
Nautiska Föreningen i Göteborg Kontaktperson: 
c/o The Swedish Club  Malin Högberg 
Box 171 Tel:(031) 63 84 00 
401 22  GÖTEBORG Malin.Hogberg@swedishclub.com 

              

Kära medlem, 
 

Vi vill bjuda in till vintermöte med föredrag kring alternativa drivmedel: 
 

Alternativa drivmedel inom sjöfarten  
 

Bitr. Professor Karin Andersson, Maritim Miljö och Energisystem, Institutionen för Sjöfart och Marin 
teknik, Chalmers Tekniska Högskola kommer att tala om utvecklingen av alternativa drivmedel inom 
sjöfarten och hur samarbete leder teknikutvecklingen framåt.  
 

Karin Anderssons nuvarande forskningsintressen riktas mot beslutsstöd i frågor som rör miljöpåverkan och 
resursanvändning orsakad av tekniska system inom sjöfart. Miljösystemanalytiska verktyg som LCA 
(Livscykelanalys) är viktiga inom forskningen. Bland annat inom projektområdena “framtida marina bränslen” 
och “marin energisystemmodellering”. Forskningen är knuten till det maritima kompetenscentret Lighthouse. 
 

Alternativa drivmedel ur ett operationellt perspektiv  
 

Clas Gustafsson, Teknisk Chef på Furetank Rederi AB, kommer att bidra med erfarenheter och tankar 
kring deras konvertering av M/T Fure West till LNG-drift samt nybeställningar med LNG-drift.  
 

Konverteringen av Fure West gjordes genom ett så kallat Joint Industry Project med namnet LNG Conv inom ZVT 
(Zero Vision Tool) som är en samarbetsmetod och projektplattform. Furetank har även tillsammans med Älvtank 
och Thun Tankers lagt beställningar på tankfartyg med LNG-drift. Fartygen byggs med design som utvecklats av 
FKAB tillsammans med Furetank med särskilt fokus på energieffektivitet och därmed minskad miljöpåverkan.  
 

Som vanligt serveras en drink eller två från kl 17.30. 
Därefter serveras det vintersupé på Långedrags Värdshus.   

 

Anmälan sker genom betalning av mötesavgiften som uppgår till 300: - per person.  Före-
ningen föredrar betalning till bankgirot 5974-7006. Det går dock även att använda bifo-
gad plusgiroblankett.  
 

Sista betalningsdag är den 25 januari 2017. Först till kvarn... 
 

Hjärtligt välkomna! 

Styrelsen 

 

 
24 18 86 – 1 

  
Anmälan till Vintermöte den 31 januari 2017 

Nautiska Föreningen 
Avgift: 300:- per person  
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Kallelse till 

Höstmöte i Nautiska Föreningen 
tisdagen den 31 januari kl 18.00 
Sjöräddningshuset, Långedrag 

http://www.lighthouse.nu/sv
http://www.zerovisiontool.com/
http://www.nautiskaforeningen.se/gallery.asp?action=viewImageSpecific&positionNo=2&imageGroupId=24
http://www.nautiskaforeningen.se/gallery.asp?action=viewImageSpecific&positionNo=2&imageGroupId=24

