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FOKUSGRUPPERNA

Rapport från konferens

Bakgrund
Mattias Svensson deltog å SGC:s vägnar i konferensen LNG and CNG Transport
Forum som ägde rum i London, England 140409–140410. Ungefär 40 personer
deltog på konferensen, mestadels från Storbritannien men också en stor andel
från de skandinaviska länderna.

Tre intressanta bidrag
Bland många intressanta föredrag noteras särskilt vid följande tre:

1. Pricing mechanisms and market dynamics – Peter Stewart, Chief Energy
Analyst, Interfax

a. Den bästa av de presentationer som berörde prisbildning och fram-
tida priser för både olja och LNG.

b. Farhågor om att dieselpriser drivs upp av SECA-reglering troligen
ogrundade, stora investeringar inom kort för kat. krackn-ökn på raff

c. Såg att oljepriset fortsatt skulle variera mellan 85-90 – 125 dollar per
fat. Det högre pristaket för att efterfrågan helt enkelt minskar när det
närmar sig den nivån, den lägre eftersom det är smärtgränsen för
tight oil, som nu utgör så stor del av marknaden att den kan styra ut-
budet – andra, billigare källor till olja finns inte i tillräcklig mängd

d. Asien driver efterfrågeökning, mer likartade världsgaspriser att vänta
när Ryssland bygger infrastruktur för Asien-export och USA börjar
exportera ej fördestinerad LNG (ca 50 mtpa framåt 2020)

e. Ser hur shale NGL lett till export av LPG för första gången sen 70-
talet från USA, kan sänka LPG-priser och öppna för marina tillämp-
ningar? (kommentar från motortillverkare: vi satsar dock i första hand
på metanol och LNG)

2. Low risk LNG infrastructure – Frederik Smits van Oyen, Director, Dabba
Energy

a. Illustrerade på ett bra sätt hur small-scale skiljer sig från ”normal”
LNG-hantering, och hur investeringsbördan i SSLNG är omvänd,
med tyngsta investeringarna downstream istället för upstream

3. LNG as a transport fuel – Kaushik Burman Global marketing manager D-
LNG Shell

a. Shell har bestämt sig, segmenten som gäller är tunga vägtranspor-
ter, sjöfart (inland waterways också) och rälsburet. Ser stora volymer
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kommer snart, ser framför sig 10-15 % marknadspenetration 2030 i
dessa olika segment

b. Kina största marknad idag: 80 000 LNG-drivna tunga fordon, varav
25 000 bussar, servade av 1400 LNG-stationer. Tror denna marknad
kan driva fram billigare LNG-tankar

c. Viktigast för marknadstillväxt: Samarbetspartnerskap (t.ex. Wärtsilä,
Volvo), slutkundens ekonomiska möjligheter och bättre regelverk och
standardisering

d. Varför satsar de nu: Deras scenario-team såg för fem år sedan att
kunder började efterfråga alternativa bränslen, ville diversifiera och
dra ner på sitt koldioxid-avtryck

Det talades om
På konferensen talades det rent allmänt mycket om att small-scale LNG var en
marknad som troligen skulle kunna ha en stor tillväxt, framför allt om förutsägel-
serna om sjunkande LNG-priser infrias. Det talades också om det stora behovet
av att regleringar och standarder etableras som underlättar för marknaden

Konferensmaterialet
Det skannade konferensprogrammet återfinns nedan. Intressanta presentationer
kan erhållas vid förfrågan från mattias.svensson@sgc.se.












