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OM KOSAN GAS
Kosan Gas är en av de ledande leverantörerna av gasol  
i Norden. Företaget har i mer än 80 år levererat gasol  
till både företag och privatpersoner. tidigare under  
namnen BP Gas och Shell Gas. Amerikanska UGI  
Corporation äger 100 % av aktierna i Kosan Gas.  
UGI äger dessutom bland annat AmeriGas Partners,  
som är USA:s största återförsäljare av propan..

YDERLIGERE INFORMATION
Kosan Gas Sverige AB
P.O. Box 142 64
400 20 Göteborg
mail@kosangas.se
T. 031- 65 52 00

BESPARING AV ENERGIKOSTNADERNA  

ÅRS ERFARENHET  
I GENOMSNITT

Gasol är lätt att transportera. Vi levererar 
vanligtvis med lastbil, men också med tåg 
och båt.

I konverteringsprocessen får  
du en erfaren tekniker från  
Kosan Gas som kontaktperson  
i alla faser – från rådgivning  
och planläggning till det  
praktiska arbetet.

VARFÖR KONVERTERA?
Gasol innehåller i motsats till olja nästan 
inget svavel. Det betyder mindre utsläpp 
av svaveloxid (SO2) till atmosfären – 
även kallat partikelutsläpp. Dessutom 
kan före taget minska sitt CO2-utsläpp 
med omkring 15-20 % genom att kon-
vertera från olja till gasol. 

VEM HAR GLÄDJE AV DET?
Alla oljeförbrukande företag har i princip 
glädje av att konvertera från olja till gasol 
– oavsett om de använder energin till  
uppvärmning eller industriprocesser.  

LEVERANSSÄKERHET

Gasol är det mest miljövänliga av de  
fossila bränslena. Det förorenar varken 
jord eller grundvatten och har ingen 
negativ inverkan på miljön.

MINDRE NOX UTSLÄPP CO2 UTSLÄPP

års

Gasol har en renare förbränning  
och innehåller bara mycket  
små mängder av svavel.

MINDRE CO2 UTSLÄPP

ÅTERBETALNINGSTID

Lägre energiomkost-
nader kan medverka till 
att förbättra företagets 
konkurrenskraft och 
därmed bevara arbets-
tillfällen.

Gasolinvesteringen är  
oftast intjänad efter 1-3 år.

 FRÅN OLJTA TILL GASOL 
KONVERTERING MED  
STORA FÖRDELAR

VAD ÄR GASOL?
Gasol är en raffinerad oljeprodukt, som 
utvinns av den råolja som kommer upp 
från oljeborrningar. Raffinering sker vid 
uppvärmning av råoljan. Propan och butan 
utvinns först och därefter utskiljer man 
bensin, petroleum, dieselolja, smörjolja  
och eldningsolja. Restprodukter från 
raffineringen ör bitumen, som bland annat 
används i alsfaltverken – vid raffinering 
blir råoljan utnyttjad till 100 procent.
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