
LNG FLYTANDE TERMINALPROJEKT

ETT VIKTIGT PROJEKT FÖR HELA FINLAND

Gasgrid Finland Ab har på uppdrag av finska staten genomfört ett LNG-terminalfartygsprojekt för att 
trygga industrins, energiproduktionens och hushållens gasförsörjning samt försörjningsberedskapen för 
gasförsörjningen i det finländska samhället fr.o.m. vintern 2023. LNG-terminalfartyget visade sig vara  
den snabbaste lösningen för att trygga kontinuiteten i gasförsörjningen i Finland i alla olika scenarier långt 
in i framtiden. Med LNG-terminalfartyget kan Finland helt bryta beroendet av rysk rörgas.

Finland har inte egen produktion av naturgas eller egna gasreserver, dvs. Finland är beroende av import  
av gas. Gas behövs främst för industriella processer, tunga transporter samt samproduktion av el och 
värme. Vid processanvändning är gasen bland annat en leveranssäker och kostnadseffektiv energiform. 
LNG-terminalprojektet är ett viktigt projekt för hela Finland.

Genom LNG-terminalfartygsprojektet kan försörjningsberedskapen tryggas i eventuella oväntade och  
oförutsägbara situationer. För LNG-terminalfartyget har det byggts hamnanläggningar också längs  
Estlands kust för att trygga försörjningsberedskapen vid långvariga störningar i gasförsörjningen.

Gasgrid har hyrt ett LNG-terminalfartyg från Exelelerate Energy 
med ett 10-årigt kontrakt. Via gasledningen Balticconnector, 
som togs i drift 2020, kan gas från LNG-terminalfartyget som har 
ankrat i Ingå hamn levereras i större utsträckning också till de 
baltiska staterna och till och med till Polen. Via LNG-terminalen 
i Fredrikshamn, som färdigställdes 2022, kan LNG-laster som 
hämtas med mindre tankfartyg matas direkt till Finlands gasnät. 

Det flytande LNG-terminalfartyget eller FSRU (Floating 
Storage and Regasification Unit) är en terminal som ankras  
i hamnen och där flytande naturgas återförångas till gas och 
matas in i överföringsnätet för naturgas. Terminalfartyget ankras 
i hamnanläggningen genom vilken en ledning går till Gasgrids  
gasöverföringsnät. LNG levereras till terminalfartyget med  
mindre fartyg från den globala marknaden.

GAS LÅNGT IN I FRAMTIDEN
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Överföring energi.



•   LNG-terminalfartyget är 291 m långt och 43 m brett.  
Den har en volym på cirka 151 000 kubikmeter och motsvarar 
68 000 ton LNG, dvs. flytande naturgas. Volymen motsvarar 
ungefär 1 050 GWh energi.

•   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 betjänar gasmarknaden i hela Östersjöregionen 
via gasledningen Balticconnector.

•   Den flytande naturgasen återförångas i fartyget till gas,  
varefter gasen överförs via förbindelseröret i hamnan-
läggningarna till det befintliga gasnätet.

FAKTA OM DET FLYTANDE LNG-TERMINALFARTYGET EXEMPLAR I INGÅ
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LNG FLYTANDE TERMINALPROJEKT

 •   LNG levereras till Exemplar med separata tankfartyg  
och en lossning tar ungefär ett dygn.

•   Naturgas används främst inom industri och energiproduktion,  
eftersom den är miljövänligare än till exempel kol eller  
eldningsolja.

•   Jämfört med stenkol producerar naturgas 40 % mindre  
koldioxidutsläpp.

•   Naturgasens andel av den totala energiförbrukningen i Finland 
är för närvarande 5 procent. Dessutom används LNG redan i 
fartygstrafik och den tunga trafiken.

•   De totala kostnaderna för LNG-terminalfartygs-projektet 
uppskattas till 460 miljoner euro med ett 10-årigt hyresavtal. 
Dessutom uppstår kostnader som hänför sig till användnings-
volymen.

PROJEKTETS TIDSLINJE

GOTT SAMARBETE

Projektet har genomförts i exceptionellt snabb takt och har 
under Gasgrids ledning framskridit som planerat och i gott sam-
arbete med många olika aktörer. Byggandet av en hamnterminal 
för ett flytande LNG-terminalfartyg som innehåller kondenserad 
naturgas inleddes i augusti 2022.

Entreprenaden har omfattat bland annat de kaj- och för-
töjningskonstruktioner och system som LNG-terminalfartyget 
behöver samt en gasledning på 2,2 km för integrering i Gasgrids 
gasöverföringsnät.

Den strukturella styrkan och draghållfastheten hos kaj-  
och förtöjningsanläggningarna är många gånger större än för 
konventionell fartygstrafik.

Gasgrid har aktivt informerat om hur LNG-terminalprojektet 
framskrider och har också haft ett nära samarbete med Ingå 
kommun. I enlighet med Tukes beslut 11023/03.02.00/2022 
har LNG-terminalfartyget Exemplar placerats i Ingå hamn och 
terminal verksamheten kan inledas i enlighet med tillstånds-
villkoren.
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Mer information och bilder om projektet 
finns på Gasgrids hemsida under 
”Projekt”.
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