
LNG FLYTANDE TERMINALPROJEKT

PROJEKTET I KORTHET

Den finska staten har bett Gasgrid Finland Oy att utreda implementering av ett flytande terminalfartyg för 
LNG (liquefied natural gas)  som ett komplement till finsk gasimport. Samtidigt skulle den flytande LNG-
terminalen kunna tillgodose ökande behov i Östersjöregionen. I praktiken är en flytande LNG-terminal en 
terminal förankrad i en hamn, där flytande naturgas återförångas till gas och matas in i överföringsnätet 
för gas. LNG-terminalen är förankrad i hamnstrukturen och en ledning som går från hamnen till 
slutdestinationen, exempelvis till gasnätet. Den flytande naturgasen levereras av internationella tankfartyg 
till terminalfartyget.

Hamnstrukturer kommer att byggas för det flytande terminalfartyget vid Finlands och Estlands 
kustområden, vilket säkerställer försörjningstryggheten i bägge länderna. Om byggnadsarbetet först 
färdigställs i Estland kommer terminalfartyget placeras där, tills dess att de finska hamnstrukturerna är 
färdigställda. Fartygets permanenta plats kommer att vara i Finland.

Fartygsprojektet är i högsta grad nödvändigt för försörjningstryggheten, och är därmed också extremt 
brådskande. Projektet kommer implementeras enligt en väldigt snabb tidsplan, och kommer fortskrida 
som planerat i nära samarbete med diverse parter. Vi kommer gå vidare steg för steg och komma med 
mer information allt eftersom processen fortgår. 

Eftersom Finland inte har en egen produktion eller reserver 
av naturgas är vi beroende av importer. Gas behövs främst för 
industriella processer, tunga transporter samt el och värme. 
Vid processanvändning är gas bland annat en säker och 
konstnadseffektiv energitillgång.

Naturgasledningen Balticconnector som togs i drift 2020, 
binder samman de finska och estniska gasnäten. Under 2022 
kommer LNG-terminalen i Hamina att stå färdig, där LNG-last 
som skeppas med hjälp av mindre tankfartyg kommer att kunna 
matas in direkt i det finska överföringsnätet för gas.

Uthyrningen av terminalfartyget gör det möjligt för Finland 
att bryta sitt beroende av rysk gasledningsgas. Att säkerställa 
försörjningstryggheten i händelse av osäkra och oförutsägbara 
situationer är av största vikt. Den snabbaste lösningen för 
att säkerställa Finlands försörjningstrygghet och kontinuitet i 
gasförsörjningen i olika scenarier är en flytande LNG-terminal. 
Fartyget säkrar Finlands energiförsörjning till både industri och 
hushåll en lång tid framöver och är därför ett viktigt projekt för 
hela Finland.

VIKTEN AV DEN FLYTANDE LNG-TERMINALEN
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Överföring energi.



•   Den flytande LNG-terminalen som kommer till Finland är 291 
meter lång och 43 meter bred. Den har en volym på cirka 
151,000 kubikmeter, vilket motsvara cirka 68 000 ton LNG, 
flytande naturgas, när den är fullastad. Det innebär cirka 1 050 
GWh energiinnehåll.

•   Fartygets förångningskapacitet är 140 GWh/dygn och mer än 
40 TWh per år.

•   Fartygets förångningskapacitet överstiger Finlands årliga 
naturgasbehov som historiskt varit cirka 25 TWh per år.

•   Terminalens betydande kapacitet betjänar gasmarknaden i 
hela Östersjöregionen via naturgasledningen Balticconnector.

•   När LNG-terminalfartyget anländer fullt lastat förankras det i 
hamnstrukturen, sedan återförångas den flytande naturgasen 
ombord. Gasen matas därefter ut till det befintliga gasnätet 
via en anslutningsledning i hamnen. Efter driftsättning 
levereras LNG till terminalfartyget med separata tankfartyg. En 
avlastning tar ungefär en dag.
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•   Naturgas används mest inom industri och energiproduktion, 
då den är mer miljövänlig än exempelvis kol eller 
eldningsolja.

•   Naturgas släpper ut 40 procent mindre CO2-utsläpp i 
jämförelse med kol.

•   Naturgas står idag för 5 procent av Finlands totala 
energiförbrukning. Dessutom används redan LNG inom 
sjöfart och tunga transporter.

•   En fjärdedel av den naturgas som Finland behövde 2021 
importerades via naturgasledningen Balticconnector och en 
tredjedel 2020.

•   Den totala kostnaden för den flytande LNG-terminalen 
beräknas till 460 miljoner euro under ett 10-årigt hyresavtal. 
Kostnader relaterade till användningsvolymen tillkommer. 

TIDSLINJEN

Den 7 april 2022 godkände 
finska regeringens finanspolitiska 
ministerutskottet åtgärder för att 
hyra en stor flytande LNG-termi-
nal i samarbete med Estland.

Den 4 maj 2022 undertecknade 
Gasgrid Finland Oy och Elering AS 
ett samarbetsavtal om det praktiska 
genomförandet av uthyrning av en 
flytande LNG-terminal (FSRU).

Baserat på preliminära 
granskningar kommer terminalen 
att byggas enligt marknadsmässiga 
villkor på kommersiell basis av ett 
dotterbolag till Gasgrid Finland Oy.

Beslutet om place-
ringen av terminalen 
kommer att tas i maj 
2022.

Bygget kommer att 
påbörjas så snart som 
möjligt under år 2022.

Hamnstrukturer kommer vara färdigställda i 
Finland tidigast i slutet av året, förutsatt att det inte 
uppstår några förseningar i tillståndsprocesserna 
eller byggandet som krävs i projektet. Situationen 
gällande tidslinjer och användbarheten av de 
estniska hamnanläggningarna undersöks.

Driftsättning av den 
flytande LNG-termi-
nalen kommer att 
ske mellan Q4/2022 
och Q4/2023.

Mer information och bilder om projektet 
finns på Gasgrids hemsida under 
”Projekt”.
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