GASTEKNISKE DAGE

Fortsat stigende
interesse for
Gastekniske Dage
Gastekniske Dage 2019 kunne igen i år bryste sig af en
stigning i deltagerantallet. Flere end 260 deltagere var på
plads, da der blevet taget hul på konferencen sidst i maj.
Tekst Matilde Fenger Flindt
Dansk Gas Forening
maf@dgc.dk

For 5. år i træk var Biogasbranchen
med til at arrangere konferencen
sammen med Dansk Gas Forening.
Velkomsten i det fyldte auditorium
stod formand for Dansk Forening
Gas, Søren Hylleberg, og dernæst
Foreningens Biogasbranchens faglige direktør, Bruno Sander, for.
Herefter fulgte Kim Behnke fra
Dansk Fjernvarme, som talte om gassens rolle i fremtidens fjernvarmesystem, og til sidst overtog medlem af
Klimarådet Poul Erik Morthorst med
et indlæg om gassens rolle i den
grønne omstilling. Derefter gik det
ellers løs i de øvrige syv faglige spor
på årets Gastekniske Dage.
På konferencens program var
blandt andre Marie Münster fra
DTU. Hun holdt et indlæg om
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FutureGas-projektet. Hun kunne
fortælle, at der hen over efteråret
for alvor begynder at komme nogle
resultater fra projektet, da FutureGas skal afsluttes i 2020.
Helle Gottschalk Nygaard fra
Dansk Gasteknisk Center stod for
et indlæg om forskellige metoder
til lækagesøgning på både biogasanlæg og i villakvarterer. Hun
kunne bl.a. fortælle om, hvordan et
forceret udslip af metan på en liter i
minuttet kan måles både 200 og 400
meter væk. Med særligt måleudstyr
og tilhørende målebil kan måleopgaver klares væsentligt hurtigere
end tidligere.
Poul Erik Morthorst, der talte som
medlem af Klimarådet, sagde bl.a.,
at vi frem mod 2030 bliver nødt til at
kridte skoene og gøre noget mere,
hvis vi vil leve op til Parisaftalens
mål. Han kunne fortælle, at Klimarådet har analyseret 20 såkaldte
omstillingselementer, og på den

baggrund er man kommet frem til,
at biogas i gasnettet og gas til tung
transport er steder, hvor gassen kan
bidrage til en markant reduktion af
CO2-udslip. Og som han sagde: ”Sol
og vind bliver mainstream i fremtiden, men der vil være huller, når
vinden ikke blæser, og solen ikke
skinner. Og der kommer gassen ind.”
På Gastekniske Dage blev Årets
Gaspris også uddelt. Denne gang
blev det Frank Rosager, direktør for
Foreningen Biogasbranchen, der
modtog prisen og den tilhørende
check på 15.000 kroner.
Snakken gik flittigt i pauserne,
og udstillingens mange forskellige
produkter blev studeret med stor
interesse.
Næste arrangement i Dansk Gas
Forening er Årets Gaskonference
den 14. november i København.
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