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Nu ökar LNG-drift i handelsfartyg 

Nils Sjökvist 

 

 

Nybyggd bulkcarrier med LNG-drift 
 

Fartyg som drivs med LNG har hittills mest varit mindre tonnage och med fasta 

rutter och tidtabeller. Viking Lines färjor och bilbåtar tillhörande norska United 

European Car Carrier är sådana exempel, men även det svenska rederiet Terntank 

har satsat på LNG-drift på mindre produkttankfartyg. En gemensam svårighet har 

varit att det inte finns någon större utbyggd infrastruktur för bunkring av dessa 

fartyg, men det håller nu långsamt på att ändras. Alla dessa fartyg har utrustats med 

huvudmaskiner för att kunna köras antingen på LNG eller på vanlig bunkerolja, så 

kallade Dual Fuel-maskiner, vilket är nödvändigt för att undvika situationer då man 

saknar LNG- leveranser. 

   Detta förhållande börjar dock nu att ändras, även på de stora torrlast- och 

tankmarknaderna i världen, mycket beroende på att infrastruktur för 

bunkerleverenser successivt byggs ut på många ställen. 

   Nyligen levererades det första större bulkfartyget med LNG-drift, Ilshin Green Iris 

från Hyundai Mipovarvet i Sydkorea. Fartyget är en bulkcarrier om 50 000 dwt, som 

beställts av den koreanska ståltillverkaren POSCO. LNG-tankarna är placerade på 

akterdäcket och stör på så sätt inte lasthanteringen. POSCO har levererat materialet 

till dessa LNG-tankar som är tillverkade av ett egenutvecklat manganstål och 

fartyget skall naturligtvis fungera som demonstrationsobjekt. LNG-tankar kräver 
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material som är dyrt och man vill naturligtvis komma in på marknaden med den nya 

stålkvaliteten som man anser är mer kostnadseffektiv. I maskinrummet finns en 6-

cylindrig Dual Fuelmaskin av MAN-B&W:s design. 

 

 

Ilshin Green Iris 

Ilsh 

   Även för den tunga malmtraden mellan Australien och Kina pågår ett projekt med 

att utveckla en 250 000 dwt Very Large Ore Carrier (VLOC) med LNG-drift. Den 

australiensiska gasleverantören Woodside och det grekiska rederiet Anangel 

(Angelicoussis) deltar i detta projekt som ännu inte lett till någon beställning. 

 

 

 

   I vårt eget närområde pågår samma utveckling. Det finska rederiet ESL Shipping, 

som bland annat sköter alla malmtransporter i Östersjön för SSAB, får i år två 

stycken handy-size bulkfartyg på 25 600 dwt från Jinling Shipyard i Kina. Båda 

fartygen, Haaga och Viikki, är byggda för LNG-drift och utrustade med Dual 

Fuelmaskiner från MAN-B&W på 7 250 kW. Även pannor och hjälpmotorer kan 

köras på LNG. Fartygen, som har högsta isklass, är avsedda för trafik främst i 

Östersjön men också i andra nordeuropeiska farvatten. 
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Vikki & Haga 

 

   På tankmarknaden händer liknande saker vad gäller oljetransporter från Ryssland. 

Det ryska statsägda rederiet SCF (SovComFlot) har beställt sex Afra-max tankfartyg 

på 114 000 dwt hos Hyundai Heavy Industries i Sydkorea, samtliga byggda för LNG- 

drift. De två första, som levereras i år, har slutits på 5 års timecharter av Shell, som 

också ska leverera LNG från specialbyggda bunkerfartyg. Fartygen, som även de har 

högsta isklass, är avsedda för den ryska oljeexporten och skall främst trafikera 

Östersjön och nordeuropeiska hamnar. 

 

 

Animerad bild på SCF nybyggen 
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Signering av timecharter agreement 
 


