OM LPG

MOBIL ENERGI,
SOM BYGGER BRO
TIL FREMTIDEN
Liquefied Petroleum Gas (LPG) er en mobil energi
kilde, som har stor betydning mange steder i
verden, Europa og Norden.

Opvarmning, industrielle processer, ukrudtsbekæmpelse, tagdækning,
madlavning i storkøkkener og restauranter. Hver dag sørger Kosan
Gas for energi til en række vigtige formål i hele Norden. Det gør vi med
mobil energi, som vi fylder på flasker og tanke. LPG er en ”livsnerve”,
da gassen leveres til områder, hvor naturgas eller fjernvarme ikke er en
mulighed. Og når solen ikke skinner, eller vinden ikke blæser, fungerer
LPG flere steder også som et driftssikkert supplement til de vedvarende
energikilder.
Høj kvalitet med omtanke for miljøet
LPG er en central brobygger til fremtidens vedvarende energi. Selvom
LPG er fossilt, er det en renere energikilde end for eksempel olie og
kul. Både fordi gassen udleder mindre CO2, og fordi den ikke udleder
sodpartikler og miljøgifte som bly og tungmetaller. Vi hjælper store
industrivirksomheder med at konvertere fra olie til LPG, så de kan tage
markante skridt i den grønne omstilling. Samtidig får de med LPG en
omkostningseffektiv energikilde med højere brændværdi end andre
traditionelle brændstoffer.
Kurs mod en grønnere fremtid
De nordiske lande sigter efter at være fossilfrie inden for de kommende
to-tre årtier. Det er et ambitiøst mål, som vi arbejder med på at opfylde.
Det gør vi ved at støtte produktionen af bioLPG. BioLPG er et biprodukt
fra produktion af biodiesel (HVO), der udvindes af restprodukter fra
bæredygtige råvarer som vegetabilske olier og animalsk fedt. I produk
tionen af bioLPG er CO2-udledningen op til 95 procent lavere end i pro
duktionen af traditionel LPG. Kosan Gas får reelt adgang til CO2-kom
pensationen via certifikater.
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FØRENDE I LPG MED
90 ÅR I BAGAGEN
Kosan Gas er Nordens førende leverandør af LPG i tanke,
og vi leverer pålidelig energi til flere end 5.000 nordiske er
hvervskunder. I Danmark er vi desuden markedsleder inden
for gas i flasker til virksomheder og private forbrugere.

Vores rødder er dybt forankret i den nordiske gashistorie. Siden 1929 har
vi leveret LPG til virksomheder og private forbrugere. Fra flasker og enkle
tankinstallationer til teknisk avancerede anlæg.
Vores mission er at gøre det let for vores kunder. Et højt serviceniveau og
teknisk kvalificeret rådgivning er en del af løsningen. Vi har specialister
og teknikere, som sørger for installationer af højeste kvalitet og stabil
leveringssikkerhed.
Vi lægger vægt på at udvikle os – og vi vil bidrage til at udvikle LPG som
energikilde. Derfor ønsker vi helt naturligt at være med til at rykke gassen
i en grønnere retning, så gas også fremover er en attraktiv energikilde.
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