvalitativa intervjuer kartlagt svenska aktörer inom LNGs infrastrukturutveckling och vad 

det är som hämmar utvecklingen.  

Vår analys av intervjuerna visade att utvecklingen bromsades av att ingen vågat ta första steget.  

Hamnarna vill inte bygga terminaler om det inte finns en marknad för distribution och rederierna 

vill inte bygga fartyg om det inte finns tillgänglighet av LNG. Det har också framkommit att 

intresset från den svenska staten har varit mycket svagt, näst intill obefintligt. Det finns även en del 

tomrum i de svenska regelverken kring hanteringen av LNG, vilket är en av faktorerna till att  

LNGs utveckling hämmas. 
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Abstract

Shipping today faces stricter environmental requirements for pollution from vessels. Shipping 

companies have started to look for alternative fuel to achieve better environmental outcome. 

The Baltic Sea today is a major trading area for shipping . On 1 of January 2015 a new set of brand 

new and stricter regulation is getting implemented and these regulations are called SECA. 

Vessel running on LNG as an alternative fuel is today discussed extensively within the Swedish 

Maritime forum where emissions of NOx, sulfur and particles are less recipients than in heavy fuel 

oil (HFO). One of todays problems with a LNG distribution in Sweden are that the infrastructure is 

incomplete and outdated. This report has been built upon qualitative interviews with important 

actors within the Swedish maritime forum and also what impedes the development of the LNG’s 

infrastructure. The outcome of the interviews showed that the development has been slowed down 

because none within the Swedish martime forum have dared to take the first step. The ports does 

not want to develop terminals when there is no market demand and the shipping companies does not 

want to build vessel that runs on LNG when there is no market for distribution. Swedish 

governments involvement has been very weak, almost non-existing. There are also gaps in the 

Swedish regulations and restrictions of LNG cargo handling. This is aslo one of the factors that the 

development of LNG has been impeded.  
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Förord 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla de aktörer som har tagit sig tiden att svara på våra 

intervjuer och därmed gjort det möjlig för oss att besvara våra frågeställningar. Vi vill även tacka 

Karin Lundberg som i början av denna kurs gjorde det möjligt för oss att skriva detta examensarbete 

tillsammans. Ett särskilt tack till Bengt Johansson för att han tog sig tid att läsa igenom vårt arbete 

och komma med förslag på förbättringar. Avslutningsvis vill vi tacka Kjell Larsson för all feedback 

som han gav oss genom examensarbetets gång.  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INLEDNING  

Rederier pressas allt hårdare av de striktare miljökraven på renare fartygsbränslen. Flytande 

naturgas, LNG (Liquefied Natural Gas) är idag ett av de framtida fartygsbränslen som 

undersöks noggrant av den svenska sjöfartsnäringen (Mathiasson och Friberg 2009). 

Idag står sjöfartsnäringen för cirka 90% av den svenska utrikeshandel och närmare 83 800 fartyg 

anlöpte svenska hamnar år 2010. Godshanteringen ökade med hela 18 procent mellan åren 

1999-2010, från ca: 153 till 180 miljoner ton (Saxton, 2012, juni). Transport via fartyg anses vara 

ett bra miljöalternativ, då stora volymer gods kan fraktas med liten insats av energi. I jämförelse 

med lastbilstransporter släpper vissa fartygstyper ut två-tre gånger mindre koldioxid per ton gods 

och kilometer. Nästan alla traditionella fartygstyper drivs idag på så kallad tjockolja, HFO (Heavy 

Fuel Oil) förbränningen av HFO leder till mycket större utsläpp av svaveldioxid (SOx), kväveoxid 

(NOx) och skadliga partiklar i världen. De flesta fartygstyper släpper ut ca 30-50 gånger mer 

svaveldioxid per ton och kilometer jämfört med lastbilstransporterna. Att lastbilar släpper ut mindre 

svavel är ett resultat av hårdare miljökrav för lastbilars bränsle. Striktare krav har införts för att 

minska sjöfartens utsläpp av svavel- och kväveoxider och speciellt i svavel-kontrollområdet 

Östersjön (IMO 2014). 

Idag står yrkessjöfarten för en stor del av alla miljöutsläpp, ett problem som drabbar både 

människor och djurliv globalt sett. Större delen av dagens fartygs framdrivningsmaskineri drivs 

med tjockolja (HFO). Detta genererar utsläpp av bland annat koldioxid och kväve, vilket i sin 

tur leder till att våra världshav försuras, värms upp och rubbar balansen i det marina 

ekosystemet (Havet 2014). Östersjön är ett isolerat hav som är extra känsligt för miljöutsläpp 

och klassas därför till ett svavelkontrollområde, SECA (Sulphur Emission Control Area). 

Svavelhalten ombord i detta område får inte överstiga 1,00 i viktprocent och den 1 januari 

2015 hårdnar reglerna ytterligare till ett maxutsläpp av 0,10 procent svavel (SECA). För att 

uppfylla miljökraven krävs en förändring och ett alternativt bränsle som diskuterats flitigt är 

LNG. Trots detta råder fortsatt tveksamhet och en viss oro till att konvertera till LNG, då 

dagens bunkringsmöjligheter är begränsade (Castwall och Rudeberg 2013). 
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Det diskuteras mycket om problemet med att ingen riktigt vågar ta första steget in i LNG-

världen, terminaler och rederier är försiktiga i början för att inte stå utelämnade om trenden 

tenderar att gå mot ett annat typ av bränsle. Denna diskussion benämns i denna rapport som 

hönan eller ägget-dilemmat. Vad måste komma först; terminaler för LNG eller fartyg som drivs 

på detta bränsle? Marknaden styrs således av en osäkerhet som gör att utvecklingen går trögare 

än den hade behövt göra (a.a) 

Sveriges utveckling av ett modernare infrastrukturnät för flytande naturgas går betydligt 

långsammare än vad det hade behövt göra. Svenska sjöfartsnäringen har inte riktigt kommit 

igång med utbyggnaden av LNG-terminaler eller LNG-drivna fartyg då det idag inte finns 

någon efterfrågan eller utbud. Eftersom LNG är ett så pass nytt fartygsbränsle har inte heller 

lagstiftningen kring hanteringen hunnits ta fram, vilket har inneburit att rederier och hamnar 

stått utan färdiga riktlinjer. Då inte infrastrukturen av LNG är lika utvecklad i jämförelse med 

tjockoljan så är också leveranstiderna mycket längre än vad redarna är vana vid (a.a). 

Studien har två syften. Det första syftet är att beskriva vad LNG är för ett slags bränsle samt 

kartlägga viktiga svenska aktörer som arbetar med Sveriges LNG-infrastruktur. Det andra 

syftet är att med hjälp av kvalitativa intervjuer av nyckelaktörer analysera vad det är som 

hämmar utvecklingen av LNG-drift i Sveriges närområden. I jämförelse med våra grannländer 

Finland och Norge går utvecklingen av infrastrukturen för LNG långsamt. Trots de påvisade 

positiva effekter som LNG kan bidra med till miljön är det fortfarande få fartyg som använder 

sig av detta bränsle. Frågeställningen är alltså följande: 

- Vad är det som hämmar utvecklingen av LNG-drift i Sveriges närområde? 
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VAD ÄR LNG?  

Liquefied Natural Gas (LNG) även kallad flytande naturgas, är ett fossilt bränsle som består av 90% 

metan. För att LNG ska bli flytande måste gasen kylas ner till -162°C. Efter nedkylningen till 

flytande naturgas så krymper volymen med 600 gånger och det går att transportera gasen i mycket 

större kvantiteter än om den skulle vara i gasform. När naturgasen har nått sin slutdestination så 

värms ämnet upp tills det förångas och åter igen antar gasform (Naturbroschyr 2014). 

Naturgas är en odörfri, färglös och osynlig gas som är mycket lättare än luft. Den utvinns från löst 

berglager djupt ner i jordskorpan. Naturgas och olja kan oftast påträffas i samma lösa berglager. 

Naturgas bildas av förmultnade växtarter och djur som legat nergrävda i miljontals år  

(Naturbroschyr 2014). Efter utvinningen av naturgasen så kyls den ner till -162°C och till flytande 

vätskeform som lagras i en isolerad tank för att sedan lastas ombord ett LNG fartyg. Gasen måste 

under hela transporten vara nerkyld till -162°C för att förhindra en avgasning av den flytande 

vätskeformen. När den flytande naturgasen når sin slutdesoinationshamn lagras den i en isolerad 

tank för att i ett senare skede värmas upp och distribueras i gasform till det ändamål som gasen är 

avsedd till (a.a).  

Ryssland är idag det land som producerar mest LNG. Därefter kommer USA, Kanada och Iran.  En 

fjärdedel av världens länder använder naturgas som energiförsörjning och i Sverige använder två 

procent naturgas som energiförsörjning (AGA 2014). EU (Europeiska Unionen) får 38% av sina 

naturgasresurser ifrån egna källor, 24% av Ryssland samt 18% ifrån Norge (Naturbroschyr 2014). 
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Figur 1. (a.a) Länder som producerade mest naturgas 2007 i procent av världsproduktionen. 
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Utbud och efterfråga 

Likt oljan så varierar priset på naturgasen beroende på utbud och efterfråga. LNG började användas 

som fossilt bränsle efter andra världskriget i en större skala i Nordamerika. I Europa var det 

Nederländerna som var först ut med att använda sig av LNG i större kvantiteter på 1960-talet (a.a).  

Om inga fler källor hittas kommer världens naturgasreserver räcka i 65 år till. 96.7% av världens 

naturgasresurser beräknas ligga på okända platser i världen (Råvarumarknaden 2014). Den 

ekonomiska nedgången som ägde rum under 2008 var en av drivkrafterna till att LNG sjönk i pris 

eftersom efterfrågan begränsades så kraftigt (Råvarumarknaden 2014). 

Slutpriset på naturgasen bestäms till 60 procent av råvaran och till 40 procent av 

distributionskostnaden. Distributionskostnaden kan delas upp i en så kallad värdekedja som 

omfattar prospektering, produktion, bearbetning, transport, ytterligare bearbetning, marknadsföring 

och distribution (Råvarumarknaden 2014). 
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Figur 2. (Naturbroschyr, 2014) Naturgas från Källa till låga. 



TIDIGARE FORSKNING 

Don och Zhen (2011) tar upp viktiga faktorer om LNG-anvädning och den förväntande 

prisökningen inom den Amerikanska marknaden. US Energy Information Administration förväntar 

sig att Amerikas naturgasförbrukning kommer att öka till 12.4% år 2030 från den totala 

förbrukningen på 2.5% som förbrukas idag. Naturgas och LNG anses vara en ersättare till dagens 

olika energikällor och priset är en av de absolut viktigaste faktorerna för en fortsatt ökning av LNG-

import. En stor del av all LNG som importeras till Amerika går på ett så kallat korttidskontrakt med 

leverantörerna, med fokus på trampfarts import utgående från vem som betalar högst nettopris för 

LNG (a.a).  

Scheig (2009) beskriver i sitt arbete efterfrågan, produktion och transportmöjligheter av LNG i 

dagens marknad. Nerkylningen av naturgas till flytande form är idag den absolut mest effektiva 

metoden för transport av naturgas över långa distanser. Transponering med specialbyggda fartyg är 

idag den mest kostsamma lösningen. Amerika importerar en stor del av sin LNG via rörledningar 

från Kanada och man uppskattar att Amerika importerade två miljarder liter LNG från ett flertal 

olika länder (a.a). 
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VIKTIGA AKTÖRER 

SSPA  

SSPA med rötter i det som var Statens Skeppsprovningsanstalt är ett internationellt bolag som vill 

verka för den maritima utvecklingen. Arbetet har främst riktat sig till att utveckla och testa olika 

typer av fartygsdesigner, marina operationer, terminaler och hamnar världen över (SSPA, 2014).  

När en LNG-terminal planeras anlitas SSPA i ett tidigt skede för att göra utredningar. De är själva 

inte med och bygger terminalen utan planerar och bedömer riskanalyser, granskar huruvida tillstånd 

av miljödomstolen kan ges, ser över den tekniska och ekonomiska delen och ser om det finns någon 

marknadsmässig möjlighet. Arbetet har även inriktat sig på risk- och säkerhetsfrågor där 

säkerhetsmanualer i hantering av LNG tagits fram. Idag har SSPA ett samarbete med ett flertal olika 

hamnar som planerar eller bygger LNG-terminaler både i Sverige och runt om Östersjöregionen. 

Samarbeten finns bland annat med Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Umeå, Lysekil, finländska 

hamnar, danska hamnar och baltiska länder (SSPA, 2014). 

Swedegas 

Swedegas är ett infrastrukturbolag som arbetar med att investera och utveckla smarta energisystem. 

Bolaget är bland annat ägare och driftansvarig för gasnätet som sträcker sig mellan Dragör och 

Stenungsund. I dagsläget levereras naturgas till 33 kommuner, industrier och flera kraftvärmeverk. 

Swedegas satsar nu på att utveckla infrastruktur för flytande naturgas (LNG) och de är bland annat 

ett av de bolag som ska investera och driva den nya LNG-terminalen i Göteborg (Swedgas,2014). 

Energigas Sverige 

Energigas Sverige är en branschorganisation som fokuserar på att hjälpa och organisera de aktörer 

som arbetar inom fordonsgas, biogas, gasol, vätgas och naturgasindustrin. Syftet med Energigas 

organisation är att hitta och knyta nya band mellan organisationens medlemmar, beslutstagare, 

media och svenskt näringsliv för en miljövänligare och säkrare framtid (Energigas, 2014). 

Energigas Sverige jobbar med frågor om hur distributionen av fordonsgas, biogas, gasol, vätgas och 

naturgas kan effektiviseras och ser till att hitta säkra och miljömedvetna planer. För att uppnå en 

säker och miljömedveten framtid så utbildar Enegrigas Sverige personer i hantering av gas och 

fokuserar på att informera, analysera och skapa opinioner (Energigas, 2014). 
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AGA   

AGA (Ursprungligen, Svenska Aktiebolaget Gasackumulator) ingår i en världsomspännande 

organisation vid namn The Linda Group som idag är ett industrivärldsledande teknik- och 

gasföretag. The Linda Group arbetar idag med att ta fram och utveckla hållbara lösningar för en 

utökad och stabil tillväxt (AGA, 2014). 

AGAs vision är att vara den självklara samarbetspartnern när det kommer till industri och 

specialgas och teknisk service till sina kunder. AGA är ledande inom tekniktillämpningar och har 

som mål att kunna erbjuda en säker och hållbar lösning på marknaden (AGA, 2014). 

AGAs vision med sin naturgasutveckling och distribution är att kunna uppnå nya miljömål i främst 

Sverige men även med resten av världen. En fortsätt investering av ny teknik samt nya 

tillvägagångssätt är viktiga steg i en fortsatt lönsam och hållbar utveckling av naturgas (AGA, 

2014). 

AGA äger idag en LNG-terminal i Nynäshamn med en kapacitet på 20.000m3 som togs i drift mars 

2011. Terminalen kan idag tillgodose fordonstrafik samt industrins och sjöfartens LNG-behov. 

Terminalen har möjlighet att ta emot LNG-fartyg och lagra flytande naturgas för vidare transport 

via pipelines eller lastbil (AGA, 2014). Våren 2013 tog AGA-ägda bunkerfartyget M/S SEAGAS i 

bruk för att leverera och bunkra det nybyggda kryssningsfärjan M/S Viking Grace med LNG från 

AGA (AGA, 2014). 

Viking Line 

Viking Line är idag ett färjerederi med utgångspunkt från Sverige, Finland och Estland med 

grundtjänsterna kryssningar, person- och frakttransporter som under de senaste två åren har fraktat 

nästan 13 miljoner passagerare (Viking Line 2014). Under rederiets tid har ett 50-tal fartyg varit 

aktiva under Viking Lines flagga, allt från små konverterade lastfartyg till på senare tid större 

bilfärjor som köpts in för att kunna konkurrera på marknaden, inte minst M/S Viking Grace som är 

pionjärfartyget mellan Sverige och Finland som drivs med LNG.  

M/S Viking Grace är för tillfället världsunikt för färjefartyg av denna storlek och dess 

energioptimering är i absolut världsklass. Jämfört med tjockoljedrivna färjor släpper M/S Viking 

Grace ut en bråkdel av kväve-och partikelutsläppen samt mindre växthusgaser. De tar även tillvara 

på värmebortfall som används vid hamnbesök och använder kylåtervinningen av LNG till 
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ventilationen. Med LNG som drivmedel kommer M/S Viking Grace att uppfylla IMOs utsläppskrav 

som snart träder i kraft (Viking Line 2014). M/S Viking Grace har även erhållit ett miljöpris för sina 

innovationer och miljövänliga utformning (Viking Line 2014). 

Sveriges Redareförening 

Sveriges Redareföreningen (SRF) är en svensk branschorganisation som jobbar för den svenska 

sjöfartsnäringen. De representerar svenska rederier med verksamhet över hela världen. 

Organisationens uppdrag är att förmedla kunskap om svensk sjöfart och arbeta för branschens 

frågor för regeringen, riksdagen och andra organisationer. Internationellt sett bedrivs arbeten med 

olika internationella sjöfartsorganisationerna så som IMO (International Martime Organisation). I 

Sverige samverkar organisationen med bland annat Sjöfartsverket, Svenskt Näringsliv och Svenska 

Naturskyddsföreningen.  

En av SRFs uppgifter är att skapa så goda konkurrensvillkor som möjligt för svensk sjöfart. 

Föreningens uppgift är att driva frågor om ökat säkerhetstänkande och miljöarbete i både Sverige 

och internationellt. Organisationen arbetar för renare och kostnadseffektivare bränslen (Sweship, 

2014). 

Göteborgs Hamn 

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och har i dagsläget cirka 

11 000 fartygsanlöp varje år. Med sitt geografiska läge mot Östersjöregionen, alla delar av 

Skandinavien, Nordsjön och Atlanten, omhändertas ungefär 30 % av Sveriges totala utrikeshandel 

(Göteborgs hamn 2014). 

Likt andra stora hamnar ägs all mark och infrastruktur av offentligt ägda hamnbolag, det innebär 

emellertid att godshanteringen tas omhand av internationella hamnoperatörer som är experter inom 

området terminaldrift. Resultatet blir att Göteborgs Hamn kan lägga mer fokus på den långsiktiga 

och övergripande utvecklingen (Göteborgs hamn, 2014). 

Då hårdare regler träder i kraft år 2015 gällande svavel i fartygsbränslen diskuteras alternativa 

miljöbränslen. Miljövinsterna med LNG har skapat en efterfrågan och Göteborgs Hamn ska år 2015 

ha möjligheten att erbjuda sjöfarten flytande naturgas (Transportstyrelsen, 2014). 
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En terminal byggs idag i anslutning till Vopaks anläggning i Skarvikshamnen, Skarvik 4 som är 

belägen öster om Skandiahamnen i Göteborg. Bakom bygget står tre samarbetspartners, Göteborgs 

Hamn, Vopak LNG och Swedegas. Terminalen byggs i två etapper, den första etappen beräknas 

rymma 7000 kubikmeter LNG och ska stå klar 2015. Den andra etappen ska rymma ca 20 000 

kubikmeter LNG med möjlighet till utbyggnad. Målsättningen är att erbjuda LNG i en 

sammanhållen logistikkedja och man har därför ingått ett samarbete med Europas största hamn, 

Rotterdam. Samarbetet innebär gemensamma regelverk för hantering likt säkerheten för att kunna 

möjliggöra ship to ship-bunkring (bunkring som sker från ett fartyg till ett annat). Naturgasen ska 

först och främst fraktas till Göteborgs Hamn via terminalen GATE i Rotterdam med särskilda LNG-

fartyg (Swedegas, 2014). 

Från och med den 1 januari 2015 tillämpar Göteborgs Hamn en extra rabatt på 30% vid hamnanlöp 

för fartyg som drivs med LNG. Den miljödifferentierade hamntaxan ska fortlöpa fram till december 

2018. Rabatten har fått stor uppmärksamhet och förhoppningen är att fler fartyg ska konvertera till 

LNG (Göteborgs Hamn, 2014).  

Terminalen ska även ha en så kallad Open Access och blir den första i Sverige. Det innebär att en 

del av terminalens kapacitet kan bokas av olika aktörer som är intresserade av att leverera LNG till 

Sverige. På så sätt kan slutkunderna välja gasleverantör och köpa LNG till bästa 

världsmarknadspris. När naturgasen väl är på plats i Göteborg levereras den ut till kunder via 

bunkerbåt, lastbil, tåg eller gasnät (Göteborgs Hamn, 2014). 

�  av �9 26



DAGENS REGELVERK FÖR LNG 

Försörjning av LNG till lokala lager eller för läktring direkt till gasdrivna fartyg kan ske på olika 

sätt. Bunkring kan ske via tankfordon eller mindre bunkringsfartyg beroende på läge och övriga 

förutsättningar. Då LNG transporteras på väg råder reglerna om transport av farligt gods. Enligt 

FN:s (Förenta Nationerna) klassificeringssystem gällande farligt gods tillhör LNG Klass 2 då det är 

en gas. Förutom klassindelning har varje produkt ett faronummer och ett UN-nummer. Faronumret 

på LNG är 223 och talar om vilka farliga egenskaper produkten har. UN-numret används som ett 

identifikationsnummer som för LNG är 1972. Reglerna gällande IMDG-koden (International 

Maritime Dangerous Goods Code) gäller dock inte bulktransporter och därav har gastankfartyg 

regler som styrs av IGC-koden (International Code for the Construction and Equipment of Ships 

Carrying Liquefied Gases in Bulk) vilka är antagna av IMO och utfärdade av Transportstyrelsen 

(Mathiasson och Friberg 2009). 

För att leveranskedjan av LNG ska kunna fungera är lagring av gasen en förutsättning. LNG fraktas 

antingen till mottagningsterminaler med hjälp av tankfartyg där gasen lagras eller lastas ut till 

mindre bunkringsfartyg som i sin tur bunkrar gasdrivna fartyg. Det kan också vara aktuellt att gasen 

fraktas via väg och järnväg till olika lokala lager och mottagare. För alla anläggningar som hanterar 

LNG krävs olika typer av tillstånd. Lagar och regelverk kräver olika tillståndsprövningar för LNG 

anläggningar där prövningsprocesserna bland annat behandlar riskanalyser, 

miljökonsekvensbeskrivningar och tekniska beskrivningar (a.a). 

Tillstånd och anmälan till miljöbalken krävs om: 

1. Om LNG ska lagras i anläggningar som överstiger 200 ton krävs ett tillstånd enligt miljöbalken. 

2. För mindre anläggningar som har en kapacitet på mindre än 200 ton men som kan hantera mer 

än 1000 m3 LNG per år krävs en anmälan till miljöbalken.  

3. Om en LNG anläggning är ansluten till kaj och omfattar fartyg som har en bruttodräktighet på 

1350 ton eller mer.  

4. Nybyggnationer av kajer (a.a). 

Tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 1988:868) krävs om: 

•  Yrkesmässigt eller hantering av större mängder brandfarliga varor bedrivs. 
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Alla anläggningar som byggs måste även ha en godkänd detaljplan och ett bygglov enligt plan- och 

bygglagen som sköts av kommunen (a.a). 

Tillstånd och regler gällande installation av LNG på fartyg: 

1. Godkännande av installationer, riktlinjer, regler och certifikat bedrivs av klassningssällskap så 

som De Norske Veritas, IMO – Interim guidelines, IGF-koden (International Code of Safey for 

Ships using Gases or other Low-Flashpoint fuels) och Bureau Veritas. 

2. Regler som omfattar säkerhetskriterier och riskanalyser bedrivs av SOLAS (International 

Convention for the Safety of Life at Sea) (a.a). 
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METOD  

Metodval 

Beskrivningen av LNG som fartygsbränsle som används i denna rapport har baserats på artiklar och 

fakta från web-sidor på internet som har varit adekvata för rapporten. De intervjuer som genomförts 

har varit kvalitativa med semistruktur. Enligt Isaksson (u.å.) får de intervjuade personerna med 

denna metod stor frihet att forma svaren så som de själva vill. Detta tillvägagångssätt valdes då 

tanken var att få en insikt i varför marknaden för LNG ser ut som den gör idag. Sakkunniga 

personer inom området har fått beskriva hur de tolkar situationen. De medverkande har blivit 

intervjuade en och en, detta på grund av att samtliga personer har jobbat på olika organisationer 

med olika förutsättningar att medverka. Intervjusvaren har jämförts med varandra och detta har 

gjorts i syfte att finna likheter samt olikheter i svaren. Vi har särskilt undersökt om de intervjuade är 

överens om vad som hämmar utvecklingen av LNG som fartygsbränsle. Förutom jämförelsen, där 

informationen i svaren ges, har även transkriberade intervjuer presenterats som en extra bilaga.  

Urval 

De kvalitativa intervjuerna har genomförts med representanter från ett färjerederi med anknytning 

till Östersjöområdet, svenska hamnar inom området och kända organisationer inom svensk sjöfart. 

Eftersom de intervjuade är verksamma inom olika delar av den maritima näringen ger 

intervjusvaren i sin helhet ger en bra överblick av LNG-utvecklingen i Sverige. 

  

Etiska aspekter 

Innan intervjuerna genomfördes granskades Vetenskapsrådets riktlinjer för etik gällande intervjuer 

till forskning. Det finns fyra olika etiska kriterier för att utföra intervjuer. Informationskravet 

betyder att de deltagande informeras innan intervjun om villkoren, det vill säga vad som förväntas 

av dem och vad syftet med intervjun är. Nyttjandekravet är till för att skydda den intervjuade på så 

vis att dess svar endast får användas i den aktuella forskningen. Det får inte förekomma i 

kommersiella sammanhang eller på annat vis som kan skada den intervjuade. 

Konfidentialitetskravet innebär att de intervjuade inte blir utpekade utan är anonyma. Sist benämns 

samtyckeskravet vilket innebär att de deltagande måste deltaga på egen fri vilja (Vetenskapsrådet 

2014-11-07). Av de fyra kriterier som beskrevs togs tre i aktning, varpå det fjärde valdes bort 

medvetet. Det krav som inte har följts är konfidentialitetskravet, då det är av stor vikt att man vet 

vilken person som har uttryckt sig. Dessa personer besitter stor kunskap om användningen av LNG 
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inom respektive område. Om dessa personer hade varit anonyma hade trovärdigheten i arbetet 

minskat. I början av varje intervju har samtliga deltagare informerats om att samtalen spelas in, vad 

intervjuerna kommer att handla om samt vad syftet med intervjuerna är. De har kunnat avbryta när 

som helst och de har kunnat ta tillbaka sina svar i efterhand. Svaren som har samlats in har inte och 

kommer inte att användas förutom i denna rapport.  

Metodkritik 

Fördelen med att intervjua deltagarna med kvalitativ semistruktur är att frågorna som ställts inte 

behöver komma i någon specifik ordning (Isaksson u.å.), detta öppnar upp för en bättre diskussion 

då frågorna kan ställas när det är som lämpligast. Isaksson (u.å.) menar att det är viktigt att 

presentera en rättvis bild av de intervjuades åsikter och tankar för att vidhålla äkthet i arbetet. 

Eftersom intervjusvaren inte presenteras i sin helhet utan efter tema, är det möjligt att vissa 

misstolkas, presenteras ur en specifik synvinkel, etcetera. Det är dock svårt att undvika och på sätt 

och vis är även syftet med kvalitativa frågor, att sätta dem i ett nytt sammanhang samt att få 

perspektiv på helheten. Intervjusvaren kommer inte att få någon påverkan utifrån, utan vara 

isolerade och knutna till ett specifikt rederi eller organisation och det blir då extra tydligt om man 

har likartat synsätt på LNGs framtid eller inte. 

Bortfallsanalys 

Rederierna som kontaktades var Thunbolaget, TT-Line, Destination Gotland, Stena Line och Viking 

Line. De fyra förstnämnda valde att inte medverka. Hamnarna som kontaktades var Helsingborgs 

Hamn, Göteborgs Hamn, Visby Hamn och Gävle Hamn. Helsingborgs Hamn kunde inte medverka 

samt med Visby- och Gävle Hamn etablerades aldrig någon kontakt då de ej gick att få tag i. 

Efter valet 2014 och maktskiftet gick det inte längre att nå den tidigare kontaktpersonen från 

regeringen. Det hade varit bra att få en vinkel från den svenska regeringen. Då arbetet varit 

tidsbegränsat gick det inte att vänta in svar från alla tillfrågade källor.  
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RESULTAT 

Sammanfattning av svar från de medverkande på frågeställningar kring LNG. Rubrikerna är 

baserade på de gemensamma frågorna som ställdes under intervjuerna. 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Vad är det som hämmar en fortsatt utveckling av LNG i Sveriges närområden 

SSPA, Swedegas och Sveriges Redareförening ansåg alla att priset på LNG är en broms. 

SSPA utryckte att det kan finnas en osäkerhet i de pengar som investeras, det handlar om stora 

summor och trygghet i att det kommer att löna sig är en nyckel till utvecklingen. SSPA ansåg att 

hamnarna inte vågar satsa på LNG om det inte först finns fartyg som använder sig av detta bränsle 

och vice versa, detsamma ansåg Energigas och Swedegas. Efterfrågan är också en faktor som spelar 

in klargjorde SSPA och Viking Line, då svenska hamnar knappt har några fartyg som efterfrågar 

LNG. Däremot kan SECA hjälpa till att driva på utvecklingen.  

Swedegas ansåg att den bromsande effekten inte ligger i tekniken utan på ekonomin och 

uppföljningen av lågsvavliga bränslen, det finns ingen trygghet hos hamnarna och rederierna. 

Svenska Redareföreningen uttryckte att priset på LNG är en bromsande faktor, jämfört med USA är 

LNG i Sverige mycket dyrare. Sveriges Redareförening ansåg även att infrastrukturen och 

bunkringsmöjligheter hämmar utvecklingen, detsamma ansåg Viking Line, Energigas, Swedegas 

och Göteborgs Hamn.  

Göteborgs Hamn, SSPA och Energigas uttryckte att det saknas ett stöd från svenska regeringen. 

AGA ansåg att basproblematiken låg i att Sverige inte hade något färdigställt infrastrukturnät för 

flytande naturgas. Viking Line konstaterade att det är för dyrt och för krångligt att konvertera gamla 

fartyg till LNG-drift. Energigas påpekade att ny, främmande och kostsam teknik kan vara en broms 

i utvecklingen.  

Juridiska begränsningar som hämmar utvecklingen 

Swedegas, Viking Line och Svenska Redarförbundet hade enbart positiva upplevelser. De ansåg att 

det hade fungerat bra och såg inga hinder. SSPA, Göteborgs Hamn, Energigas och AGA upplevde 

ett tomrum i lagar och regelverk eftersom LNG är så pass nytt. Energigas menade på att det saknas 

kunskap om LNG, och hur LNG samt LBG (biogas) ska hanteras. Göteborgs Hamn uttryckte att det 

inte finns något specifikt regelverk för bunkring av LNG eller för hur man ska betrakta hanteringen. 

Dock ansågs detta inte vara ett problem utan mer ett arbete som måste göras. Göteborgs Hamn har 

tagit fram bunkringsföreskrifter och LNG-föreskrifter för hanteringsutrustning för LNG-fartyg 

tillsammans med Rotterdam Hamn. AGA ansåg att redarna inte ville bygga fartyg med LNG som 

drivmedel om inte IGF-koden var helt färdigställd. 
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Samarbeten 

Sveriges Redareförening arbetade med att hjälpa Sveriges sjöfartsnäring med att bilda 

industrigrupperingar samt stötta bidragssökning från organisationer och myndigheter. 

SSPA och Swedegas hade ett samarbete med Göteborgs Hamn. AGA har varit  involverad i 

distributionen av LNG till Viking Lines kryssningsfärja M/S Viking Grace. Göteborgs Hamn har 

samarbetat med Rotterdams LNG terminal, Vopak, Swedegas och SSPA. Viking Line har haft 

samarbeten med AGA för LNG-distribution. SSPA har varit med och utvecklat riskanalyser för 

transport av LNG. Energigas samarbetade med IGU (International Gas Union) samt med de 

nordiska länderna på säkerhetssidan. Energigas samarbetade även med EU på landtransportsidan 

där de ingick i en grupp som hette NGVA (Natural & bio Gas Vehicle Association) som arbetade 

med tunga transporter av LNG. Energigas drev ett EU projekt som hette LNG Blue Corridors vars 

syfte var att bygga ut tankstationer och korridorer med flytande naturgas.  

Ekonomiskt stöd från internationella organ 

Göteborgs Hamn som ingick i ett EU-projekt TEN-T mottog tillsammans med andra aktörer inom 

EU-projektet 36 miljoner euro. SPPA och Energigas mottog inget EU-bidrag. Viking Line mottog 

ett innovationsstöd på 28miljoner euro. Swedegas var en av de aktörer som mottog EUs TEN-T 

bidrag. AGA mottog vissa bidrag för specifika projekt. Sveriges Redarförening mottog inga direkta 

stöd från EU. 

Hönan eller ägget-problematiken 

Sveriges Redareförening ansåg att det borde investeras mer i Sveriges infrastruktur så som 

bunkerfartyg och terminaler. Göteborgs Hamn, SSPA, Swedegas och AGA ansåg att det var svårt 

för redarna att beställa fartyg om det inte finns några bunkerstationer, då det är en komplicerad och 

dyr process att bygga. Samtliga redogjorde att det inte fanns någon efterfrågan. Energigas ansåg att 

det fanns behov av ett större engagemang från svenska staten och att man borde bygga upp ett bättre 

samarbete mellan de olika LNG-aktörerna. Ansvaret ligger inte enbart hos en enskild aktör utan alla 

har ansvar i denna utveckling. Viking Line ansåg att de har passerat stadiet där de behöver oroa sig 

över denna fråga. I takt med att nästa nybygge står klart kommer bunkringsmöjligheter att finnas. 

�  av �17 26



Bidrag till den svenska LNG-utvecklingen  

Sveriges Redareförening var med och bildade industrigrupper och stöttade bidragsansökningar 

genom sina kontaktnät. Göteborgs Hamn var först ut med sin Open Access terminal som inte var 

bunden till någon speciell gasleverantör. Göteborgs Hamn var även med och utvecklade 

bunkerföreskrifter för LNG bunkring tillsammans med Rotterdams LNG terminal. Göteborgs Hamn 

förbereder en järnvägsanslutning för att kunna transportera gasen vidare till andra delar av Sverige. 

SSPA arbetade med utredningar, planeringar, risk- och säkerhetsfrågor. Energigas bekostade 

utredningar samt sålde publikationer. Swedegas bidrog med att erbjuda sina kunder en långsiktig 

och säker avkastning.  

Ekonomiskt stöd från Sverige 

Göteborgs Hamn, SSPA, Energigas, Viking Line, Swedegas eller AGA hade inte mottagit något 

ekonomiskt stöd från svenska staten. Sveriges Redareförening mottog inget direkt stöd från svenska 

staten. 
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DISKUSSION  

Syftet med denna rapport är att med hjälp av kvalitativa intervjuer av nyckelaktörer analysera 

vad det är som hämmar utvecklingen av LNG-drift i Sveriges närområden. I jämförelse med 

våra grannländer Finland och Norge går utvecklingen av infrastrukturen för LNG långsamt. 

Trots de påvisade positiva effekter som LNG kan bidra med till miljön är det fortfarande få 

fartyg som använder sig av detta bränsle. Frågeställningen är alltså följande: 

- Vad är det som hämmar utvecklingen av LNG-drift i Sveriges närområden? 

Vad är det som hämmar en fortsatt utveckling av LNG i Sveriges närområden 

Alla aktörer som har intervjuats är i princip överens om vad som hämmar den svenska utvecklingen 

av LNG inom Sveriges närområde. Vad som behöver ske är att alla inom den svenska sjöfartsnäring 

och industrinäringen måste hitta ett effektivare samarbete. Eftersom ingen vill börja med att bygga 

ut en uråldrig infrastruktur och stå för kostnaderna så måste alla vara med och bidra. Många har 

även konstaterat att det behövs terminaler för att bygga fartyg och det behövs fartyg för att bygga 

terminaler. Detta skapar en problematik för redarna eftersom det inte är ekonomiskt försvarbart att 

bygga om ett äldre fartyg för LNG-drift. 

Sverige har inte någon tradition i att använda sig av flytande naturgas som energikälla eftersom man 

använder vindkraft, kärnkraft och vattenkraft. Därför har Sverige inte lika bra kunskaper i att 

utveckla ett infrastrukturnät för flytande energi. Stödet från Sveriges regering har också varit 

mycket svagt. Detta har också bidragit till att ingen av de svenska aktörerna vågat satsa på denna 

utveckling. Det har inte funnits någon ekonomisk säkerhet. För att uppnå en mer effektiv och 

hållbar lösning behöver Sveriges regering engagera sig och visa i vilken riktning Sverige vill gå, likt 

våra grannländer Norge och Finland. 

Priset på LNG varierar likt tjockoljan och är beroende av vem och vart den kommer ifrån samt hur 

den fraktas till Europa. Don och Zhen (2011) nämner att priset är en väldigt viktig faktor för en 

fortsatt utveckling av distribution av LNG från och till Amerika, då Amerika är en exportör av LNG 

till Europa.  
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Detta gör att hamnarna i Sverige inte riktigt kan svara på hur mycket LNG kostar, vilket kan bidra 

till att redarna drar sig för att bygga en flotta med LNG som drivmedel. Vi har ett fåtal terminaler 

idag som kan erbjuda bunkring och förvaring av LNG. Problematiken med  för få terminaler är att 

leveranstiden på flytande naturgas inte alls är den samma som för tjockoljan. Eftersom redarna är 

vana vid snabba leveranser och stabilare priser medför även detta att  redarna tvekar på att bygga ut. 

Bättre leveranstider och stabilare priser kan skapas genom att rederier och terminaler har långsiktiga 

mål med utvecklingen av LNG, där tålamod med dagens utbud och efterfråga krävs.   

Hönan eller ägget-problematiken 

Diskussionen om vad som behöver komma först, terminaler för bunkring av LNG eller fartyg som 

drivs på bränslet, är en av de största när det kommer till utvecklingsfrågan. Problemet beror på att 

någon måste ta ett initiativ, men ur rederiernas perspektiv vill man ha terminaler för 

bunkringsmöjligheter innan man beställer fartyg för stora summor pengar. På samma sätt vill 

företagen som ska sköta bunkerhanteringen veta om att det finns en säker marknad innan man satsar 

sina pengar och frågan går således i en ond cirkel.  

En lösning som har diskuterats skulle vara att alla nybyggen skulle kunna använda sig av 

flerbränslemotorer för att övertyga de aktörer som tvekar om de ska satsa på LNG eller inte. Dock 

kvarstår problemet med bunkertankar för LNG som drivmedel då man inte kan bunkra flytande 

naturgas i en vanlig bunkertank på ett fartyg. Vi anser att en annan lösning skulle kunna vara att 

terminaler och rederier går ihop och enas om att man ska konvertera till LNG. Om man skulle 

forma en gruppering där ett antal rederier och bunkringsaktörer kommer överens om att LNG ska 

användas som framtidens bränsle så skulle problemet försvinna till viss del. Detta skulle dock kräva 

en form av bindande avtal så att ingen drar sig ur och någon blir utelämnad. En annan tanke skulle 

vara att staten går in och ger ett stöd, miljöstöd eller liknande för de som vill använda LNG som ett 

framtida bränsle. För svenska rederier och bunkringsaktörer skulle det innebära större säkerhet om 

man ser att detta är något som staten står bakom. Av de som har intervjuats i denna rapport uppger 

ingen att de fått något direkt statligt stöd.  
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Sveriges stöd jämfört med grannländerna 

Resultatet visar att det inte finns något direkt stöd från svenska staten gällande LNGs utveckling 

som framtida fartygsbränsle. Jämfört med Sveriges grannländer, Finland och Norge finns inget 

svenskt stöd för miljökreativa lösningar inom svensk sjöfart. Den finländska regeringens budget har 

idag ett inverstringsstöd för utbyggnader av LNG-terminaler (Arbets- och näringsministeriet, 2014). 

Finland har idag försett tre projekt för byggande av LNG-terminaler i Raumo, Torneo och 

Björneborg med ett så kallat energistöd på 65,2 miljoner euro av finska Arbets- och 

näringsministeriet (a.a).  

Detta är en tydlig markering av finska staten att de verkligen håller på att ersätta tjockoljan som 

drivmedel för den finländska sjöfarten. Det ger även en säkerhet för finländska rederier som nu kan 

bygga fartyg som är anpassade för LNG-drift för trafik i områdena där dessa terminaler ska byggas. 

Steget som Finland tar för att ersätta tjockoljan med LNG som drivmedel är väldigt konkret. Man 

visar att det finns en stor marknadspotential för LNG inom sjöfartsnärningen. Här breder även ett 

stort tillfälle med nya arbetstillfällen ut sig, som i sin tur genererar skattepengar som får landets 

tillväxt att öka. Man motverkar således arbetslösheten och  rederiernas rädslor, samt gör ett miljöval 

inför SECAs kommande regelverk. Även norska staten har visat sitt stöd för de som väljer att satsa 

på miljövänligare drivmedel. Om man i Norge väljer att gå med i NOx-fonden blir beskattningen 

lägre per kilo utsläpp NOx än om man står utanför den. Genom fonden kan industrier och rederier 

söka stöd för till exempel nybyggnad av fartyg som drivs på LNG (Adolfsson 2011, 29 april).  

Detta tvingar utvecklingen åt rätt håll då det är mer lönsamt att utveckla sin flotta till den mer 

moderniserade LNG-tekniken än att stå kvar vid användandet av tjockolja. Vi frågar oss varför 

Sverige väljer att placera sig längst bak i ledet för LNGs utveckling istället för att gå ihop med 

grannländerna och främja utvecklingen av flytande naturgas tillsammans. Ett fondsystem liknande 

Norges skulle kanske vara en bra början, NOx-fonden har funnits sedan 2007 och har gett goda 

resultat gällande NOx-utsläppen (a.a).  
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Juridiska begränsningar som påverkar utvecklingen av LNG 

Många av de intervjuade uttrycker att ett hålrum finns i juridiken angående konverteringen av LNG. 

Samtliga som har ett samarbete med transportstyrelsen tycker att samarbetet har  fungerat utmärkt. 

Dock är Transportstyrelsen den enda myndighet som behöver vara inblandad när man gör 

bunkringsoperationer från sjösidan. Ska man däremot bunkra från land så kommer betydligt fler 

myndigheter att behöva blandas in. Här skulle ett reglemente angående samtliga LNG-operationer 

för dagens situation underlätta. Idag får företagen som vill transportera och hantera LNG själva ta 

fram regelverk för säker hantering av LNG. Det beror i huvudsak på att LNG är så pass nytt att det 

inte har hunnit växa fram några juridiska riktlinjer. Dagens lagtext borde uppdateras så att den 

mordeniseras så att den följer LNGs utveckling. I dagsläget är det många företag som tycker att det 

tar för lång tid för att deras ansökan om anslag ska godkännas, vilket hämmar utvecklingen av LNG 

enormt. Vi anser att problemet skulle kunna lösas med att det tillsätts en särskild enhet på 

regeringsnivå som arbetar med dessa frågor och utvecklandet av nya regler kring LNG. 

Slutsats 

Enligt resultaten som denna rapport har bistått med så har Sverige idag alla möjligheter till att 

utveckla sitt LNG infrastrukturnät då vi har svenska aktörer som är världsledande inom områden, 

såsom AGA och deras bunkerfartyg Seagas som bunkrar Viking Grace med LNG. Göteborgs Hamn 

som i framtiden kommer att erbjuda miljörabatt för LNG drivna fartyg, samt en Open Access 

terminal för LNG förvarning och distribution. Tyvärr halkar Sverige efter när det kommer till en 

modern och effektiv infrastruktur som kan försörja Sverige med LNG. Sverige har alla 

förutsättningar för att skapa ett toppmodernt och fungerande infrastrukturnät då landet besitter 

kompetenta aktörer som AGA, Energigas, SSPA, Swedegas, Sveriges Redareförening, Göteborgs 

Hamn och Viking Line. Sveriges regering borde se potentialen hos dessa aktörer och stödja deras 

verksamhet för en effektivare och hållbarare utveckling av LNG som fartygsbränsle. 
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Förslag till vidare forskning  

Det skulle behövas betydligt större resurser och mer tid för att få en bättre överblick av hindren med 

utvecklingen av LNG. Intressant vore om man kunde göra en global analys av LNGs utveckling 

samt få en kvantitativ undersökning av hur alla Sveriges rederier ser på flytande naturgas som ett 

framtida alternativt drivmedel.   

När urvalet gjordes av vilka som skulle intervjuas fanns även regeringen med som en intressant 

part. Detta blev dock inte möjligt att genomföra då ett maktskifte skedde i Sverige och 

representanter för de olika partierna fick lämna sina poster. Det skulle emellertid vara intressant att 

få en överblick om hur det ser ut resursmässigt och vad som avgör vart man lägger miljöstöd. Ett 

forskningsarbete i detta ämne skulle kunna ge ett svar på varför Sverige väljer att ställa sig utanför 

det projekt som alla våra grannländer har arbetat med i åtskilliga år. Det finns mycket att vinna på 

att ge ett stöd för LNGs utveckling, bland annat skulle en del av hönan eller ägget-dilemmat 

försvinna om Sverige väljer att säkra marknaden med ett stöd på regeringsnivå. 

Tekniken kommer att avgöra vilken typ av drivmedel som är bäst ur miljösynpunkt, dock vore det 

intressant att se hur LNG står sig i en jämförelse med andra miljövänliga drivmedelsalternativ. 

Vilket bränsle är egentligen bäst och vilket har förmågan att kunna användas globalt inom en snar 

framtid. I denna forskning skulle en kvantitativ undersökning med företag som är aktiva i 

framtagningen av nya bränslealternativ vara av intresse. 

Eftersom det finns ett tomrum i Sveriges lagtext angående hantering av LNG, så vore det intressant 

om det gjordes en studie med fokus på detta för att få fram vad det är som bromsar denna 

utveckling av lagstöd.  

LNG är på många sätt ett miljövänligare alternativ än tjockolja (HFO) vad gäller utsläpp från fartyg. 

En studie som ur ett miljöperspektiv fokuserade på de negativa och positiva effekterna av en 

övergång från HFO till LNG, skulle kunna bidra till en bättre översikt om hur de två bränslena står 

emot varandra. 

En jämförelse mellan Sverige och dess grannländer gällande utvecklingen av LNG och stödet från 

varje lands regering skulle också kunna bidra till en bättre förståelse om hur Sverige skulle kunna 

effektivisera sin utveckling.  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Bilagor 

Intervjuer 

Sveriges Redarförening 

 Carl Carlsson 

 Miljöansvarig 

  

- Vad anser ni det är som bromsar er utveckling av LNG drift?  

Priset på LNG först och främst. Jämfört med USA så är det mycket dyrare. Sen infrastrukturen, 

tillgången till LNG, bunkringsmöjligheter och möjligheter till finansieringsstöd. 

- Vad anser ni om att fler hamnar i Sverige har börjat intressera sig av att importera LNG?  

Vi jobbar med hamnarna och stödjer arbetet. 

- Hur tror ni detta kommer påverka svensk sjöfart?  

Vet ej, de största vinnarna är nog underleverantörerna eftersom svensk rederinäring är så 

framgångsrika, vi är först i världen i Sverige med LNG-utvecklingen. 

- Kommer ni att ge ut bidrag till hamnar eller rederier?  

Nej vi ger inga bidrag, vi bildar industrigrupper och stödjer bidragssökning från andra ställen. 

- Ser ni några juridiska begränsningar för en fortsatt utveckling av LNG? 

 Nej har fått ett fantastiskt stöd av transportstyrelsen, all heder åt hamnarna och 

transportstyrelsen. 

- Är LNG det mest miljöanpassade bränslet i er mening? 

Nej vi testar LNG, Metanol och el-drift, frågan går inte att svara på idag, vi får vänta och se vad 

som avgörs i framtiden. 

- SECA ett startskott? 

 Svar ja, om det i USA är drivet av pris är det europa drivet av särregler. 
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- Hur ser ni till det gamla problemet hönan och ägget; rederier vågar inte bygga ut sin flotta 

för att det inte finns några LNG terminaler och hamnar vill inte bygga ut för att det finns 

inte några köpare?  

Vi jobbar mycket med det här, investerar i bunkerbåtar terminaler feederbåtar kunder, vi jobbar 

extremt konkret i den frågan. 

- Tror ni att Östersjön kan bli ett LNG-område? Det talas om att hamnarna kring 

bottenviken skulle kunna bli det? 

 Nej det tror jag inte, hoppas inte det, vi är emot alla teknikbestämda regelverk, det ska sättas 

regler och utsläppskrav sedan får vi rätta oss efter det oavsett om det innebär el-drift eller LNG-

drift, eller skrubber, reglerna får avgöra. 

-  Eventuellt kan man vinna många svenska arbetstillfällen om man i Sverige gör en satsning 

på LNG i form av manskap och befäl på bunkerbåtar (LNG) hur ser ni på detta med tanke 

på den svenska handelsjöfarten som blir mindre och mindre med åren?  

Hoppas att politiken förstår att det är skillnad på sjöfart och sjöfart, vi är alldeles fantastiskt 

duktiga internationellt sett, det hade varit väldigt roligt om det blev så att det hade kunnat 

påverka arbetspolitiskt. 
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Göteborgs Hamn 

 Joachim Gunmalm 

 Business Area Energy, Cruise & Environment 

- Varför satsar ni på LNG? 

Vi har valt att satsa på LNG av miljöskäl, då Göteborgs Hamn står för en relativt stor andel av 

framför allt utsläpp av svavel, NOx och partiklar i Göteborg idag. För Göteborgs Stad är det 

därför viktigt att sjöfarten blir renare. Då SECA direktiven träder i kraft så tror vi att det behövs 

alternativt bränsle istället för traditionell bunker. 

- Får ni något stöd från Göteborgs Stad när det kommer till utbyggnad av LNG? 

Nej inte pengamässigt, men vi har starkt stöd för satsningen på renare sjöfart. Vi står på egna ben 

och får inga bidrag från staden till vår verksamhet. Vi får inte heller något skattestöd. 

- Hur mycket kommer det att kosta för er att bygga ut er terminal?  

i bygger inte terminalen, vi äger marken och kajerna, det är ett privat konsortium som ska bygga 

LNG-terminalen i Göteborg. Den totala investeringen ligger på omkring 1 miljard kronor. Vår 

andel är bland annat att vi bygger om en av våra kajer.  

- Inget stöd från staten?  

Inget stöd från staten, men projektet har fått ett stöd av EU på  34.000.000 Euro. Men EU-stödet 

är för hela projektet där det är flera länder som är inblandade. Bland annat Rotterdams Hamn och 

Göteborgs Hamn. 

- Vilka Länder handlar detta EU projektet om?  

Det är ett speciellt projekt. Det finns en LNG terminal i Rotterdam som heter Gateterminalen, det 

är en importterminal, där de stora fartygen kommer från bland annat Qatar med LNG. Där 

splittrar man upp lasten och lägger det i cisterner. Sen transporteras det vidare in i Europa. 

Tanken är att det också ska upp till Sverige. Syftet med EU- projektet är att skapa en 

distributionskedja för LNG inom Europa. 

�  av �III XXII



- LNG ska ju fraktas med båtar vet du vilka rederier som är inblandade? 

Anthony Veeder har det talats om när det kommer till import av mindre tonnage. Men ingenting 

är bekräftat. Det är inte fastställt vilka fartyg eller rederier som kommer att transportera LNG till 

Göteborgs hamn.  

Tanken med Göteborgs Hamn är att den ska vara en så kallad Open Access terminal  som inte  är 

låst till någon gasleverantör. Vem som helst kan hyra in sig i terminalen och hyra plats. 

- Har ni någon aning om hur mycket LNG som  kommer att importeras till Göteborgs Hamn 

under den första tiden? 

Det finns olika scenarion. Eftersom LNG terminalen i Göteborgs Hamn är ett affärsprojekt så vill 

ägarna göra vinst. För att uppnå detta måste en viss volym importeras. Syftet  med detta projekt 

är inte bara att tillföra LNG till sjöfarten utan även till industrier på land. 

- Är det några svenska rederier som har tagit kontakt med er?  

Terntank har beställt ett antal fartyg, 2-4 produkttankers som ska gå på LNG. Så länge det inte 

finns några fartyg så finns det ingen marknad och så länge det inte finns någon försörjning så blir 

det svårt att bygga fartyg. Det finns en LNG terminal i Lysekil i Brofjorden. Som kan distribuera 

LNG. Det finns indikationer på att det ska finnas bunkerfartyg tillgängliga här på Västkusten. 

- Varför tror ni Stena satsar på metanoldrift istället för LNG?  

Metanol är ett bra bränsle utsläppsmäsdigt, nästan lika bra som LNG. Det vi har sett från hamnen 

sida är att det redan i princip finns en infrastruktur för metanol eftersom metanol behöver tankar 

och rör precis som befintliga bunkerbränslen. Stena har valt metanol och de är en väldigt stor 

bunkerkund i Göteborg, men de har dessutom ett eget bunkerbolag. 

- Hur hade ni tänkt att transportera LNG till land?  

Tanken är att terminalen skall ha en järnvägsanslutning, så att landtransporter kan ske på ett 

miljömässigt och konkurrenskraftigt sätt. Dessutom är tanken att det skall kunna pumpas ut på 

gasnätet. SwedeGas som är en av aktörerna i terminalen är också ägare av det svenska fasta 

gasnätet. 
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- Vi har läst att Syd Korea använder sig av LNG till hushåll, har ni några planer att utveckla 

det i Sverige?  

Vi som hamn introducerar inget, vi äger bara kajer och marken. Men det finns ju ett gasnät i 

Sverige som levererar metangas. Där skulle man kunna använda importerad LNG som källa till 

gasen. 

- Vilka juridiska hinder kan ev. bidra till en bromsande effekt av er fortsatta LNG 

utveckling?  

Det har ju varit mycket diskussioner kring hur farligt LNG är. Regelverken finns ju inte riktigt på 

plats för bunkring av LNG samt hur man ska betrakta hanteringen. Det ser inte vi som ett hinder 

utan mer ett arbete som måste ske. Göteborgs Hamn har tillsammans med Rotterdams hamn tagit 

fram egna LNG-bunkerföreskrifter. Dessa föreskrifter ligger till grund för det pågående arbetet 

inom EU med regler kring LNG-hantering. Regelverk håller på att tas fram och kommer att 

finnas så småningom, så jag tror inte att det är något hinder. 

- Har ni kontakt med andra svenska hamnar? 

Vi har en väldigt bra dialog med andra hamnar, både i Sverige och utomlands. 

- Hur ser era regler och säkerhetskrav ut av hantering och bunkring av LNG? 

I grund och botten så klassar vi det som en klass 1 produkt.  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SSPA GÖTEBORG 

 Ulrika Roupé 

 Project Manager at SSPA Sweden AB 

- Utveckling av LNG terminaler, framtida projekt?  

Det finns i dagsläget 2 ställen som bedriver LNG hantering, en i Sthlm (Viking Grace) och  

Lysekil (Preem, Skangass). De enda terminalerna som idag är byggda i Sverige.  

- Planer och framtida projekt?  

Göteborgs Hamn håller på att bygga en terminal.  

• Helsingborg, de vill ha en terminal men har  

inga färdiga tillstånd ännu. 

• Malmö + Köpenhamn, har också planer men inga tillstånd ännu. 

• Trelleborg har också planer på att kunna försörja fartyg med LNG, men det är inte säkert att det 

blir en terminal utan kanske mer lastbilar eller dylikt som kan försörja fartyg med LNG.  

• Gävle planerar en terminal och de har fått tillstånd, börjar byggas inom kort.  

• Sundsvall har också tittat på LNG. 

• Umeå har också tittat på LNG då ny färja ska gå på LNG över till Vasa (Finland). 

• Luleå har inga planer, dock har finska sidan planerat en stor LNG  

terminal i Torneå, nära Haparanda.  

 

Alla hamnar kommer antagligen inte att få terminaler, utan mer kunna erbjuda LNG till färjor via 

lastbilar från en större terminal, tex Skangass i Lysekil, som kan försörja hela Norge, Västsverige  

och Danmark med lastbil ganska snabbt, på ca 18 timmar kan de vara på plats i olika hamnar. Det 

är onödigt att bygga terminaler om det inte finns någon efterfrågan.  

 

De som bygger en LNG terminal idag gör det inte enbart för det maritima syftet, utan det måste 

också finnas en efterfråga från land. Lysekil (Preemraff, det maritima ses bara som en liten extra 

grej) likadant gäller Göteborg. I dagsläget finns inga planer på gas i hushåll, har så lite gas i våra 

hushåll, vi har el istället.  
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- Vad kräva för att LNG ska kunna etablera sig i svenska hamnar? 

Alla pratar om prisnivån, det är det som är det kniviga, vad ska LNG kosta. Blir  

det billigare eller ska man köra på scrubbers osv. är frågar redarna ställer sig.  

 

Frågar man hamnen lyder det:  

Kommer vi att få någon efterfråga? Vad tjänar vi? Kommer vi kunna att sälja något? Täcka våra 

investeringskostnader? Prisnivån, ingen vet vad det kommer kosta.  

En annan bromsande faktor är att LNG kommer från olika delar av världen och dagspriset på 

LNG skiljer sig beroende på vart den kommer ifrån. USA, arabvärlden och Ryssland osv.  

All LNG som kommer till svenska hamnar passerar Rotterdam och LNG kan komma från olika 

delar av världen och i dagsläget skiljer sig priset. Asien betalar bra för LNG, därför är det svårt 

att hitta billig LNG. Asien suger åt sig mycket. 

- Vilka hamnar har ni i dagsläget samarbete med? 

Umeå, Stockholm, Trelleborg, Helsingborg, Skangass (Lysekil), Göteborgs Hamn, finländska 

hamnar, danska hamnar, baltiska länder (Östersjön). Finger med i spelet i minst hälften av alla 

projekt som planerats och planeras.  

- Vad hjälper ni till med?  

Vi brukar anlitas i ett tidigt skede, gör utredningar i ett tidigt skede, är inte med och bygger. Vi 

står för planering, tekniskt, ekonomiskt, marknadsmässig möjlighet. Risk och säkerhetsfrågor.   

Säkerhetsmanualer i hantering av LNG. Tillstånd i miljödomstol, bygglov (bidragit med 

underlag) och riskanalyser osv.  

- Hur många LNG-terminaler krävs?  

Det är väldigt svårt att säga hur många LNG terminaler Sverige ska ha. Det beror på priset och 

efterfrågan, max en handfull med terminaler, sen räcker det med lastbilar. Kan behöva ändras i 

framtiden. 

- Är det verkligen miljövänligt med lastbilar som körs runt med LNG till olika hamnar?  

De får kolla vad lastbilarna går på för bränsle för att de ska vara miljövänligt, köra lastbilar på 

gas ev. (LBG) biogas. Gå över från fossila till förnybara källor. 
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- Ser ni några juridiska begränsningar som kan bromsa LNG utvecklingen?  

Nej, däremot finns det lite tomrum hos regelverk osv. LNG är så pass nytt så det saknas 

guidelines, regelverk osv. Vilka som ska ge tillstånd osv. Många myndigheter måste bli indragna 

för tex bunkring, då både land och hav är inblandat. Håller på med detta nu, dvs jobbar på 

regelverk och tillstånd.  

- Är LNG det mest miljöanpassade bränslet?  

Bara miljövänligt om det inte är fossilt. LNG är bättre än vanlig tjockolja, men inte bäst. Man 

tittar på metanol, det kan vara miljövänligare, man måste kolla på hela produktionskedjan hur det 

framställs. LBG är verkligen miljöanpassat. Samma som LNG i hantering, men biogas är mer 

otydlig var den kommer ifrån då källorna är olika och kan på så vis bli sämre för miljön.    

- Vad bromsar utvecklingen?  

Ingen efterfråga än, finns knappt några fartyg som kommer till svenska hamnar som vill ha LNG. 

SECA reglerna kan skjuta på utvecklingen. Hamnarna vågar inte satsa om ingen satsar på det och 

redarna vill inte bygga fartyg med LNG om det inte finns hamnar som har LNG, hönan eller 

ägget-dilemmat. När det väl kommer igång så är det priset som skulle kunna bromsa. 

Jätteinvesteringar för både hamnar och rederier, får man igen de här pengarna?  

 

EU är med och finansierar alla hamnar i Sverige förutom Skangass då det är norskt. EU betalar 

även skrubberprojekt och metanolprojekt men signalerna från EU är ganska tydliga att de satsar 

på LNG då LNG-projekt har fått så mycket stöd.  

Sverige har inget stöd från staten, däremot har Finland det. Nästan det enda landet som har det. 
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EnergiGas Sverige 

 Maria Pohjonen 

 Ansvarig fordonsgas och LNG/LBG 

- Vad tror ni det är som bromsar en fortsatt utveckling av LNG? 

Den nya tekniken, väldigt främmande, kostar att konvertera för både fartyg och hamnar. 

Styrmedel, alla måste vara överens om i vilken riktning man vill gå, politiska aspekter, kostnader 

för bolagen. Det finns ingen tillgänglighet på LNG överallt, allt måste komma samtidigt, d.v.s. 

hönan eller ägget-principen, vem ska börja först. Det är det som är problematiken, infrastrukturen 

behöver komma samtidigt som fartygen finns på plats.  

- Hur ser ni på utvecklingen av LNG som Sverige har idag?  

Vi tycker att den skulle kunna gå snabbare. Utvecklingen av LNG eller annan naturgas skulle 

innebär att både sjöfart, fordon och industrier skulle kunna använda sig av samma bränsle. 

Jämfört med oljan där det krävs olika typer beroende på vilket ändamål det ska brukas till. Men 

det tar tid att bygga infrastruktur. 

- Vilken roll har ni i denna utveckling?  

Vi är en branschorganisation för aktörer som arbetar med naturgas. Bedriver projekt, samlar upp 

frågor rörande tex LNG. Rollen där är att samla bolag som arbetar med frågorna, distributörer.  

Sen så arbetar vi rent tekniskt, vi tar fram anvisningar för hur man ska bygga en LNG 

anläggning, tankstationer osv. Vi sammanför, är ett nätverk för aktörerna. Hos oss samlas alla 

frågor. 

- Ger ni något bidrag till hamnar eller rederier?  

Nej, vi ger inga pengar, vi har knappt några pengar själva. Vi är en branschorganisation som får 

in våra pengar från medlemsföretag, vi säljer även publikationer, men vi är som sagt ingen statlig 

myndighet. Vi är en organisation som ska gå plus minus noll. Vi bekostar utredningar, vad det 

finns för potential för LNG och sådana bitar. Men inga bidrag delas ut. 

- Vad anser ni om hönan eller ägget-dilemmat?  

Personliga åsikten är att alla är ansvariga, ligger inte bara på någons bord. Samarbete med de nya 

SECA reglerna krävs. Rederier är tvingade till att göra något mot detta då det träder i kraft år 
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2015, men det finns både kortsiktiga och långsiktiga lösningar på det. Vi gör våran del i 

branschen. Nynäshamn och Lysekil har fått LNG-terminaler. Svårt att peka ut vem som bär 

ansvaret. Det som är intressant är att kika på grannländerna. Finland satsar väldigt kraftigt och 

får hjälp från statligt håll. Såna politiska tydligheter ser inte vi. EU satsar dock på detta, på EU 

nivå vill man främja utvecklingen. På svenskt håll är det lite mer, det får marknaden styra. Vill 

man någonstans kan man också visa vilken riktning samhället ska gå. 

- Hur tror ni att Sverige kan effektivisera utvecklingen av LNG?  

Det vi framförallt vill är att det ska finnas ett ekonomiskt incitament för redarna, om dom vågar 

satsa på sina fartyg så kommer infrastrukturen att byggas för terminaler också. Och någon typ av 

miljöfond, även på land vill vi se ett ekonomiskt incitament så att industrier tar steget, så att de 

byter till LNG eller annan naturgas. Ett stöd från staten för att kicka igång allt. Finland är en 

förebild med stöd från staten, de olika blocken i regeringen måste också komma överens så att 

inget ändras efter 4 år om regeringsskiften sker. 

- Anser ni att alla hamnar borde bygga terminaler eller ska Sverige bygga efter framtida 

behov?  

Alla är inte ekonomiskt försvarbart, det har jag svårt att tro. Däremot så kan jag ju se att det är 

viktigt att prioritera viktiga hamnar först. I framtiden kanske ja, fast nej inte alla. 

- Har ni planer på att införa LNG till hushåll så som man gör i bland annat Syd Korea? 

Det är inget som är aktuellt nu, det är ingenting man satsar på idag, fjärrvärme har den 

marknaden. Men vi hoppas se en ökning på transportsektorn (land och sjöfarten) och även på 

industrier.  

 

Finns inga planer att bygga ut stamnätet, däremot så byggs det en del lokala nät för gasen. Gävle 

har tex kollat på att dra gas till industrier och transportsektorn, där har man de stora 

miljövinsterna.  

- Ser ni några juridiska hinder i en fortsatt utveckling av LNG?  

Det är lite problematiskt att byta från, skatteverket förstår inte att det handlar om samma molekyl 

då temperatur skillnaderna är olika. Så där jobbar vi fortfarande på frågor, kanske inte berör er 

men vår bransch. Fast Sverige är dock världsledande med fartyget Viking Grace och deras 
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snabba bunkrings teknik med LNG som tar ca: 1 timma. Så där är Sverige bra. Företag från 

Sverige som tagit fram den kopplingen, inskrivna i ISO. 

- Har ni några samarbeten med andra länder?  

 Ja vi är en branschorganisation så vi har kontakt med våra nordiska länder på säkerhetssidan. 

Ingår i en organisation som heter international gas union IGU, som har koll på hela världen, fast 

det är gas i allmänt och inte bara LNG. 

- Hur mycket samarbete har ni med EU? 

Inte på sjöfartssidan, där har vi en del förbättringspotential, på land transportsidan däremot ingår 

vi en grupp som heter NGVA Europé som sitter i Bryssel. Dom jobbar med tunga transporter med 

LNG. Driver också ett EU projekt som heter LNG Blue Korridors som syftar på att bygga ut 

tankstationer och korridorer med flytande naturgas. 

- Hur mycket anser ni att behovet för LNG kommer vara för svenskt bruk?  

I relation till våra övriga energigaser i Sverige så är vi en väldigt blygsam del av den totala energi 

tillförseln med ca 3 %. Kommer det inte in några fartyg till Sverige med LNG behov så är det 

svårt att säga. 

- Hur miljövänligt är LNG i jämförelse med andra fartygsbränslen?  

Ja, asså om vi tar generellt på om man jämför med olja så har naturgas lägre koldioxid utsläpp, 

det är rent, om man har det i motorer och sånt så blir det en renare arbetsmiljö, inga partiklar osv. 

Men ja, det finns ju fakta på det där, hur det står sig till olika bränslen. Jag tror inte att man ska 

ställa sig emot metanol och andra bränslen, det är precis som på fordonssidan med olja, vi krigar 

inte mot metanol och el. Användningen av tjockolja måste dock bli mindre. Det finns mycket 

andra saker man kan göra för att transporter ska bli miljövänligare, som drakar till fartyg tex. 

Finns mycket annat man kan arbeta med, man ska inte bara titta på bränslet, utan se det i ett stort 

systemperspektiv. Man konverterar kanske inte ett fartyg hur som helst då det kostar så mycket. 

Däremot är nybyggen av fartyg en helt annan grej, där LNG är det bättre alternativet. 
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- Vilka krav ställer ni på utveckling av LNG?  

Vi ger korrekt behörighet till de som arbetar med gas, det utfärdar vi. De som lägger gasledningar 

är auktoriserade av oss. Allt sånt har vi hand om fast inte på LNG sidan, marknaden har varit för 

liten i Sverige, vi har mer utveckling på naturgas/biogas sidan. Har inga utbildningar vad gäller 

LNG ännu, tittar dock på att ta fram detta. Men just nu är marknaden för liten i Sverige. 
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Viking Line 

 Kari Granberg     

 Project Manager 

- Vad anser ni det är som bromsar er utveckling av LNG drift på era fartyg? 

Infrastrukturutvecklingen, bunkerbåtar, terminaler det går hand i hand med efterfrågan av LNG.  

Myndigheter och olika intressenter som kan bromsa utvecklingen. Det är väldigt kostsamt att 

konvertera en gammal flotta till LNG-drift. Det är inte ekonomiskt försvarbart att konvertera en 

gammal färja som exempelvis M/S Mariella samt att det blir svårt att finna plats för LNG-

tankarna, kostnaden blir cirka 8-10 miljoner Euro. LNG fungerar nog bäst på nyare fartyg i alla 

fall bland färjorna.  

- Har ni några framtida planer på att bygga nytt tonnage med LNG-drift?  

Ja är det så att vi bygger nytt så blir det garanterat med LNG-drift, vi har haft väldigt goda 

erfarenheter med Viking Grace, inte en enda incident vid bunkring eller liknande. LNG är väldigt 

rent och vi slipper sot på däck och smuts i maskin inga avgaser som luktar, väldigt ren och fin 

miljö både inne och ute. 

- Vad kostade Viking Grace? 

Kontraktspriset var 240 miljoner. Det är endast varvet som känner till LNG-produkternas 

kostnad, materialet kostar runt 5-10miljoner euro komponent för komponent men det är svårt att 

svara på exakt.  

- Vart får ni er LNG ifrån?  

Från Nynäshamn med lastbil och från loudden i Stockholm med bunkerbåten Seagas till Viking 

Grace detta utförs 5-6 ggr i veckan varje morgon utom på söndagar,  det tar 45 minuter med en 

bunkring på 60-70 ton LNG. 

- Hur mycket kostar bunkerförbrukigen på Viking Grace? 

Hon är väldigt optimerad, skrovlinjer och liknande, 42-47 ton / dygn, jämfört med M/S Amorella 

som går samma trad så ligger förbrukningen under hennes även fast M/S Viking Grace är 60% 

större. 
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- Har ni några planer på att bygga fler LNG drivna fartyg i framtiden? 

Vi har så goda erfarenheter med M/S Viking Grace så om vi bygger nytt kommer det garanterat att 

bli med LNG. 

- Fick ni något ekonomiskt stöd vid bygget av Viking Grace? 

Ja vi fick innovationsstöd på 28 miljoner € och utan det stödet skulle det knappast ha blivit något 

nybygge. 

- EU har gett ett bidrag på 30 miljoner € till Göteborgs Hamn, har ni fått något bidrag av 

EU? 

Nej bedriver ju ingen treminalversamhet, vi köper ju LNG från en leverantör med leverans till 

fartygssidan, vi har inte hand om AGA-transportverksamheten. 

- Fick ni någon hjälp av SSPA, Energigas eller Redareföreningen? 

SSPA gjorde riskanalyser för transporten av LNG från Nynäshamn till Loudden i Stockholm och 

för sjötransporten av LNG till bunkringsplatsen. 

- Hur ser ni på hönan eller ägget-dilemmat?  

Vi har passerat biologistadiet vi har utfört över 500 ship to ship bunkringar.  

Det byggs LNG terminaler, bunkerfartyg m.m, om man beställer nytt fartyg så finns LNG-

leverantören på plats när det nya fartyget är färdig. 

- Hur ser ni på att Göteborgs Hamn kommer att ge en miljörabatt till fartyg med LNG drift?   

De har nog ett litet annat upplägg där, de har haft reduktioner för svavel och NOx, det är ett 

väldigt bra initiativ av dem, fler borde ta efter. Det är ett incitament för redare att bygga LNG-

fartyg att man får något tillbaka för sina innovationer, i alla fall till en början. 

- Kan ni tänka er att samarbeta med andra rederier för att lättare skapa en ökad   

påskyndande av LNG terminaler? 

Det har vi redan gjort det har varit men massa rederier som har besökt Grace, varje vecka 

kommer det folk från hela världen och granskar henne. Både redare och myndigheter t.ex US 

Coast Guard och Canada Transport. Under två veckor i maj så hade vi över 500 besök i maskin, 
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det blir nästan övermäktigt att hantera allt intresse. Vi har verkligen ställt upp för övriga 

intressenter. 

- Har ni stött på några juridiska hinder? 

Nej det har funkat jättebra vi har ju ship to ship-bunkring, så då är ju översynsmyndigheten 

Transportstyrelsen. Jämfört med att ha en landbunkring så är det många fler myndigheter som 

hade behövt vara inblandade. Det fungerar väldigt bra med Transportstyrelsen. 
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SWEDEGAS 

 Jesper Engstrand 

 Marknads och affärsutveckling 

- Vad tror ni bromsar en fortsatt utveckling av LNG i Sverige?  

Rätt så mycket, dock inte så mycket på teknik sidan utan mer ekonomiskt och uppföljningar på 

krav av långvariga bränslen. Det är vad vi tror bromsar utvecklingen. Inte bara ekonomin som 

priset på LNG jämfört med  alternativen så som tjockolja och dieselolja utan också slutkundernas 

ekonomi och slutlägen. Rederier har sitt och terminalerna har sitt och samtidigt måste det finnas 

en tillräcklig trygghet mellan LNG och marin disel olja och en industritrygghet mellan LPG och 

LNG.  

- Hur ser ni på utvecklingen av LNG i Sverige idag?  

Vi är ganska positiva även fast utvecklingen går trögt och har tagit längre tid än vad vi trodde. 

Det beställs fartyg och bunkringsfartyg (dock inget här i Sverige men det har beställt ett nere från 

Danmark) det kommer mer terminaler på kontinenten som erbjuder lastning och lossning till en 

småskalig marknad. Småstenarna börjar falla på plats och vi hopppas och tror att det kommer 

rulla på med en successiv utbyggnad av fartyg, så vi bygger upp en tillräckligt stor kritiskt 

marknad så dem som har LNG vågar satsa på positioner i småskaliga LNG terminaler som 

Göteborgs Hamn till exempel. 

- Hur tror ni Sverige kan optimera utvecklingen av LNG?  

Som land kan Sverige optimera utvecklingen genom att skapa ett tydligt incitament. Så som att 

lagstifta kraven för utsläpp genom att installera skrubbers eller konvertera till LNG.  Man borde 

också uppfylla hårdare straff för de som inte följer dessa miljörestriktioner. En tanke är att man 

likt Finland och Norge göra det möjligt att söka bidrag från Sveriges stat för finansiering av 

fartyg och terminalerFör att Sverige ska kunna optimera sin utveckling så är det nog något sådant 

som måste investeras i.  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- Varför valde ni att satsa på en LNG-terminal i Göteborg?  

Det finns väldigt tydliga skäl eftersom Göteborgs Hamn är Skandinaviens största marina 

marknad. Det bunkras idag uppemot 14 terra-watt och 1.000.000 ton olja. Det finns idag en 

järnvägsanslutning som erbjuder lossning och lastning till bland annat södra och norra  Sverige 

som är kopplat till Göteborg.  

- Har ni några framtida planer/projekt?  

Vi har vårt uppe i Gävle där vi tittar på ett konsumtionsnät för ett gasnät mellan Gävle och 

Brofjorden och sen till Borlänge och det skulle få försörjning med LNG, där har vi ett LNG 

projekt.  

- Får ni något svenskt stöd, i form av bidrag? 

Vi får inget svenskt stöd. Vi har tillsammans med Göteborgs Hamn, Rotterdam Hamn och Vopak 

Gas fått ett EU stöd på 36 miljoner Euro där vi har fått en betydande del som vi inte har avslöjat 

hur mycket som går till Göteborg.  

- Har ni stött på juridiska hinder?  

Ja  det har vi. LBG (Liquefied BioGas) och LNG som är väldigt lika på många sätt har det 

framstått hinder skattetekniskt. Det finns problem med gasprincipen eftersom dem som har hand 

om skatterna inte förstår att det är samma molekyl fast olika temperaturer. Dessa frågor jobbar vi 

fortfarande med. Bunkringen av M/S Viking Grace som görs ship to ship medan passagerare 

lastas samtidigt var i början problematisk då det har behövts ta fram nya regelverk från 

terminalerna och rederierna. 

- Hur ser ni på hönan eller ägget-dilemmat?  

När det gäller så pass stora investeringar som importterminaler så stämmer det fortfarande. Jag 

var nere och höll ett föredrag i Rotterdam i förra veckan och då var det flera andra aktörer som 

också höll föredrag om lite mindre LNG lösningar till bunkrings stationer  och enskilda aktörer. 

Det pratades om att hönan eller ägget problemet inte finns längre för riktigt småskaliga LNG 

produktion då det går att få tillgång till produkter via gatesterminalen och det byggs 

utlastingskapacitet på de flesta terminalerna. Sådana problem som vi pratar om att etablera nya 

småskaliga importterminaler då pratar vi fortfarande om hönan eller ägget, där det behövs 
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marknadspotensial för att kunna bygga upp en kritisk marknad, och samtidigt vågar inte 

rederierna och industrierna satsa på att gå över till LNG om det inte finns infrastruktur. 

- Hur ska man kunna optimera leveranskedjan av LNG i Sverige? 

Bättre samarbeten med transport, shipping kapacitet från och till terminalerna. Bättre samarbete 

för inköp och storskalighet. 

- Vilka samarbeten har ni? 

TEN-T som är ett EU projekt och Project of common interest som vi också har med EU.  

- Ger ni några bidrag?  

Inga bidrag, detta är en lågkastnings affär, långa betalningsplatser trygg men låg avkastning.  
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AGA 

 Jonas Åkermark          

 Sales and business dev. mgr Scandinavia          

- Vad tror ni bromsar en fortsatt utveckling av LNG i Sverige?    

Basproblematiken ligger i grunden att det inte finns någon färdig infrastruktur som går att 

utnyttja. Den som väljer LNG idag som bränsle för sina fartyg blir också en del i utbyggnaden 

av infrastrukturen inom LNG. Det är en del redare som är vana med traditionella fartyg som 

går på HFO (Heavy Fuel Oil) där man kan i princip köpa sin bunker på pressbyrån. 

Tillgängligheten på oljan är ju väldigt god oavsett var på jordklotet man befinner sig. Det går 

alltid att hitta HFO, men på LNG sidan så är det ju absolut inte så och i synnerhet inte i 

Skandinavien och i ännu mer synnerhet i Sverige, då vi inte har någon tradition av att använda 

gasformiga energikällor. Vi har ju till största delen använt oss av energi som kommer från 

vattenkraft, kärnkraft och vindkraft vad gäller vår elförsörjning. Infrastrukturen i Sverige är ju 

från grunden ganska dåligt uppbyggd när det kommer till gasform eller all flytande energi. Jag 

tror att med er frågeställning bör man få till infrastrukturen för att tillgängliggöra bränslet i 

större omfattning än vad man har idag. Dem som är först ut med att införa LNG drift i sin 

verksamhet får tyvärr stå för en större del av kostnaderna för att hjälpa till att bygga ut en 

infrastruktur. Det är man i Sverige inte vana vid i de kommersiella branscherna. Många är 

vana vid snabbare leveranser av sina bränslen. När man ska bunkra med LNG så är det inte 

alls samma leveranstid som med HFO då man måste kontakta en till två gasleverantörer och 

får det efter en vecka i bästa fall. Det skiljer sig ganska så mycket mellan LNG och HFO. Men 

med takt som infrastrukturen byggs ut mer och mer så ökar tillgängligheten på LNG och vi 

hoppas det kommer att reagera och bli mer likt den oljemarknad vi har idag. Det är ungefär 

det vi tror är olika faktorer på en bromsning. 

- Hur ser ni på utvecklingen av LNG i Sverige idag?     

Det är inte bara sjöfarten som har valt att byta energikälla, detta sker även på industrisidan. 

AGAs allra flesta kunder idag på naturgassidan är från industrier. Våra kunder finns då inom 

den svenska basnäringen. Stål och papper framförallt och andra sorts industriapplikationer 

som man använder naturgas som värmeproduktion. Men även på bilsidan där man använder 

sig av biogas, kompenseras en del med naturgas eftersom biogas och naturgas har samma 

molekyler, det är ju metan båda två.(…)  Generellt  har vi ingen tradition i en infrastruktur i 
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flytande energikällor och i det kommer ju även kunskapen i hanteringen av gasformiga 

bränslen. Det kommer ta lite tid innan folk lär sig att bemästra denna hantering av flytande 

energikällor. Framförallt så är LNG väldigt kallt vilket utgör ännu ett hinder i hanteringen, 

man måste lagra det i speciella isolerade cisterner. Detta gör att all hantering av just flytande 

naturgas blir lite krångligare i jämförelse med hanteringen av diesel, bensin och HFO. Tyvärr 

går det inte lika fort som man hade kunnat hoppas på. 

- Hur tror ni Sverige kan optimera utvecklingen av LNG?    

    Vet inte riktigt, svårt att svara på. Man kan försöka tillgängliggöra bränslet på ett mer effektivt 

sätt. Kunskapen kring LNG är låg, det finns en marknadsföring och lobbyn inom detta område 

är väldigt viktig. Att försöka öka mottagligheten till konsulterna för gasformig energi, skulle 

man kanske kunnat säga. Försöka bygga ut infrastrukturen. Ofta när man pratar om gas så är 

det många som tror att naturgas är någon sorts vätgas. Generellt kan folk dra alla gaser över 

en kant och sen tro att naturgasen är lika farlig. Man har utfört experiment i hur svårantändlig 

LNG är och den är mer svårantändlig än både diesel och bensin vilket många kanske anser är 

lite konstigt. Så marknadsföring och lobbyn, PR så att säga är viktigt och att parallellt bygga 

ut ett fungerande infrastrukturnät. 

- Varför valde ni att satsa på en LNG-terminal i Nynäshamn?    

Om man bara pratar om LNG så ägs AGA av Linde som är ett stort tyskt företag. AGA och 

Linde har varit verksamma i samma bransch i över 100 år respektive och där har man 

framförallt varit duktig på att hantera luftgaser så som syrgas, kvävgas och olika typer av 

specialgaser. Där har man varit tekniskt duktig på att hantera dessa idéer. Men efter hand 

ansåg man att naturgas höll på att tas in på marknaden mer och mer.(…) Naturgas är en ren 

energikälla med några få undantag.  

 

I Nynäshamn finns Nynäs- petroleum dem har bland annat ett behov av just naturgas. Dem 

använder metan som processämne (…). Det var en bra placeringen eftersom man hade den här 

oljeverksamheten och i närheten även en terminal. Man hade baslasten där och man hade då 

närheten till en väl fungerande infrastruktur. Denna terminal ligger bra till, till Stockholm och 

till bunkerfartyget som bunkrar Viking Grace. Det är väldigt viktigt att ha tillgång till en bra 

infrastruktur till mackar, tankstationer och till lastning och lossning av fartyg. 
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- Vilka samarbeten har Nynäshamns LNG-terminal?    

Vi har inga uttalande samarbeten med hamnar, vi har ju en stor sjöfartskund och det är ju 

Viking Line, vilket är den ända. Men det är ju en kund-leverantörs relation så att säga. Vi har 

ju inga samarbeten, projekt eller något sådant egentligen med vare sig potentiella kunder, 

hamnar, städer eller industrier. 

- Har ni några framtida planer/projekt?     

Ja det har vi absolut, vi driver ju inte några generella utvecklingsprojekt eller så. Utan 

projekten som dyker upp uppstår ju via en kontakt från en speciell kund. Vi driver ju inga 

utvecklingsprojekt där vi tittar på eller bygger speciella system som man tror man kan sälja, 

utan varje kundinstallation eller kundprojekt blir liksom unikt på något sett. Det senaste stora 

projektet vi har gjort var samarbeten med Viking Line och Viking Grace med att bygga vårt 

bunkerfartyg. Annars är det nya kundprojekt på landsidan och sjöfartssidan.  

- Får ni något svenskt stöd, i form av bidrag?    

Egentligen inte något, vi har sökt EU-stöd vid något tillfälle. Men dessa bidrag handlar om 

specifika projekt. Man får inga stöd bara för man har valt att konvertera till LNG. Så inget 

standardstöd från staten som premierar så att säga skiftet till ett bättre och mer miljövänligare 

bränsle. Bidragen får man utgå från att det är noll. Många skulle gärna se bidrag för att 

minska riskerna lite grann så att säga. Få nya projekt att komma till stånd lite snabbare. Men 

generellt får man inget. Vi måste övertyga kunden att dem gör rätt. I Norge finns det den här 

berömda NOx-fonden som norrmännen får bidrag ifrån. Om man väljer att gå över till ett mer 

naturvänligt bränsle som hjälper miljön så kan dem få ganska så stora bidrag. All norsk sjöfart 

sätter in pengar i en fond, sen kan vem som helst inom norsk sjöfart begära att söka pengar. 

Något sådant skulle naturligtvis vara en välkommen idé för Sveriges sjöfart och industri. Jag 

har varit i kontakt med naturforskare som i sin tur varit i kontakt med svenska regeringen om 

att skapa en sådan fond, men har fått ett väldigt svagt bemötande. Jag tror att det fungerar bra 

i Norge. (…)  

- Har ni stött på juridiska hinder?    

Det finns väl en sak på sjösidan, det är de berömda regelverken om hur man bygger tankfartyg 

IGC (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied 

Gases in Bulk) koden sen finns det ett regelverk för fartyg med enbart LNG som bränsle. IGF 
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(International Code of Safety for Ships using Gases or other Low flashpoint Fuels ) koden 

behandlar fartyg som använder sig av gas som bränsle men som inte är bulkfartyg och denna 

kod finns inte i en riktig fastställd utgåva än. Det är många redare som har klagat på detta.  

Man vill ha det slutliga regelverket så att redarna inte börjar bygga fartyg som senare inte 

följer den slutgiltiga koden.  

- Hur ser ni på hönan eller ägget-dilemmat?     

Vem ska komma först, ska kunderna komma först eller ska infrastrukturen komma först. Det 

är ju inget av dessa som kommer först, utan dem kommer samtidig skulle jag säga. Det är så 

utspritt detta, det är ingen som riktigt vet vem det är som ska finansiera detta. Hur ska man 

kunna bygga ut en infrastruktur om man inte vet om det finns kunder. Jag tror inte att det är 

något av det där som kommer först. Dem kommer samtidigt. Man utgår från ett kundprojekt 

och då kommer det lite infrastruktur vilket leder till att fler kunder blir intresserade av att 

använda sig av infrastrukturen. Då är man fler som delar på omkostnaderna och då blir det allt 

förmånligare för dem som har klivit in i det. Detta skapar i sin tur ett nytt kundprojekt någon 

annanstans och sen flyter det bara på. Sen kanske det blir så att man bygger ihop system efter 

hand. Jag tror att man bygger upp infrastrukturen lite här och där. Sen byggs det upp en 

ytterligare försörjning av dessa system. Jag tror inte att det är någon som kommer först utan 

att alla kommer samtidigt.  

- Vad kostade det att bygga Nynäshamns LNG terminal?    

Ja den var ju inte gratis. Den kostade närmare någon miljard. Jag vet inte exakt vad den 

kostade men det är ungefär den storleksordningen. Detta är ingen jätte terminal i 

internationellt perspektiv, den är bara på 20.000 kubik. Liten terminal men den ända på 

ostkusten. 
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