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Swedegas og Kanfer Shipping planlegger LNG sjøtransport og
flytende lagring ved Gävle regionen.
Swedegas planlegger en potensiell etablering av en gass infrastruktur løsning i Gävle
regionen. Selskapet har signert en MOU med Kanfer Shipping for et samarbeid
vedrørende sjøtransport i kombinasjon med et flytende lager av LNG (flytende
naturgass) i Gävle området.
"Vi ønsker å investere i den mest effektive løsningen. Dette konseptet er veldig
gunstig fra et operasjonelt ståsted som vil ha fordeler for våre kunder i regionen» sier
Johan Zettergren, Swedegas Vice President.
Swedegas planlegger å investere i en gassinfrastruktur løsning i Gävle regionen. Dette vil
inkludere et regionalt gassnettverk og en LNG terminal. En løsning av en slik natur vil gi
industri, transport sektoren og shipping tilgang til konkurransedyktig, bærekraftig energi
etter som de gradvis endrer fra oljebaserte produkter til mer miljøvennlige alternativer.
Gass vil bli brukt da det er sikkert, enkelt å håndtere og vesentlig mer miljøvennlig enn
olje og kull. Den regionale biogass produksjonen kan også øke ved etablering av en mer
effektiv distribusjonssystem.
Swedegas er i diskusjon med Kanfer Shipping om hvilke parameter en slik fleksibel og
robust løsning for levering av LNG/gass til regionen vil ha. Kanfer Shipping sin løsning
innebærer at LNG blir transportert på skipsformede lektre som dyttes av en
skreddersydd taubåt. Lekterne vil også fungere som flytende lagring/terminal av LNG i
havnen. Derfra vil LNG bli regasifisert og fraktet i Swedegas sitt gassnettverk.

“Vi streber etter å finne den mest konkurransedyktige og fleksible løsning for hele
gassinfrastrukturen og analyserer flere muligheter for å finne den mest effektive» sier
Johan Zettergren.
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Kanfer Shipping skal gjennomføre en studie (FEED – Front End Engineering Design) som
tillater partene å fortsette mot en beslutning av prosjektet.

«Vi er veldig fornøyd med tilliten som Swedegas har vist oss og vi ser frem til å være
involvert i prosjektet videre. Hensikten er å jobbe sammen gjennom året for å få en
komplett gassinfrastruktur løsning på plass,» sier Stig Anders Hagen, Managing Partner
hos Kanfer Shipping.
Swedegas AB
Swedegas er et infrastrukturselskap som investerer i smarte energi systemer. Selskapet
eier gassoverføringsnettet som strekker seg fra Dragör i Danmark til Stenungsund i
Sverige. Hvert år så transporterer Swedegas energi tilsvarende 15 TWh til distributører
og kunder som er knyttet til nettet. Gassnettverket leverer gass til 33 kommuner,
diverse industri selskaper, varme og kraftanlegg og LNG stasjoner for bil. Swedegas
investerer i disse dager i utvikling av infrastruktur for biogass og LNG.

Kanfer Shipping AS
Kanfer Shipping er et norsk shipping selskap som fokuserer på små skala LNG
distribusjon, flytende lagringsløsninger og terminal servicer. Se også
www.kanfershipping.com

For ytterligere informasjon, kontakt Saila Horttanainen, Vice President Corporate
Communication, Swedegas på telefon +46 70 622 76 06 eller på
saila.horttanainen@swedegas.se, eller Stig Anders Hagen, Managing Partner, Kanfer
Shipping på telefon +47 413 599 80 eller på stig@kanfershipping.com.
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