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Gasleveranser till Tyskland 

Nils Sjökvist 

I det spända läget runt Ukraina med ryska trupper runt landets gränser har de ryska 

gasleveranserna till Tyskland blivit ett hett ämne. Inte minst hotet att gasleveranserna kan 

komma att strypas eller stängas av som ett politiskt utpressningsmedel. Den tyska 

energiomställningen, Energiewende, med utfasning av kärnkraft och kolkraft, gör inte 

saken enklare.  

Den nybyggda gasledningen Nord Stream 2 från Ryssland till Tyskland är färdigbyggd men 

inte certifierad för drift och president Biden har sagt att den inte kommer att tas i drift om 

Ryssland går in i Ukraina. Gas från USA har enligt tidningsuppgifter omdirigerats till 

Europa och den 10 februari, meddelade Japan att några laster LNG från USA till Japan skulle 

omdirigeras till Europa. 

Hur stor kapacitet har Tyskland att ersätta leveranser med pipeline från Ryssland till 

importerad LNG från fartyg? 
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Tyskland har haft tre projekt som gäller uppbyggnad av LNG terminaler för import, två vid 

Nordsjön och ett vid Östersjön. Av dessa är projekten i Wilhelmshafen och Rostock nedlagda 

medan det i Brunsbüttel ligger flera år i framtiden om/när det blir klart. 

Det finns alltså ingen importterminal för LNG i Tyskland. Man har tydligen helt förlitat sig 

på framtida pipeline leveranser från Ryssland. Import från andra länder måste således gå via 

hamnar i andra länder, närmast då Nederländerna och Frankrike. 

I Litauen och Polen har man av erfarenhet litat mindre på rysk gas. I Klaipeda finns sedan 

flera år en FSRU, Floating Storage and Regassing Unit, vilket är ett fast förtöjt LNG fartyg 

som tar emot laster från andra fartyg och överför LNG från flytande till gasform och vidare 

till landets gasnät. Fartyget heter Independence, ett passande namn. I Swinoujscie i Polen finns 

också en LNG terminal. 

 

FSRU i Klaipeda 

Independence 

 

 

 
LNG terminal 

Swinoujscie 

 

På Nordsjösidan finns LNG terminaler i Rotterdam längst ute vid Maasvlakte, i Zeebrugge i 

Belgien och i Dunkerque i Frankrike. 



              Länspumpen - Sjöfartshistorisk tidskrift sid 3(7) 

 

www.lanspumpen.se                                    publ: 2022-02-12                                        © Länspumpen 2022 

Hur var aktiviteten på LNG fronten den 10 februari 2022 i Öster- och Nordsjön? Via 

MarineTraffic fann jag följande: 

I Klaipeda låg Pearl LNG och lossade. Hon är byggd 2020, lastar 174 000 m³ och har Marshall 

Island flagg. 

 

 

Al Ghashamiya var på utgående från Östersjön, byggd 2009, lastar 217 000 m³ och Marshall 

Island flagg. Var hon lossat i Östersjön vet jag inte. 
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I Rotterdam låg Golar Bear och lossade. Byggd 2014 och laster 157 000 m³. 

 

 

Till ankar utanför Rotterdam låg Cool Voyager (byggd 2013 och på 157 000 m³), British 

Sapphire (byggd 2008 och på 155 000 m³) och Georgiy Ushakov (byggd 2019 och på 172 000 m³) 

väntade på att få lossa. 

 

Cool Voyager 
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British Sapphire 

 

 

 

Georgiy Ushakov 

 

 



              Länspumpen - Sjöfartshistorisk tidskrift sid 6(7) 

 

www.lanspumpen.se                                    publ: 2022-02-12                                        © Länspumpen 2022 

I Dunkerque låg inget fartyg inne men Enshu Maru (Byggd 2018 och på 164 700 m³) låg 

utanför och väntade. 

 

 

Ett annat japanskt fartyg, Noshu Maru, byggt 2019 och på 180 000 m³ befann sig den dagen på 

väg in i engelska kanalen men när jag kontrollerade idag hade hon vänt och befann sig på 

väg ut. 
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All gasimport till Tyskland från fartyg måste gå via andra länder som också är stora 

förbrukare av gas, som till exempel Nederländerna, och där man kan förvänta en viss 

konkurrens om gasen. Tyskland är Europas största gaskonsument och får också rysk gas via 

två pipelines som båda går genom Ukraina. Nord Stream 1 ledningen som är i drift har 

levererat 55 miljarder m³ på årsbasis och Nord Stream 2 har säkert minst lika stor kapacitet.  

Det är mycket som står på spel för Tyskland i Ukrainakrisen. 

 

 

 


