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Bakgrunn
Den 13.mai organiserte OREEC og Biogass Oslofjord lansering av en ny Markedsrapport for biogass i
Oslofjordregionen. Rapporten ble utført av Rambøll på oppdrag fra Biogass Oslofjord. Lanseringen ble gjort som
et frokostmøte i Oslo med over 50 påmeldte deltagere.

På møtet ble det snakket om
Eirik Bøe, leder av hovedutvalget for plan, næring og miljø i Akershus Fylkeskommune, ønsket velkommen og
innledet med politiske ambisjoner for regional utvikling innen næring og miljø, med vekt på transport. Rambøll
presenterte rapporten, og deretter ble det gitt forberedte kommentarer fra to inviterte aktører. Avslutningsvis
ble det åpnet for spørsmål og diskusjon i salen. Det var stor enighet om at det var en svært god rapport som her
ble levert av Rambøll. Noen punkter fra rapportens oppsummering: Det forventes at etterspørselen etter biogass
til transport vil øke fram mot 2020. Det er i hovedsak offentlige aktører som driver frem veksten. På kort sikt er
det naturlig at naturgass som i dag anvendes til drivstoff erstattes av biogass. Biogass kan også være aktuelt for
båter. Renovasjonsbiler er også svært aktuelle for bruk av biogass, samt anvendelse i lokal varetransport.
Godstransport representerer et stort potensielt marked der biogass i dag spiller en begrenset rolle. Ulike typer
biodiesel, hydrogen og elektrisitet konkurrerer mot biogass i godsmarkedet, der et voksende antall aktører
ønsker å velge mer bærekraftige alternativer enn de benytter i dag. Diskusjoner om bærekraft knyttet til
biodisesel kan medføre at flere ønsker å ta i bruk biogass. Infrastruktur for fylling av både biogass og naturgass
må være tilgjengelig dersom aktører i næringslivet skal velge biogass. Prosjekter som Biogas2020 og GREAT vil
bidra til økt tilgjengelighet gjennom mer infrastruktur for distribusjon av biogass.

Interessante bidrag
Følgende presentasjoner var ekstra interessante i konteksten av Biogas2020:
Kommentar fra Svein Guldal, Bondelaget: Flott rapport som beskriver en nesten moden verdikjede, men med
svak infrastruktur som må bedres. Biogassens plass i en sirkulær økonomi er godt belyst. Biogass bør ses som en
introduksjon til sirkulærøkonomien og avansert bioteknologi. Biogass er bare èn av mange bioressurser i
regionen. Oslofjordregionen har et vell av muligheter til å klare overgangen fra oljebasert til biomassedrevet
økonomi.
Kommentar fra Frode Halvorsen, Skagerak Energi: Viktig at verdikjeden anerkjenner at det er en mismatch i
tilbud og etterspørsel spesielt frem mot 2020 i et relativt umodent marked. Skagerak ser positivt på utvikling av
et sertifikatmarked for omsetning for bl.a. å redusere faklingsbehov samt utvide markedspotensialet for biogass.
Påpeker at de som finansierer og har tilgang til infrastruktur vil påvirke konkurransesituasjonen i
biogassmarkedet. I Skageraks markedsarbeid er dokumentasjon av netto klimanytte vesentlig ved vurderinger
av alternative drivstoff. Rapporten gir gode eksempler på hvordan ulike antagelser hos innkjøpere gir utslag
knyttet til vurderinger av klima- og miljøgevinster. Harmonisering av metodikk (og evt sertifisering) for å
dokumentere netto klimanytte er lettere å kommunisere, samt å stå bak, som bransje. I rapporten skulle det
gjerne vært mer detaljerte vurderinger av prisdannelse for biogass i dag og mulige utviklingstrekk.
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Innspill fra salen
Viktig fremover blir profilering og informasjon om biogass og alle fordelene ved biogass. Et annet viktig element
blir å etablere bedre prissetting og indeksering av biogassen. Mange aktører som nå er sentrale i salg av biogass
og utvikling av markeder har ikke dette som sin kjernekompetanse.

Materiale
Les hele rapporten her:
http://www.biogas2020.se/wp-content/uploads/2016/05/markedsrapport-biogass-oslofjordregionen-rambllendelig-003.pdf
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