PORTRÆT

Vaskeægte biogasentusiast modtager
Gasprisen 2019
Da Gasprisen 2019 blev uddelt ved Gastekniske Dage, var det
Frank Rosager, direktør for Biogasbranchen, og hans store arbejde
med biogas og klimaproblematikken, der blev hædret.
Tekst og foto Matilde Fenger Flindt
Dansk Gas Forening
maf@dgc.dk

Klimaaktivist kan man måske ikke
ligefrem kalde ham, men klimaproblematikken har interesseret Frank
Rosager siden studietiden. Alligevel
blev direktøren for Biogasbranchen
overrasket, da han blev klar over,
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det var ham, der var udvalgt til at
modtage Gasprisen 2019.
”Det havde jeg ikke lige set
komme, fordi der er så mange, der
gør et stort stykke arbejde, og så går
jeg heller ikke til hverdag og tænker
over, at der er en Gaspris. Men det
er dejligt at blive påskønnet for sin
indsats,” siger prismodtageren.
Gasprisen var netop en anerkendelse af Frank Rosagers arbejde med

udbredelsen af den grønne gas. En
sag, som har optaget ham lige siden
studietiden.
I sin begrundelse for at Frank
Rosager skulle være prismodtager i
år, skriver bestyrelsen for Dansk Gas
Forening bl.a.: Frank Rosager har i en
årrække arbejdet for udbredelsen af
grønne gasser, og dermed understøttelse af hele gassystemet (…) Frank
gør en utrættelig indsats for at sikre

gode vilkår for branchen, og han er
samtidig meget opmærksom på at
inddrage alle dele af værdikæden i
sine overvejelser (…)

Mangeårig interesse for klimaet
Frank startede allerede med at
arbejde med klimaproblematikken
i studietiden i starten af 1980’erne
inspireret af Gro Harlem Brundtland
(tidligere norsk statsminister red.)
og hans første job i 1985 var at
lave de første biogasfællesanlæg i
Danmark.
Da Frank blev færdiguddannet
som civilingeniør i 1985, var der enkelte, der troede på biogas som en
vedvarende energikilde, men ifølge
Frank slet ikke i det omfang, vi ser
nu og er på vej til at opnå.
Franks uddannelse bestod af en
blanding af termiske og elektriske emner og en energiplanlægningsoverbygning med cost-benefit-analyser, infrastruktur osv. Han
var særligt fokuseret på energiplanlægningen. Specialet blev lavet
sammen med Henrik Lund, nuværende professor i energiplanlægning
ved Aalborg Universitet. Efter de to
studiekammeraters faglige veje gik
i forskellige retninger, har Fransk
Rosager dog bevaret en tilknytning
til universitetsverdenen og forskningen, fordi han stort set lige siden har
været censor i energisystemanalyse
på Aalborg Universitet.
”Jeg har eksamen med specialestuderende hvert år, og så følger
man jo også med i det mere teoretiske.”

leverede han en lang række forskellige energianlæg. Det var både de
naturgasfyrede kraftvarmeværker
ude på fjernvarmeværkerne og ”barmarksprojekter”, hvor hele ledningsnettet var med. Der var altid tale om
totalentrepriser, og Frank var med
til at bygge anlæg i 15-20 forskellige
lande.
På et tidspunkt søgte HMN Naturgas en planlægningschef.
”Den stilling blev jeg meget interesseret i, og jeg søgte den, og jeg
fik den.”
Det var i starten af 2014, hvor
Frank i en længere periode havde
været meget optaget af den grønne
omstilling. Det blev dog kun til ca.
fire år i stillingen, for pludselig bød
muligheden sig for at blive direktør
i Biogasbranchen; en stilling, flere
opfordrede ham til at søge. Og 1.
januar 2018 tiltrådte han.
Livet som direktør i Biogasbranchen har ikke betydet mindre
travlhed.
”Der bliver hurtigt travlt, når man
går op i tingene,” forklarer Frank
med et smil.
Foreningen arbejder til stadighed hårdt på at få gjort politikerne
bevidste om gassens muligheder og
formåen i den grønne omstilling og
dens potentiale til at spille sammen
med andre energiformer.
”Biogasområdet kan ikke undvære gassystemet, og gassystemet har
også fuldstændig brug for, at der
sker en grøn omstilling for at kunne
overleve politisk,” slår Frank fast.

stop for støtte fra den eksisterende
støtteordning,” fortæller Frank og
fortsætter: ”Det har vi kæmpet meget med. I hovedtræk er vi tilfredse
med indholdet i udmøntningen, her
har man faktisk lyttet rigtig meget
til os, så på den måde er der meget
lydhørhed hos Energistyrelsen og i
Energi-, klima- og miljøministeriet.
Vi syntes dog, at det var for markant, da man greb ind 8. februar,
men det lykkedes os jo heldigvis at
få det justeret.”
På spørgsmålet om, hvorvidt det
var en tilfredsstillende justering,
lyder svaret: ”Jo, man kan jo altid
ønske sig det bedre, og der er fortsat
langt til, at al gassen er grøn.”

BLÅ BOG
Frank Rosager er uddannet civilingeniør
i 1985 fra Aalborg Universitet.
60 år, gift og far til tre voksne børn. En
datter på 20 år og to sønner på hhv. 27
og 31 år. Farfar til to børnebørn på 6
og 9 år.
Bosat i Aalborg, men arbejder 3-4 dage
om ugen i København.
Kører på mountainbike, så meget tiden
tillader det.

Travlheden er der altid
Karrieren
Da Frank blev færdig som civilingeniør, fik han arbejde i firmaet Landsby
Energi. Firmaet lavede projektudvikling og byggede fællesanlæg.
”Vi udviklede projekterne og
styrede dem igennem som totalentreprenører,” fortæller Frank.
I de 27 år Frank var i Landsby
Energi, der senere blev til Xergi,

I foråret 2019 skulle energiaftalen
udmøntes, og det gav yderligere
travlhed.
”Når det er her og nu, man har
en chance for at påvirke noget, så
skal man være 100 % til stede, og
derfor bliver der fuldt tryk på. Vi var
egentlig rimelig tilfredse med det, vi
fik ud af energiaftalen, men med udmøntningen så kom der et forceret
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