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OM KOSAN GAS
Kosan Gas er en av Nordens ledende leverandører og 
markedsleder i Danmark innen levering av LPG. Sel-
skapet har i over 80 år levert gass til både bedrifts- og 
privatkunder – tidligere også under merkenavnene  
BP Gas og Shell Gas. Amerikanske UGI Corporation eier 
alle aksjene i Kosan Gas A/S. UGI eier også blant andre 
AmeriGas Partners, som er USAs største detaljleve-
randør av propangass.

YTTERLIGERE INFORMASJON
Kosan Gas Norge AS
Brynsveien 2-4
NO-0667 Oslo
mail@kosangas.no
T. 2288 3070

LAVERE STRØMREGNING

ÅRS ERFARING  
I SNITT

LPG er enkelt å frakte. Vi leverer vanligvis 
med lastebil, men også med tog og skip. I byttefasen får du en erfaren 

tekniker fra Kosan Gas som 
kontaktperson i alle faser, fra 
rådgivning og planlegging og  
til den praktiske jobben.

HVORFOR BYTTE?
I motsetning til grovere oljekvaliteter 
inneholder LPG nesten ikke svovel. Det 
betyr lavere utslipp av svoveldioksid (SO2, 
også kalt partikkelutslipp) til atmosfæ-
ren. Dessuten kan bedriften redusere 
CO2-utslippene sine med 15–20 prosent 
ved å gå over fra olje til LPG.

HVEM HAR NYTTE AV Å BYTTE?
Alle bedrifter som bruker olje, vil i prinsip-
pet ha nytte av å bytte ut olje med LPG 
– uansett om energien går til oppvarming 
eller til industrielle prosesser. 

LEVERINGSSIKKERHET

LPG er blant de mest miljøvennlige 
fossile brennstoffene. LPG forurenser 
verken jordsmonn eller grunnvann, og 
har nesten ingen negativ innvirkning  
på miljøet.

LAVERE NOx-UTSLIPP

års

LPG brenner renere og 
inneholder bare svært små 
mengder svovel.

LAVERE CO2-UTSLIPP

TILBAKEBETALINGSTID

Lavere strømutgifter  
kan bidra til å gi bedrif-
ten bedre konkurranse-
evne og dermed bevare 
arbeidsplasser.

LPG-investeringen er nor-
malt tjent inn etter 1–3 år.

 FRA OLJE TIL LPG  
ET GODT BYTTE

HVA ER LPG?
LPG er et raffinert oljeprodukt som 
utvinnes av råolje fra oljeboringsanlegg. 
Raffineringen foregår ved at råoljen var-
mes opp. Propan- og butangass utvinnes 
først, og deretter skiller man ut bensin, 
petroleum, dieselolje, smøreolje og fy-
ringsolje. Restproduktet fra raffineringen 
er bitumen, som blant annet brukes til 
asfaltproduksjon – så raffineringen  
gjør at råoljen utnyttes fullt ut.
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