ÅRETS GASKONFERENCE 2019

Årets Gaskonference
2019 var en succes
Der var både debat og masser af spændende indlæg, da Årets Gaskonference
fandt sted torsdag den 14. november på Scandic Sydhavnen i København.

Tekst & foto Matilde Fenger Flindt
Dansk Gas Forening
maf@dgc.dk

14 indlæg blev der i alt holdt for de
136 fremmødte. Dagen bød også på
en knap to timer lang paneldebat
med deltagelse af Thomas Egebo,
CEO, Energinet, Troels Ranis, underdirektør og branchedirektør, DI Energi,
Lars Aagaard, adm. direktør, Dansk
Energi, og Marie Münster, professor
MSO, DTU. Debatten affødte både
spørgsmål og skarpe kommentarer
fra salen. Bl.a. anfægtede Frank
Rosager fra Biogasbranchen, at det
ikke skulle været blevet billigere at
anvende biogas. Han sagde, at det er
blevet billigere, og at vi nu står over
for et teknologiskifte, hvor det, at
der kan køres med dybstrøelse, betyder, at det hele bliver billigere endnu.
Et synspunkt, der fik støtte fra Ole
Hvelplund, direktør i Nature Energy.

Nordsøen, økonomien og
fremtidens brint
Amin Abourdini fra TOTAL forklarede, hvad der sker i Nordsøen, bl.a.
med genopbygningen af Tyra. Han
fortalte, at selve platformen hæves
13 meter, og at der skal bruges
15.000 tons stål til genopbygningen.
Den ’nye’ Tyra platform vil reducere
flaring med 90 procent. Tyra kommer i drift igen i juli 2022.
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Franske Liliane Wietzerbin kunne
fortælle, at der nu er 103 biogasanlæg i Frankrig, der er tilsluttet
gasnettet, og at biogas vil dække
15 procent af gasforbruget i 2023.
Der er desuden test med injektion af
brint i gassystemet.
Nordeas norske chefanalytiker inden for bæredygtig økonomi, Thina
Saltvedt, talte om det finansielle syn
på gassens rolle i et klimaneutralt
Europa.
Hun fortalte, at det i Norge de sidste tre år har været klimaforandringerne, der har givet størst grund til
bekymring i forhold til økonomien.
Den finansielle sektors fokus er på,
fortalte Thina Saltvedt videre, hvordan de i Norge bruger den viden,
de har, i forhold til at 46 procent af
deres eksportprodukter kommer fra
energi (olie og gas), og hvordan det
kan blive til nye industrier.
Hun slog fast, at der er behov
for at prissætte de områder, hvor
klimaudfordringerne er, for at undgå
at investeringerne bliver gjort de forkerte steder.
For som Thina Saltvedt sagde,
handler det om, at ”de store” kan
være med til at sætte retningen, og
så følger resten med.

Tyske dr. Sebastian Lührs fra
Avacon AG, Hydrogen talte om brint
– hvad er hype, og hvad er virkelighed? Hans budskaber var bl.a., at de
oplever en konstant stigning i antallet af brintprojekter, og at grøn brint
kommer til at matche prisen på konventionelle brændstoffer. Sebastian
Lührs mente, at det vigtigste er at få
gjort gassen så grøn som muligt, og
derfor skal der brint ind på gasnettet, og så skal vi bringe samtalen om
brint ned på jorden og ikke gøre det
mere besværligt, end det er.
I Tyskland er er LNG-forbruget til
tung transport på vej op, og der er
en forventning om, at antallet af
LNG-fyldestationer i 2020 vil være
fordoblet til 24.
Der bliver ikke en Årets Gaskonference i 2020, da Dansk Gas Forenings
bestyrelse har besluttet, at konferencen fremover skal finde sted i januar.
Næste Årets Gaskonference bliver
forventeligt den 28. januar 2021 et
sted i det centrale København.

Thea Larsen, DGC, Christopher Donald Sorensen,
Greenlab Skive, og Amin Abourardini, TOTAL.

Liliane Wietzerbin fra franske GRDF og
Thea Larsen fra Dansk Gasteknisk Center

Pauserne benyttes til snak med branchekollegaer.

Tidligere formand Søren Hylleberg Sørensen.

Christopher Donald Sorensen fra Greenlab Skive talte meget engageret om P2X.

Marie Münster, DTU, og Lars Aagard, Dansk Energi, i samtale.
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