RÅDGIVNING, MÅLING,
CERTIFICERING OG UDVIKLING
MED FOKUS PÅ ENERGI
OG MILJØ

Dansk Gasteknisk Center

Indhold
DGC udfører rådgivnings- og udviklingsopgaver
inden for energi og miljø med fokus på biogas,
naturgas og andre former for gas.
DGC’s mission er at sætte viden i spil og deltage
aktivt i udvikling af et grønt energisystem med
høj forsyningssikkerhed i Danmark og i Europa.
Vi skal styrke gassens samspil med andre energiformer, synliggøre gassystemets betydning
for den danske energiforsyning og fremme sikkerhed, miljø og energieffektivitet ved brug af gas.
DGC er et aktieselskab med ca. 35 medarbejdere,
stiftet i 1988 af den danske gassektor.
Se www.dgc.dk.
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”Fremtidens energi skal baseres på rene energiformer. For gassen betyder
det, at en større og større del af gasnettet bliver fyldt med biogas og anden
grøn gas. Vi skal stadig bruge gas – også på langt sigt. Industrien har behov
for gas, gas vil blive brugt til at fremstille grønt brændstof til transport, og
(bio)gassen vil spille en væsentlig rolle i boligerne i mange år endnu. Et velfungerende gassystem er et centralt element i et smart og grønt energisystem.
Gassystemet kan ”gemme” energien, så vi kan bruge den efter behov
– også når det er vindstille og overskyet.”
Thea Larsen, adm. direktør, Dansk Gasteknisk Center

GAS ER
GRØN ENERGI
DGC er en specialiseret leverandør af rådgivning,

Vi servicerer kraftvarmeværker og industri med

måling, teknologivurdering og andre videnstunge

miljø- og virkningsgradsmålinger. Vores laboratori-

services til alle, der arbejder med gas og energi.

um er akkrediteret til afprøvning af gasudstyr samt

Vores medarbejdere er eksperter i gasanvendelse,

til gasanalyser, og i det tilknyttede Testcenter for

i grøn gas og i gas anvendt sammen med andre

Grønne Gasser analyserer vi bl.a. biogas og brint. DGC

energiformer.

tilbyder endvidere som Notified Body (bemyndiget
organ) certificering under gasapparat- og kedelvirk-

Vi løser opgaver for og i samarbejde med danske

ningsdirektiverne. Via disse aktiviteter bidrager vi til,

virksomheder og bidrager aktivt til udvikling af grøn-

at der løbende godkendes nye effektive gasapparater

ne løsninger, der er økonomisk fordelagtige, både

til gavn for gaskunderne.

for forbrugeren og i et samfundsmæssigt perspektiv. DGC deltager i netværk, der undersøger teknisk

Du kan i denne brochure få et indblik i vores eks-

mulige og forretningsmæssigt fornuftige koncepter

pertiser, som vi har samlet i områderne Rådgivning,

til dækning af energibehovet i et system, der baseres

Måling, Certificering og Udvikling. Ved at læse om

på vedvarende energi. DGC er også videnformidler

vores ydelser og nogle af de konkrete opgaver, vi har

og sekretariat for en række af gassektorens tekniske

løst for vores kunder, kan du få en idé om, hvad vi kan

samarbejder.

hjælpe dig med.

Vi arbejder internationalt i standardiseringsarbejde
og samarbejder med europæiske gasselskaber og
-organisationer. Herved er vi med til at sikre et opdateret og højt niveau af viden i den danske gassektor
og bidrager tilsvarende med at formidle danske styrkepositioner til parter uden for Danmark.
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EKSPERTER
I ALT OM GAS
Vi har mange års erfaring i at
rådgive om gas, både når det
drejer sig om praktiske og
teoretiske problemstillinger.

Sikkerhedsvurdering
Vi har mange års erfaring med sikkerhedstekniske
problemstillinger og har rådgivet og undervist en lang
række kunder: vvs-installatører, rådgivende ingeniørfirmaer, gas- og energiselskaber, myndigheder og leverandører af gasapparater. Inden for sikkerhed har DGC
erfaring på følgende områder: gasanvendelse, gasled-

Effektiv gasanvendelse

ninger, risikoanalyse, havariundersøgelser og eksplo-

Vi er eksperter i at bruge gassen optimalt. Det kan

sionsfarer. Vi har værktøjer til at beregne egenskaber

dreje sig om gasanlæg til opvarmning, madlavning el-

som antændelsesgrænser og selvantændelsestem-

ler gas anvendt i industrien. Vi tilbyder rådgivning om

peratur for den aktuelle gassammensætning.

kombinationer af naturgas og vedvarende energi, fx
varmepumper og hybridløsninger med elvarmepumper eller solpaneler. Vi kan også give råd og vejledning
om drift og service af fx varmeanlæg, gasreglementet
og generelle myndighedsforhold.
Grønne gasser
Vi kan rådgive om afsætning af grønne gasser – biogas, forgasningsgas og brint – via det eksisterende
naturgasnet. Det kan dreje sig om at opgradere den
grønne gas til naturgaskvalitet, at opbygge de nød-

Gassens sammensætning, fx naturgas blandet med biogas, kan
påvirke forbrændingen. Vi beregner gassens egenskaber.

vendige målesystemer og krav til målenøjagtighed og
-hyppighed samt om sikkerhedsmæssige forhold.

Gaskvalitet
Varierende gaskvalitet kan medføre dårlig driftsøkonomi, ustabil produktion og i værste fald driftsstop.
Vi tilbyder rådgivning om biogas, naturgas, bygas og
brint. For en aktuel gassammensætning kan vi beregne
gassens fysiske og forbrændingstekniske egenskaber.
Metanemissioner
Hvis en biogas- eller naturgasmotor udleder mindre
end en gennemsnitlig motor, har kunden mulighed for
at få refusion af for meget betalt metanafgift. Vi tilby-

Der sker ikke mange gasulykker i Danmark, og DGC er med til at
fastholde det høje sikkerhedsniveau.

der gennemgang af emissionsproblemer og hjælp til at
undersøge, om det er muligt at få afgift retur. Desuden
kan vi hjælpe ved myndighedsbehandling, overslagsberegninger og vurderinger af anlæggets emissioner.

| 3 | Dansk Gasteknisk Center

Kontakt os
- hvis du vil
vide mere.

Torben Kvist
Projektchef
tkv@dgc.dk
2146 9506

”

DGC sikrer, at gasbranchen råder over den
nødvendige ekspertviden
til udvikling af fremtidens gasløsninger.
Pernille H. Resen
Driftsdirektør
NGF Nature Energy
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Valg af kedelanlæg
Vi rådgiver om at vælge den mest energieffektive
løsning til opvarmning med gas, både ved udskiftning og ved nyanskaffelse af gaskedel. Vi tilbyder to
beregningsprogrammer: Gaspro energi- og økonomiberegning til energirigtigt valg af små gaskedler i
parcelhuse og Gaspro Store Anlæg, som kan beregne
årsnyttevirkning og besparelser på energi, økonomi
og CO2 ved energiforbedringer på større kedelanlæg.
Private og fagfolk kan med fordel bruge vores liste
med energimærkede gaskedler, som overholder Eco-

DGC har udviklet og driver hjemmesiden www.gasbiler.info, hvor du
kan få information om gaskøretøjer og gastankstationer i Danmark.

designreglerne for mærkning af energieffektivitet.
Gas til transport
Der er stigende international interesse for at anvende
naturgas og biogas i transportsektoren, både til køretøjer og skibe. Også den danske energipolitik lægger
op til, at naturgas bruges til tunge køretøjer, som fx
busser og lastbiler. DGC har gennem mange år fulgt
udviklingen på området, og vi rådgiver om køretøjer,
motorteknologi, miljøaspekter, sikkerhed, myndighedsforhold samt regler og standarder.
I det danske gasnet indgår ca. 4.000 km stålrør og ca. 16.400 km
plastrør. Vi rådgiver bl.a. om regler og standarder for gasledninger.

Forbrænding og termodynamik
Vi tilbyder en bred vifte af rådgivning, der tager udgangspunkt i kundens problemstilling. Vores ydelser

Gasledninger og -måling

strækker sig fra gennemgang af anlæg, trouble-

DGC tilbyder serviceydelser og knowhow om regler

shooting, overslagsberegninger og vurderinger til

og standarder for gasledninger og gasmåling . Vi

anvendelse af avancerede modelberegninger til spe-

rådgiver om specifikationer for gasledninger, krav til

cialdesign af brændere eller sikring af varmetrans-

gaskvaliteter, overvågning og vedligehold af gasled-

missionen. På alle rådgivningstrin inkluderer vi den

ninger, forebyggelse af graveskader, beregning af

nødvendige knowhow inden for områder som strøm-

kapacitet, tilsætning og kontrol af odorant (lugtstof),

ningsteknik, forbrændingsteknik og termodynamik.

kontrol og kalibrering af gasmålere samt krav til

Om nødvendigt kan vi supplere med afprøvninger

målenøjagtighed ved forbrugsafregning. Vi udfører

eller målinger.

onsite specialmålinger af fx gassens vanddugpunkt
og wobbetal, ligesom vi tilbyder kontinuerlig gasanalyse ved hjælp af gaskromatografi.
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Gas i energisystemet
DGC arbejder aktivt for, at samfundet får størst mulig
nytte af gassystemet og gassen. Vi rådgiver myndigheder og andre aktører om de optimale, energimæssige løsninger med gas og i kombination med gas. Vi
har et samlet overblik over det eksisterende gassystem fra gasfelter og biogasanlæg til der, hvor gassen
anvendes. Denne viden bringer vi ofte i spil i vurderinger af fx fremtidige ændringer af energisystemet.

Vi rådgiver myndigheder og andre aktører om energiløsninger med
gas i kombination med forskellige former for vedvarende energi.

CASE
Elpatron og gaskedel i samspil
Kan overskud af strøm fra vind og
solceller udnyttes til at opvarme
boliger med gasfyr? Det afprøver
DGC i udvalgte smarte energiløsninger bl.a. med elpatroner koblet
til gaskedler, først på laboratoriet og derefter i testboliger. I det
EUDP-støttede projekt samarbejder DGC med fire partnere om at
undersøge potentialet for at integrere teknologien i et fremtidigt
smart energisystem.
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ANALYSER
SKABER VÆRDI
Vi tilbyder et stort udvalg
af tekniske måleydelser og
analyser primært rettet mod
energisektoren.
Emissionsmålinger
DGC tilbyder akkrediterede emissionsmålinger for at
efterkomme kravene til dokumentation af overholdt
miljølovgivning for alle gas-, olie- og biomassefyrede

Vi analyserer gasprøver ved hjælp af gaskromatografi, her en
gasprøve fra Nordsøen.

anlæg. Vores emissionsmålevogne og erfarne måle-

DGC har mange års erfaring med analysearbejdet,

folk rykker ud fra Aalborg og Hørsholm til hele landet.

hvilket er en stor hjælp for kunden, når mere specielle
problemstillinger skal afklares. Det kan være driftspro-

Vi er specialister i at dokumentere emissioner i for-

blemer med varierende gaskvalitet pga. ny forsyning

hold til miljørelaterede afgifter som fx NOx- og metan,

med biogas eller gas fra Tyskland. Det kan også være

således at kunden kan opnå refusion af for meget be-

spørgsmål om korrekt afregning af biogas.

talt afgift. Vi måler mange forskellige emissioner, som
fx lugt og formaldehyd fra forbrændingsprocesser.

Vi kan tage det avancerede gasmåleudstyr med i felten
og kan derved også afhjælpe problemstillinger, hvor

Emissioner af metan er i fokus, dels fordi det er dårligt

det er vigtigt at kunne følge gaskvaliteten over en peri-

for driftsøkonomien at tabe gas til omgivelserne, dels

ode og fx afklare, om variationer i driften af et industri-

fordi metan er en kraftig klimagas. DGC tilbyder at

elt anlæg kan relateres til variationer i gaskvaliteten.

foretage lækagesøgning på fx biogasanlæg, opgraderingsanlæg, MR-stationer og tankstationer samt

Analyse af gaskvalitet

anlæg med andre kulbrinter end metan.

DGC tilbyder et bredt spektrum af analyser på gaskvaliteten fra de almindelige analyser for sammensætning

Testcenter for grønne gasser

og beregning af brændværdi til analyse af specielle

DGC driver et testcenter, hvor vi har mulighed for at

komponenter i gassen. Analysearbejdet kan ske ak-

analysere grønne gasser som brint, biogas og forgas-

krediteret i DGC’s avancerede gaslaboratorium, eller

ningsgas. Analyserne dækker lige fra hovedkompo-

i felten, fx til validering af systemer til overvågning af

nenter til sporstoffer som siloxaner og ammoniak.

gaskvaliteten i gasnet (quality trackers) eller til valide-

Testcenteret for grønne gasser understøtter udvik-

ring af systemer til brændværdibestemmelse.

lingen mod et energisystem uafhængigt af fossile
brændsler. De analysemæssige kompetencer for grøn-

Kunderne er typisk gasproducenter, ejere af energian-

ne gasser understøtter DGC’s rådgivning og deltagel-

læg og gasledninger samt industri. De bruger analyser-

se i udviklingsprojekter om grønne gasser. Testcen-

ne til at dokumentere brændværdi, CO2-emissionsfak-

tret er etableret under Green Labs DK-programmet.

tor og overholdelse af øvrige kvalitetsparametre.
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Test af apparater
DGC kan i laboratoriet afprøve forskellige gasfyrede
apparater med hensyn til funktion og overholdelse af
en lang række parametre. Det kan fx være dokumentation af støj, virkningsgrad, elforbrug eller -produktion og emissioner. Vi arbejder med alle gasformige
brændsler og også med fx olie og metanol. Laboratoriet er fleksibelt indrettet og har en kølekapacitet på
1 MW for længerevarende test, hvorfor vi også kan
håndtere større apparater.
DGC’s laboratorium anvendes desuden til test af
prototyper og til projekter af mere udviklingsorienteret karakter. Således har vi ud over almindeligt
udstyr som kedler, komfurer og gasgrill testet brændselsceller, gasmålere under udvikling og nye metoder
til fx at rense gassen for sporstoffer.

CASE
Målinger på færgen Menja
En af DGC’s måleopgaver i 2015 gav
et positivt resultat for virksomheden dieselSaver Marine, som bl.a.
forhandler udstyr til brændstofbehandling i skibe. Dette udstyr er
installeret på færgen Menja, der
sejler mellem Esbjerg og Fanø. Over
et halvt år udførte DGC månedlige
målinger af røggasemissioner fra
færgens dieselmotor. Målingerne
dokumenterede udstyrets gavnlige
effekt på motorens NOX-emission.

Kontakt os
- hvis du vil
vide mere.

Bilfærgen Menja
Foto: Færgen

Leo van
Gruijthuijsen
Laboratoriechef
lvg@dgc.dk
2913 3761

Steen D. Andersen
Måletekniker
sda@dgc.dk
2967 2555
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Kontakt os
- hvis du vil
vide mere.

Jytte S. Nielsen
Projektleder
jsn@dgc.dk
2016 9607

”

EC Power har haft flere projekter
kørende med DGC om bl.a. energieffektivitet, gassikkerhed og test
af virkningsgrader. Vi har altid fået
en god og professionel behandling
og er glade for at kunne trække på
deres store viden om gastekniske
problemstillinger. DGC er suverænt
den mest kompetente testpartner,
vi har haft med at gøre.
Martin Frydenlund
Salgsingeniør
EC POWER A/S
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Leif E. Frandsen
Projektleder
lef@dgc.dk
3051 7441
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FOKUS PÅ SIKKERHED OG MILJØ
Vi godkender gasforbrugende
apparater, udsteder ecodesigncertifikater og verificerer
CO2-udledning.

gangspunkt i denne attest kan fabrikanten CE-mærke
apparatet. Forbrugeren kan dermed se, at de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav overholdes.
Dokumentation af gaskedlers virkningsgrad
Varmeproducerende apparater under 400 kW, som
gaskedler, oliekedler og minikraftvarmeanlæg, skal

Godkendelse af gasapparater

i dag overholde ”ecodesign”- forordningen for at

Gasforbrugende apparater, som anvendes til fx mad-

kunne sælges på det europæiske marked. Formålet

lavning, opvarmning og produktion af varmt vand,

med ordningen er at sikre, at apparaterne overholder

skal godkendes, før de må markedsføres i EU. DGC

mindstekrav til energieffektivitet. DGC kan vejlede

godkender gasforbrugende udstyr efter gasapparat-

fabrikanter og kedelleverandører om ecodesign-

direktivet.

kravene, og vores laboratorium er akkrediteret til
at udføre de nødvendige test og måle apparaternes

Vi tilbyder blandt andet vurderinger af:

virkningsgrader. Vi kan desuden udstede certifikater,

•

der dokumenterer, at kravene overholdes.

Apparater, som oprindeligt er godkendt til
naturgas, men ønskes anvendt på bygas.

•
•

Sammenbygning af gasblæseluftbrændere og 		

CO2-verifikation og auditering af ledelsessystemer

brænderkroppe (kedler eller lignende).

DGC verificerer ca. 120 af de anlæg, som i Danmark

Sikkerheds-, kontrol- og justeringssystemer

er reguleret af EU’s CO2-kvotedirektiv. Anlæg med en

beregnet til indbygning i gasapparater.

indfyret effekt på mere end 20 MW skal overvåge og
rapportere drivhusgasemissionen. Der er krav om, at

Nødvendige prøvninger kan foretages i DGC’s labora-

disse rapporteringer skal verificeres af en uvildig en-

torium, et andet laboratorium eller på opstillingsste-

hed. DGC fungerer som verifikator på vegne af Lloyd’s

det, hvis det er nødvendigt. For apparater, der lever op

Register Quality Assurance (LRQA).

til gældende krav, udsteder DGC en attest, og med udDGC er desuden auditor og teknisk ekspert for LRQA
i forbindelse med audit på arbejdsmiljø-, miljø- og
energiledelsessystemer. Dette er primært inden
for områder dækket af ISO 14001, OSHAS18001 og
ISO50001. Disse audits gennemføres både onshore
og offshore på produktionsplatforme.

I vores laboratorium afprøver vi gasudstyr i forhold til sikkerhed,
drift, funktionalitet, effektivitet og miljø.
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KLAR TIL
FREMTIDEN
Vi arbejder med forskning,
udvikling og demonstration i
relation til fremtidens grønne
gasser i gasnettet.
I løbet af kort tid er en række biogasanlæg begyndt
at levere biogas til naturgasnettet i form af bionaturgas, og inden for få år forventes både forgasningsgas
og brint at bidrage til forsyningen med grøn gas til

DGC arbejder aktivt for at gas fremstillet ved termisk forgasning af
biomasse kan indgå optimalt i det fremtidige energisystem.

gasnettet. Vi undersøger og løser konkrete tekniske
spørgsmål om gassystemets egnethed til grønne

Forgasningsgas

gasser. DGC deltager i både danske og udenlandske

Ved termisk forgasning omdannes biomasse (fx træ

FUD-aktiviteter (forskning, udvikling og demonstra-

eller halm) til en brændbar gas i et iltfattigt miljø.

tion) og partnersamarbejder på området.

Gassen kan anvendes til produktion af fx el og procesvarme, metaniseres eller omdannes til brændstof

Udviklingsaktiviteterne omfatter:

til transportsektoren. Efter metanisering kan forgas-

•
•

Justering af forskellige grønne gasser, så en

ningsgassen opgraderes, så den svarer til naturgas

ensartet gas sikres i alle net.

(Synthetic Natural Gas eller SNG). SNG fra biobrænd-

Eksisterende gasapparaters mulighed for at

sel er fossilfri og CO2-neutral naturgas, som kan distri-

håndtere en gasforsyning med varierende

bueres i det danske naturgassystem.

gaskvaliteter.
•
•

•
•
•

Processer, som renser, opgraderer og omdanner

DGC har gennem flere år arbejdet med at klarlægge

de grønne gasser til en fælles standard (fx metan).

såvel tekniske som økonomiske forhold mht. brug af

Kombinationer af naturgas og forskellige former

forgasning i Danmark og deltaget i en række interna-

for vedvarende energiteknologi, fx varmepumper,

tionale aktiviteter på området. Via støtte fra EUDP

solvarme, mikrokraftvarme.

(Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations-

Potentialer for grønne gasser baseret på

program) har DGC etableret Partnerskab for Termisk

biomasse og vind.

Forgasning. Formålet med partnerskabet er at koordi-

Sektionering af naturgasnettet og ø-drift af

nere, styrke og målrette den danske indsats inden for

lokale gasnet.

FUD, så termisk forgasning kan bruges optimalt i det

Brug af gasnettet som energilager for el produ-

fremtidige danske energisystem. Se mere om partner-

ceret via vindkraft og solceller, herunder 		

skabet på www.forgasning.dk.

mulighederne for Power-to-Gas-teknologien.
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Fremtidens gas
Forskningsprojektet FutureGas vil sikre bedre integration
af gas i Danmarks energiforsyning til gavn for klimaet.
Projektets mål er at fremme:
•
Kontakt os
- hvis du vil
vide mere.

En effektiv og økonomisk forsyning med gas
– herunder grønne gasser.

•

En hensigtsmæssig og fleksibel brug af disse gasser.

•

En optimal integration af gas i det samlede energisystem, inklusive et energimæssigt og økonomisk effektivt
samspil med varme-, el-, industri- og transportsektoren.

DTU Management Engineering leder FutureGas, og en lang
række danske og europæiske universiteter og virksomheder deltager i projektet, herunder både de danske gasselskaber og DGC.
Per G. Kristensen
Chef for forretningsudvikling
pgk@dgc.dk
2129 2086

Innovationsfonden støtter FutureGas, som løber over perioden 2016-2020 med et samlet budget på 33,4 mio. kr.
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Udvikling af udstyr og tilpasning af processer

2050. DGC arbejder med implementering af brinttek-

DGC tilbyder rådgivning og laboratorieydelser i for-

nologi og har bl.a. undersøgt, hvordan naturgasnettet

bindelse med nyudvikling af gasudstyr og -apparater

og gasapparater reagerer på brint i forskellige kon-

i erhverv og industri. Laboratoriet kan ved forsøg og

centrationer. Til det formål har vi en unik testfacilitet i

målinger tilpasse udstyr til en given proces og doku-

tilknytning til vores laboratorium, hvor vi undersøger,

mentere energi- og miljøparametre. DGC kan endvi-

hvordan naturgasrør bliver påvirket, når de ekspone-

dere bistå med verifikationsmålinger, overvågning og

res for brint over lang tid.

driftsoptimering, når udstyret er installeret i felten.
DGC rådgiver om alle aspekter vedr. transport, lagring
Brint

og anvendelse af brint, herunder myndighedsforhold

Brint- og brændselscelleteknologi rummer ikke alene

samt sikkerheds- og miljøaspekter. DGC er medlem af

fleksibilitet og mulighed for samspil mellem vedvaren-

Partnerskabet for brint og brændselsceller; formand

de energiformer, men også udfordringer med fx øko-

for Dansk Standards udvalg vedr. brint og brænd-

nomi og komponenter, som mangler udvikling. DGC’s

selsceller; dansk repræsentant i IEA’s udvalg om

FUD-aktiviteter støtter de tiltag, som er nødvendige

brint samt foretager CE-certificering af brintdrevne

for udviklingen af en kommerciel brintteknologi inden

brændselsceller.

Gas II (bionaturgas/brint)
Arbejdsområde for
gasblandinger
Antændeligt
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DGC kan beregne antændelsesgrænser
for gasblandinger, her bionaturgasser
og brint. Det antændelige område ligger
langt fra arbejdsområdet, så der er ingen
fare for antændelse.
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ABB
Arla Taulov
Atlas Incinerators
Bergen Engines Denmark
Blue Point Pellets
Christian Hansen
COWI
CTR
Danfoss
Danish Malting Group
Dansk Energirådgivning
Dansk Gas Forening
Dantherm Power
DBI Gas- und Umwelttechnik
DONG Energy
DTU Chemical Engineering
DTU Energikonvertering
E.ON Biofor Sverige
E.ON Danmark
Ea Energianalyse
EC POWER
Energiforsk
Energinet.dk
Energistyrelsen
Force Technology
Frederikshavn Kraftvarmeværk
Garderkasernen Høvelte
Gastech-Energi
GE Jenbacher
GERG
GREENHYDROGEN.DK
Grønlands Elmyndighed
H2 Logic
Haldor Topsøe
Hedensted Fjernvarme
Hess Denmark
Hjørring Varmeforsyning
HMN GasNet
HMN Gassalg
HOFOR
HS Tarm
Industrivarme
Insero
International Gas Union
IRD
JPH Energi
KEMA Nederland

Dansk Gasteknisk Center a/s
Dr. Neergaards Vej 5B
DK-2970 Hørsholm
Danmark
Tlf. +45 2016 9600
E-mail dgc@dgc.dk
www.dgc.dk

Kongerslev Fjernvarme
Kosan Gas
Københavns Kommune
Lloyd’s Register
Malmberg Water
MAN Diesel & Turbo
Marcogaz
Max Weishaupt
Miljøstyrelsen
Milton Megatherm
Mærsk Olie og Gas
NGF Nature Energy
Nibe Varmeværk
NISSEN energi teknik
Novo Nordisk
Nukissiorfiit
Partnerskab for brint og brændselsceller
Passat Energy
Petersen Tegl
Pon Power
Randers Tegl
Ribe Biogas
Robert Bosch
Scania
SEAS-NVE
SEGES
SGS-RUK
Shinfuji Burner
Siemens
Sikkerhedsstyrelsen
Silkeborg Forsyning
Skangass
Smørum Kraftvarme
Støvring Kraftvarmeværk
Teknologisk Institut
Topdanmark Forsikring
Total
Uniper Technologies
Vaillant Group
Vegger Bioenergi
Viessmann
Volvo Powertrain Corporation
Wärtsilä Danmark
Xergi
Aalborg Gasforsyning
Aalborg Universitet København
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