Webversion

Elia News - November

Elia publiceert visienota over energiesyteem in 2050
Met ‘Roadmap to net zero’ brengt Elia Group inzichten en focuspunten voor een efficiënte
energietransitie richting 2050. De nieuwe publicatie is gelanceerd tijdens een live-stream event
met levend publiek. In de visienota wordt ingezoomd op de energiebalans, de flexibiliteit en de
bevoorradingszekerheid. Elia Group pleit voor internationale partnerschappen en maximale
elektrificatie. Er is nood aan een investeringskader dat de expansie van hernieuwbare energie
kan verdriedubbelen. Er wordt ook gewezen op zogenaamde lock-in effecten die de
decarbonisering minder efficiënt kunnen maken.

Lees het persbericht

Bekijk de video

Infosessies op 14 december
Elia Group organiseert midden december 2 infosessies over het jongste rapport. Beide zijn in het
Engels en volledig digitaal. In de ochtend (10:00-12:00) neemt 50Hertz het voortouw. In de
namiddag (14:00-16:00) is dat Elia. Inschrijven kan via de website.

Klik hier om in te schrijven

Eerste reacties op de studie

Nood aan partnerschappen

Voor deze studie werkte Elia Group samen
met heel wat stakeholders.

Internationale samenwerking zal een sleutelrol
spelen om tot een klimaatneutraal
energiesysteem te komen. Vooral de landen in
de noordelijke Noordzee zijn interessante
partners voor België. De klimatologische
omstandigheden zijn er anders.
Interconnectoren kunnen plaatselijke
productiedips en seizoensschommelingen
opvangen. De netbeheerders van
Denemarken (Energinet) en Noorwegen
(Statnett) vinden
partnerschappen interessant.

We delen graag de reactie van Kathrin
Goldammer, van het Berlijnse Reiner Lemoine
Institute en Patrick Graichen, directeur van de
Duitse denktank Agora Energiewende.

Bekijk de video

Bekijk de video

Hybride interconnector tussen
België en Denemarken stap
dichterbij
Netbeheerders Elia en Energinet zetten de
samenwerking verder voor de realisatie van
wat een wereldprimeur kan worden: de eerste
onderzeese verbinding tussen twee
kunstmatige energie-eilanden die stroom
tussen twee landen uitwisselt en tegelijk ook
elektriciteit van offshore windparken aan land
brengt. Het project kreeg de naam Triton Link,
naar de koning van de zee. De voorstudie
toont aan dat het project zowel socioeconomisch als technisch haalbaar is en voor
aanzienlijke CO2-reductie op Europees niveau
zorgt.

Lees het persbericht

Ook 50Hertz werkt aan nieuwe
verbinding met Denemarken
Energinet ontwikkelt eveneens een
bijkomende onderzeese interconnector met
50Hertz, de Duitse dochter van Elia Group.
Beide netbeheerders ondertekenden een
samenwerkingsovereenkomst die een tweede
hybride interconnector in de Baltische zee
moet voorbereiden. De kabels zouden via een
aansluiting op het Deense Bornholm eiland
eveneens verbonden zijn met offshore
windparken. Het project wordt nu verder
onderzocht en geconcretiseerd.

Lees het persbericht

Onze CEO, Chris Peeters is een van de vijf
genomineerden voor de titel ‘Trends Manager
van het Jaar’. De finalisten zijn geselecteerd
op basis van hun leiderschapskwaliteiten. Het
zijn inspirerende bedrijfsleiders die duurzame
en opmerkelijke resultaten boeken en
beslissingen nemen die vernieuwing en groei
stimuleren, aldus de organisator van de
wedstrijd Trends Magazine. We zijn het daar
natuurlijk helemaal mee eens en lanceren bij
deze een warme oproep om op onze CEO te
stemmen.

Stem hier voor de Manager van het Jaar

170 kilometer kabel voor
Ostwind2

1ste succesvolle jaar voor
ALEGrO

Het Ostwind 2-project van 50Hertz heeft een
nieuwe mijlpaal bereikt. Op zee en op land is
de afgelopen maanden ca.170 kilometer kabel
gelegd om twee offshore windparken aan te
sluiten op het Duitse hoogspanningsnet. Nu
wordt aan het laatste deel van de onderzeese
kabel gewerkt om de tweede van de in totaal
drie 220 kV-kabelsystemen te voltooien.

Elia en Amprion, de Duitse netbeheerder
namen op 18 november 2020 de eerste
interconnector tussen België en Duitsland in
dienst. Een jaar later kan ALEGrO goede
resultaten voorleggen. De kabel was 93% van
de tijd beschikbaar en er is voor 4,5 TWh aan
elektriciteit uitgewisseld. ALEGrO is een
belangrijke verbinding voor de verdere
integratie van het Europese elektriciteitsnet.
De Belgisch-Duitse elektriciteitskabel faciliteert
ook de integratie van hernieuwbare
energiebronnen en versterkt de
bevoorradingszekerheid in beide landen.

Lees het persbericht
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Regularisatieprocedure gestart voor TihangeAvernas
De verbinding Tihange-Avernas is in 2002 in dienst genomen
om de lijn Brussel-Aken-Keulen van stroom te voorzien. Tegen
de vergunning is echter beroep ingediend bij de Raad van
State. Die verklaarde de vergunning nietig vanwege een
procedurefout. Elia start nu een administratieve procedure om
de situatie te regulariseren. De 150 kV-verbinding is absoluut
nodig voor de bevoorradingszekerheid van de regio.

Lees meer

Resultaten derde kwartaal
Elia Group heeft zijn tussentijdse resultaten voor het derde
kwartaal gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de investeringsplannen
in België en Duitsland goed op schema zitten. Bovendien blijft
Nemo link, de interconnector tussen België en Groot-Brittannië
uitstekende operationele en financiële prestaties leveren. Dit
zorgt voor een opwaartse bijstelling van onze vooruitzichten
voor 2021.

Lees meer

Elia Group scoort sterk voor EU taxonomy
Als drijvende kracht achter de energietransitie zorgt Elia Group
voor een goede afstemming met de EU-taxonomie. Dat is een
classificatiesysteem voor duurzame economische activiteiten.
Als een van de eerste TSO’s in Europa publiceerden we een
witboek dat onze inspanningen beschrijft. Elia eindigde op de
zevende plaats in vergelijking met andere Belgische
beursgenoteerde bedrijven. Vorig jaar waren we twintigste. De
inspanningen op het gebied van kapitaalmarktdagen,
participatie en de vele evenementen hebben de scores sterk
verbeterd.

Lees meer

INNOVATION NEWS
Autonome robots voor inspectie
Elia Group gaat autonome EMC-robots
ontwikkelen voor de inspectie van haar HVDCconverterhallen in België en Duitsland. Het
werkt daarvoor samen met drie partners. Het
gebruik van dergelijke robots zal de inspectie
van onze assets optimaliseren en zorgen voor
een grotere efficiëntie. Elia Group wil met de
samenwerking haar medewerkers
ondersteunen bij het onderhoud en de
herstelling van de assets.

Lees het persbericht
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