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Nordic Biogas Conference – 7th – 9th of September 2016
Michael Stie Laugesen fra NTU deltog på Nordic Biogas Conference hvor han præsenterede Biogas2020 projektet under en session vedrørende biogas trends. Konferencen blev afholdt på Viking
Grace som er sejler mellem Stockholm, SE og Turku, FI. Konferencen havde cirka 300 deltagere især
fra de nordiske lande.
Programmet for konferencen var følgende:

3. dagen var afsat til studiebesøg i Finland. Grundet andre møder samme dag, deltog NTU ikke i studiebesøgene.
NTU har i sine analyser især fokus på slutbrugeren herunder især transportsektoren. Denne korte konferencerapport vil have sit fokus på de løsninger, som henvender sig mod slutbrugeren. Rapporten
præsenterer kort en række at de præsentationer, der var ekstra interessante set fra et arbejdspakke 5
perspektiv.
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Følgende temaer blev præsenteret på konferencen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opening Session (Bruno Nielsen and Anders Månsson)
New Small Scale Solutions for Biogas Production
Attila Kovacs and Igor Prodai
Biogas From Agro Biomass
Biogas from Food Waste
Biogas from novel feedstock
Biogas upgrading and use
Digestate as fertilizer
LBG for long haulage
Synthetic Methane production
Biogas Trends

Alle præsentationer fra konferencen kan downloades via følgende link:
https://www.dropbox.com/sh/nbkjxas5jq0m5b0/AABK41M_tE0aYHRZUk2ErgBVa?dl=0

Figur 1: Panorama fra skibets agter

Figur 2: Konferencelokalet ombord på MS Viking Grace
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Bruno Sander Nielsen fra Brancheforeningen for Biogas (i Danmark) præsenterede en status vedrørende biogas produktionen i de nordiske lande. Tallene er fra 2014 og det skal således tages i betragtning at der især i Danmark er sket en væsentlig forøgelse i biogas produktionen i de sidste to år.
Den producere biogas anvendes i høj grad i el og varme sektoren, hvor cirka 60% anvendes. Derudover
er transportsektoren en stor aftager af biogassen. Værd er her især at bemærke, at Danmark til trods
for en høj produktion af biogas stort set ikke anvender biogas til transportformål.

Figur 3: Samlet anvendelse af biogassen

Figur 4: Overblik over hvor biomassen kommer fra
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Figur 5: Anvendelsen af biogassen fordelt på landene

Igor Prodai fra en unavngiven russisk producent af liquefaction teknologi, præsenterede hans synspunkter på, hvorfor biogas er en brugbar energi ressource og hvorfor især markedet for flydende biogas
er hastigt voksende.

Figur 6: Grunde til at anvende biogas
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Figur 7: Grunde til at anvnede flydende biogas

Attila Kovacs fra den europæiske biogas organisation (EBA) præsenterede en række spændende
synspunkter vedrørende den politiske dimension, og hvorfor især transportsektoren er et meget spændende marked for biogassen.

Figur 8: Andel af biogas som anvendes til transportformål
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Figur 9: Primære anvendelsesområder
Mr. Kovacs havde især fokus på at LBG er et reelt alternativ til især MGO (Marine Gas Oil) til den
maritime sektor, hvorfor der i forbindelse med de seneste krav fra IMO Marpol til maksimalt svovlindhold
i brændstof til den maritime sektor, vil ske et stort skred over mod yderligere anvendelse af LNG (LBG)
da dette drivmiddel opfylder alle nuværende og kommende krav (inklusiv ECA NOx krav gældende fra
2021).

Figur 10: Biogas produktionsenheder i de europæiske lande
Især Tyskland og Sverige er langt fremme hvad angår antallet af biogasanlæg. Siden 2014 er der i
Danmark etableret en række produktionsanlæg, som ikke er afspejlet i ovenstående grafik.
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Johan Améen fra Scania Trucks præsenterede Scanias seneste serie af biogasdrevne køretøjer.
Hovedpunkterne i præsentationen er at Scanias gasmotorer nu er fuldt ud konkurrencedygtige med
Scanias dieselmotorer hvad angår trækkraft (moment)

Figur 11: Trækkraft for Scanias EURO 6 model

Figur 12: Scanias udvalg af alternativt drevne køretøjer.

Benjamin Berg fra Cryo Pur præsenterede en række spændende løsninger for biogasværdikæden,
herunder hvordan den cirkulære økonomi indgår som et vigtigt element for produktion, distribution, anvendelse og anvendelse af restprodukter.
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Figur 13: Cryo Purs placering i biogas leverancekæden

Olli Nevalainen fra Gasum præsenterede en række faktorer, der pådriver anvendelsen af LNG og
LBG. Gasum som er en del af SkanGas gruppen, der driver en række LNG faciliteter i NO, SE og FI.

Figur 14: Drivere og markedsområder for biogas
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Mirja Mutikainen fra Rambøll præsenterede et interessant studie for hvordan biogas kan vinde yderligere indpas som drivmiddel til transportsektoren samt i andre anvendelsesområder:

Udover en række spænende præsentationer og gode netværksmuligheder, var der ligeledes
et interessant udstillingsområde.

Figur 15: Udstillingsområde i forbindelse med konferencen
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