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•The purpose of this document is not to explain all the issues surrounding 
Supergrids, but rather to inform and focus attention. 

The ambition is to gauge the importance of Supergrids for electricity policy 
in Europe and the impact on the various countries involved.

•Dit document heeft geenszins de bedoeling om gans de problematiek rond
de supergrids uit te leggen. Dit document dient enkel om te informeren en 
om de aandacht te trekken.

Het heeft de ambitie om het belang van de Supergrids te meten voor het 
elektriciteitsbeleid in Europa en de impact op de verschillende landen
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•This document is the result of study by trade unionists (Gazelco and 
FNME-CGT), who have skimmed through this dossier and are of the opinion 
that the European trade union movement needs to give the subject some 
serious thought. It is time to put some serious effort into this dossier.

•Dit document is het resultaat van het denkwerk van vakbondsleden 
(Gazelco en FNME-CGT) die op een zeer oppervlakkige manier dit dossier 
hebben bestudeerd en die denken dat de Europese syndicale beweging dit 
dossier ernstig moeten bestuderen. Het is tijd dat er serieus werk wordt 
gemaakt van dit dossier
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•There is a technical impact, which will change the constraints on power 
transmission by harmonising and centralising intervention methods. It has a 
social impact because the equipment, and hence also working methods, will be 
harmonised. It will undoubtedly lead to the closure of power stations that are 
currently used to cover grid losses.

New jobs will be created at European level, sometimes replacing those that 
currently exist at national level. Internal restructuring of transmission system 
operators (TSOs) can also be expected, such as creation of subsidiaries, 
interventions at European level, etc.

•Er is een technische impact die de beperkingen van het energietransport 
zullen wijzigen door de interventiemanieren te harmoniseren en te 
centraliseren. Het heeft een sociale impact omdat het materieel zal 
geharmoniseerd worden en dus ook de manieren van werken. Het zal 
ongetwijfeld leiden tot het sluiten van centrales die nu worden gebruikt om de 
netverliezen te dekken..

Nieuwe beroepen zullen worden gecreëerd op Europees niveau soms ter 
vervanging van beroepen die nu op nationaal niveau bestaan. We kunnen ook 
interne reorganisaties binnen de transportnetbeheerders verwachten zoals 
filialisering, tussenkomsten op Europees niveau enz…
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•The impact is economic because of the lessening of the traditionally 
irreconcilable tensions between financial management and technical 
management, which generated the blackout of November 2006 (German 
ship against power line).
The environmental concerns present the opportunity to obtain large 
amounts of capital for the power sector. Currently, only management and 
politicians (certainly at European level) are working on restructuring the 
European electricity scene. The trade unions are not involved in these 
discussions.

•De impact is economisch omwille van de vermindering van de historische 
onverzoenlijke spanningen tussen enerzijds het financiële en anderzijds het 
technische beheer die aan de basis lagen van de blackout van november 
2006. (Duitse boot tegen lijn)
De milieubekommernissen bieden de gelegenheid om grote kapitalen los 
te weken voor de elektrische sector. Vandaag zijn het alleen de patroons en  
politici (ongetwijfeld op Europees niveau) die werken aan de 
herstructurering van het Europese elektriciteitslandschap. Nergens zien we 
de aanwezigheid van de vakbonden
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•The Supergrids should enable the use of decarbonised power by 
removing the obstacle created by the distance between the place of 
production and the place of consumption, certainly where large volumes are 
concerned. The fact is, however, that the primary objective of management
is to develop a new way of making money out of people. Management is 
trying to impose new smart meters on us, which are supposedly “necessary” 
for Supergrids. On the contrary, Supergrids should in fact remove any 
technical difficulties.

•De Supergrids moeten het gebruik van CO2-vriendelijke energie mogelijk 
maken omwille van het feit dat ze het beletsel opheffen veroorzaakt door de 
afstand tussen de plaats van productie en de plaats van verbruik zeker wat 
betreft de grote volumes. Het is echter zo dat het patronaat in eerste plaats 
een nieuwe manier wil ontwikkelen om geld te verdienen op de rug van 
de volkeren. Het patronaat tracht ons slimme meters aan te smeren die 
zogezegd nodig zouden zijn voor de supergrids terwijl integendeel deze 
laatsten de technische moeilijkheden zullen opheffen.
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•Are smart meters basically made to maintain the market artificially?

After all, management would find it more difficult to justify tariff differences 
based on a difference in quality or higher transmission costs or different 
production costs, because Supergrids should have a levelling effect.

All these concerns are open to discussion and only involve their 
authors.

Hope you all enjoy reading this

Jacques Davy and Guido Kuyl

•Zijn de slimme meters niet eerder gemaakt om een kunstmatige markt te 
behouden? 

Het patronaat zou het immers moeilijker krijgen om tariefverschillen uit te 
leggen gebaseerd op kwaliteitsverschil of op hogere transportkosten of op 
verschillende productiekosten omdat de supergrids een nivellerend effect 
zullen hebben.

Al deze bedenkingen zijn bespreekbaar en engageren enkel hun 
auteurs.

We wensen jullie een prettige lectuur.

Jacques Davy en Guido Kuyl
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•Non-exhaustive summary of official documents

In 2008 the G8 and the EU undertook to reduce greenhouse gas emissions 
by 80% by 2050.

•Onvolledige samenvatting van de officiële documenten

In 2008 hebben de G8 en de EU besloten om de broeikasgassen te 
verminderen met 80%



9

•It is a question of finding sources of decarbonised power generation. 
These sources are usually found in optimum circumstances in very specific 
locations, i.e. not always in places where there is an energy demand right 
then and there (solar energy, offshore, hydropower, biomass). Hydroelectric 
power stations, for instance, constitute almost instantaneous reserves and 
could be very useful if they were in the right place.
New means of transmission are therefore needed that can cope with a 
larger volume over longer distances.

•Het komt er dus op neer dat er elekriciteitsopwekking moet worden 
gevonden die geen broeikasgassen uitstoten. Deze bevinden zich 
meestal in optimale omstandigheden op zeer preciese plaatsen, dus niet 
steeds op plaatsen waar men op dat ogenblik en op die plaats een vraag 
naar energie heeft (zonneënergie, offshore, waterkracht, biomassa). Zo zijn 
oa de waterkrachtcentrales reserves die bijna onmiddellijk kunnen worden 
ingeschakeld en die zeer nuttig zouden zijn indien ze op de geschikte 
plaatsen stonden.
Er moeten dus nieuwe transportmogelijkheden komen die een groter 
volume aankunnen over langere afstanden.
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•Friends of the Supergrid is a group of companies and national and 
international organisations with a mutual interest in developing the 
Supergrid. The association deliberates on the issues involved.

The objectives of FOSG are: ”an electricity transmission system, mainly 
based on direct current, designed to facilitate large-scale sustainable power 
generation in remote areas for transmission to centres of consumption, one 
of whose fundamental attributes will be the enhancement of the market in 
electricity”.

•Friends of the SuperGrid is een vereniging waarvan verschillende 
bedrijven deel uitmaken of nationale en internationale structuren die er 
belang bij hebben dat de supergrids ontwikkeld worden. De organisatie 
denkt na over deze problematiek.

De doelstellingen van Friends of supergrid zijn: “ een transportnet voor 
elektriciteit, hoofdzakelijk in gelijkstroom, dat de productie van hernieuwbare 
energie mogelijk maakt op grote schaal en in verafgelegen gebieden met 
het oog op het transport naar de afnamecentra en waarvan één van de 
fundamentele eigenschapen is dat het de elektriciteitsmarkt verrijkt.”
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•The Supergrid is not a series of point-to-point connections, or direct 
current/ alternating current links.

The Supergrid will be built in at least three phases in Northern and 
Western Europe. 

•De supergrid is geen verbinding van punt tot punt. Het zijn evenmin de 
verbindingen gelijkstroom / wisselstroom.

De supergrid zal in minimum drie fasen worden gebouwd in het Noorden 
en westen van europa.
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•The first phase will mainly focus on offshore wind energy in Northern 
Europe and will enable the expansion of this type of production in this region. 
The Supergrid will ensure the evacuation of power, which is currently impossible 
if the development of this kind of renewable energy were to continue at the 
present rate without new transmission systems being built.
For example, the Irish are talking about installing 70,000 MW generated by 
offshore wind energy and tidal energy. The potential power output is huge. The 
current technical balance or imbalance will be disrupted.
Ten countries signed an agreement on 3 December 2010 on the NSCOGI (North 
Seas Countries’ Offshore Grid Initiative).

•De eerste fase zal zich voornamelijk toeleggen op de offshore-windenergie in 
het Noorden van Europa en zal de verdere ontwikkeling mogelijk maken van dit 
soort productie in deze gebieden. De Supergrid zal instaan voor de evacuatie 
van het vermogen wat onmogelijk is op dit moment indien de ontwikkeling van 
dergelijke hernieuwbare energie voort zou duren aan het huidige ritme zonder 
dat er nieuwe transportnetten worden bijgebouwd.
Bijvoorbeeld spreken de Ieren over een uitbouw van 70.000MW windenergie 
offshore en via getijdencentrales. Het gaat over kolossale vermogens. Het 
huidige technische evenwicht of onevenwicht zal volledig veranderen
10landen ondertekenden een akkoord op 3 december 2010 nl het NSCOG ( 
North Seas Countries Offshore Grid Development
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•The countries in question are: Belgium, Denmark, France, Germany, Ireland, 
Luxembourg, the Netherlands, Sweden, the UK and Norway. The Chairman of 
CRE, the French energy regulator, signed for France. This is a clear political act 
that enables the launch of the European Supergrid.

In any case, we must also prepare for the arrival of this new power capacity
on Europe’s North-Western grid. The current grids are not equipped to cope 
with the extra capacity. The connection points, capacity and form need to be 
determined, and whether it will be direct or alternating current.

•De betrokken landen zijn : België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, 
Luxemburg, Nederland, Zweden, Engeland, Noorwegen.Voor Frankrijk tekende 
de voorzitter van de CRE. Het betreft hier een duidelijke politieke daad die de 
opstart van de supergrids mogelijk maakt.

We moeten in elk geval ook de aanvoer van dit nieuwe vermogen op het 
Noord-Oostelijke net van Europa voorbereiden. De huidige netten zijn er niet 
op voorzien om dit te verwerken. Er moet worden bepaald waar de 
verbindingen komen, het vermogen en de vorm. Of het gelijk- of wisselstroom 
wordt.
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•Phase 1 is the most developed in terms of forecasting.

- Development of a scenario for mid-May 2011

- Interconnection of the existing wind farms. We will be switching from a point-to-point structure to a truly 
interconnected system comprising offshore converter stations called supernodes. This will probably start 
in 2015.

- Immediate minimum demand concerns:

+25,000 MW offshore wind energy that must be installed in the UK by 2020

+25,000 MW offshore wind energy for Germany by 2025

+25,000 MW hydropower from Norway as soon as possible

+2,000 MW offshore wind energy to be installed in Belgium

+2,000 MW (minimum) offshore wind energy in the Netherlands.

•De eerste fase is de meest uitgewerkte in termen van vooruitzichten:

- Uitwerking van een scenario voor half mei 2011.

- het verbinden van de bestaande windmolenparken onderling. Van een structuur van punt naar punt gaan 
we over naar een werkelijk onderling verbonden net met elektrische offshore-posten supernode genaamd. 
Start waarschijnlijk vanaf 2015

- de onmiddelijke vraag betreft minimum:

+25.000MW windenergie offshore dat moet gebouwd worden in Engeland tegen 2020

+25.000MW windenergie offshore voor Duitsland tegen 2025

+25.000MW waterkracht uit Noorwegen zo vlug mogelijk

+2000MW windenergie offshore in België te bouwen

+2000MW windenergie offshore minimum in Nederland
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•Immediately: 23,000 MW interconnected, with a capacity of 40% to be 
installed over six years with a 40-year operating life

•Onmiddellijk 23.000MW onderling verbonden met een capaciteit van 40% 
te realiseren over 6 jaar met 40 jaar exploitatietijd
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•Next steps

Analysis of possible developments (wind capacity, availability of hydropower, 
etc.)

- Financing via tariff 

Regulated

Agreed 

- Billing method

Via a toll system

Final bill based on socialised cost 

- Construction of multi-level power inverters

- The size of the converters, the supernodes

• Volgende stappen:

-analyse van de mogelijke ontwikkelingen (windcapaciteit, beschikbaarheid van 
de waterkracht enz…

-financiering via tarief

Gereglementeerd

Overeengekomen

-facturatiemethode 

Via een tolsysteem

Eindfactuur voortkomen uit gesocialiseerde kostprijs

- Bouw van vermogenschakelaars met verschillende niveaus

-de grootte van de omvormers, de supernodes
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•- Standardisation for
Single Supergrid (code)
Alternative grid

- Ownership of the grid?
By investors?
By the transmission system operators (TSOs)?
Independent European system operator?
A mixture of the above?

- A regulator for the single European system (ACER?)

•-Standardisatie van de normen voor 
ééngemaakte supergrid (code)
alternatief net

-eigendom van het net
Door de investeerders?
De transportnetbeheerders?
Onafhankelijke Europese netbeheerder?
Een mengeling van alles?

-een regulator voor het ééngemaakte Europese net (ACER?)
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•System operator (CORESO?)

- Antenna or mesh system?

- Transmission distance

- Expansion capacity

- Performance requirements

- Specifications

- Unique planner

- Development of a unique planning schedule for 2050 (ENTSO-E?)

•Netbeheerder (Coreso)

-het net in antenne of vermaasd?

-Transportafstanden

-uitbreidingsmogelijkheden

-performantievereisten

-lastenboek

-unieke planner

-uitwerking voor een uniek planningsschema voor 2050 (Entso-e?)
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•Creation of an independent system operator for the Supergrid (led by 
ENTSO-E?)

- Standards to be developed on required equipment

- Operating protocol

- Control and safety logic (detection of outages, rectification of faults, etc.)

- Voltages

- Tests

•oprichting van een onafhankelijke netbeheerder voor de Supergrid (onder 
leiding van Entso-e?)

-Uit te werken normen over de vereiste uitrustingen

-exploitatieprotocol

-logistiek voor het besturen en de veiligheid (detectie pannes, oplossen van 
de fouten enz…)

-spanningen

-testen
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•Offshore interconnections (supernodes) will initially be made using 
existing technology. Direct current will be converted to alternating current 
before reaching the interconnection. 

The purely DC interconnection is still the subject of research, even though 
cases already exist. 

•De inteconnecties offshore (supernodes) zullen in een eerste fase 
gebouwd worden met de bestaande technologie. De gelijkstroom zal 
omgewisseld worden naar wisselstroom vooraleer bij de interconnectie aan 
te komen.

Op de interconnectie pure gelijkstroom moet nog research gebeuren zelfs 
indien we reeds bestaande gevallen hebben



•Two stages (Northern and Western Europe)
•The development of Supergrids has a clear European dimension
•Regulatory framework
- European
- Cannot function properly if the different interests of each country 
have to be reconciled
•Demand for skills in the sectors concerned
•Link with Desertec via Supergrids
•Nothing planned for Eastern Europe but HVDC lines already exist

•Twee etappes (Noord en West-Europa)
•De ontwikkeling van Supergrids heeft een duidelijk Europese 
dimensie

•Reglementair kader
- Europees
- Kan moeilijk functioneren indien het de verschillende belangen 

van elk land moet verzoenen

•Vraag naar compententies in de betrokken sectoren
•Verbinding met Desertec via de Supergrids
•Niets voorzien voor Oost-Europa maar bestaan reeds HS-lijnen op
gelijkstroom
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• They have publicity problems

Friends of the Supergrid

Energy infrastructure package/EIP (CE)

Tres Amigas http://www.tresamigasllc.com

Technical Guidelines for HVDC Grids (technical aspects)

ENTSO-E

ACER

• Ze hebben een probleem met de bekendheid en de publiciteit

Friends of the supergrid

Energy infrastructure package /EIP (CE)

Tres Amigas http://www.tresamigasllc.com

Technical Guidelines for DCHV Grids (technische aspecten)

Entso-e

ACER

24



Remarks

•The November 2006 power outage was a non-event eight days later for 
European users. For TSOs, however, it was a turning point and they set to 
work to ensure that it could never happen again.

This generated studies on the harmonisation of procedures, system 
management, repair, maintenance and, more simply, equipment.

Bedenkingen

• De stroompanne van november 2006 was een non-event 8 dagen later 
voor de Europese verbruikers. Voor de netbeheerders was het echter een 
keerpunt en er werd aan gewerkt opdat het nooit meer zou kunnen 
voorvallen.

Dit heeft studies opgeleverd over de harmonisatie van de procedures, 
het netbeheer, het herstel, het onderhoud en simpelweg het materieel.
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• Changes were made, for example in France in maintenance teams
working on high voltage and extra-high voltage equipment. They 
specialised and became re-accustomed to being on the road, covering 
large distances. In Belgium, specialists are being trained in direct 
current, etc.

• Er werden bijvoorbeeld in Frankrijk wijzigingen aangebracht in de 
onderhoudsploegen van het hoog en zeer hoogspanningsmaterieel. Ze 
specialiseerden zich en werden opnieuw gewoon gemaakt om grote 
verplaatsingen te maken. In België worden specialisten opgeleid in 
gelijkspanning enz…
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• Whether they are French or Polish, dispatchers increasingly have a 
similar job because of this harmonisation.

2006 power outage => harmonisation of policies and technical 
regulations => harmonisation of equipment => reorganisation of 
intervention teams => harmonisation of social legislation???

• De dispatchers hebben steeds meer een gelijkaardige functie of ze nu in 
Frankrijk of in Polen werken omwille van deze harmonisatie.

Stroompanne 2006 => harmonisatie van de politieken en de technische 
regelgeving => harmonisatie van het materieel => 
herstructureringen van de interventieploegen => harmonisatie van 
de sociale wetgeving ???

27



• There will no doubt be a debate on the structure of the TSOs.

What functions, what prerogatives, what jobs come under 

- national sovereignty

- common European interest

May not belong to one TSO and intervene in another

- Transfer to a joint subsidiary of the TSOs

- Transfer within a European structure? (dispatchers specifically for the 
Supergrid, Europe-wide grid safety, CORESO?)

- Etc.

• Er volgt wellicht een debat betreffende de structuur van de netbeheerders

Welke functies, welke prerogatieven, welke functies

- Valt onder de nationale souvereniteit

- Valt onder het gemeenschappelijk Europees belang

Mogen geen deel uitmaken van een netbeheerder en tussenkomen bij een 
andere

- Transfert naar een gemeenschappelijk filiaal van de netbeheerders

- Transfert binnen een Europees structuur? (dispatchers specifiek voor 
Supergrids, de netveiligheid op Europese schaal, CORESO?)
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•It would be interesting to review the current situation (audit?) concerning 
the harmonisation of the various jobs in transmission and the equipment 
relating to the HV lines (AC). These developments will have a huge impact 
on personnel and jobs and will be facilitated by what is happening across 
Europe: the “papy boom” phenomenon, which will bring mass retirements in 
the next few years, as people in the baby boom generation reach retirement 
age.

• Stand van zaken

Het zou interessant zijn een stand van zaken op te maken (Audit?) 
betreffende de harmonisering va, de verschillende metiers in het transport 
en het materieel dzt betrekking heeft op de HS-lijnen (wisselstroom). Deze
evoluties zullen een enorme impact hebben op het personneel en op de 
metiers en zullen echter in de hand gewerkt worden door de periode
dewelke we doormaken binnen de Europese context: het fenomeen Papy-
boom waarbij een massaal vertrek op pensioen voor de volgende jaren mag
verwacht worden.
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A few individual points

Belgium:

- A fleet for the construction of platforms is being developed (DEME and Denul
companies)

- A conventional thermal power station is scheduled to be shut down.

We need to talk to competent persons about what flux capacities or direct current are 
acceptable and also about regulatory capacity (what can be done by coupling direct 
current and alternating current).

We have to focus on research and development.

Enkele losse elementen

België:

• Vloot voor de bouw van platformen wordt uitgebouwd (DEME en DENUL)

• Stopzetting van een klassieke thermische  centrale

We moeten overleg plegen met competente personen over de vraag welke capaciteiten
voor fluxen of gelijkstroom kunnen worden aanvaard en ook over de 
regelcapaciteit (wat kan er gedaan worden door de gelijkstroom en wisselstroom te 
koppelen)

We moeten ons richten op onderzoeken en ontwikkelingen.
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A few individual questions

•When an offshore wind farm is connected up to the grid, the grid is for the benefit 
of the producer and is his property. If, however, an electrical node (stop contact) is 
set up on an offshore platform in territorial waters, we can assume that, under the 
law, this platform is integrated into the grid of the TSO in question. If the platform 
is in international waters, is there not immediately potential for a European 
TSO, or will it be a purely private initiative?

Enkele losse vragen

• Wanneer men een windmolen park op zee verbindt met het net staat  het net ten 
dienste van de producent en os het zijn eigendom. Indien men echter een 
elektrische knooppunt (stop contact) op een offshoreplatform opricht binnen de 
territoriale wateren kunnen we ervan uitgaan dat volgens de wetgeving dit platform 
wordt geïntegreerd in het net van betrokken netbeheerder. Indien het platform in 
internationale water wordt  opgericht, zitten we dan niet meteen met een 
potentiële voor een Europees netbeheerder? Of gaan we naar een zuiver 
privé-initiatief?
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A few individual questions (cont’d)

•Is there not a risk of new technologies being exploited to change the law and thus 
considerably expand the concept of “power”? Direct current does in fact open 
up possibilities in terms of system management that alternating current does not. As 
regards the power outage on 6 November 2006, if the East-West power flows had 
been through direct current cables, the outage would never have occurred.

Will the status of CORESO evolve into a Supergrid operator tasked with 
ensuring European grid safety?

Enkele losse vragen (vervolg)

• Kunnen nieuwe technologieën niet misbruikt worden o:m de wet aan te passen 
en zo het begrip « macht » gevoelig uit te breiden? Het is immer zo dat 
gelijkstroom mogelijkheden opent voor het netbeheer die niet mogelijk zijn met 
wisselstroom. Bij de panne van 6 november 2006, indien de transits Oost-West 
zouden gebeurd zijn via gelijkstroomkabels zou deze panne nooit zijn voorgevallen.

Is het statuut van CORESO in feite geen beginfase om verder te evolueren naar 
een Supergridbeheerder met als opdracht de Europese netveiligheid?
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Concerning developments

What is the load-flow capacity of direct current cables?

What is the construction capacity of industrial groups?

What is the repair capacity?

What progress has been made with power electronics?

Which shipyards will build the platforms?

Is it possible to lay direct current cables on river beds?

Betreffende de ontwikkelingen

• Transitcapaciteit van gelijkstroomkabels?

Bouwcapaciteit van de industriële groepen?

Herstelcapaciteit?

Hoever staat de vermogenselectronica?

Welke scheepwerven zullen de platformen bouwen?

Mogelijkheden om gelijkstroomkabels te leggen op de bodem van rivieren?

33



Concerning financing

Can losses finance all or part of the Supergrid?

What about Powernext?

Betreffende de financiering

• Kunnen de verliezen een deel of het geheel van de Supergrid financieren?

Wat met Powernext?
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Specific matters 

France:

- Breton deficit

- PACA (Provence, Alpes, Côte d’Azur region of Southern France): we’re 
waiting for cables from Desertec

Specifieke zaken

Frankrijk: 

- Bretoense deficit

- PACA (Zuid Frankrijk): We wachten op de kabels vanuit Desertec
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In conclusion

It is a matter of urgency to focus our know-how on these issues, which 
threaten to shake up our assumptions.

Evolution of the TSOs: to be discussed among the TSOs (trade unions).

Management need social discussion partners. They want to explain the 
potential revolution in production and energy transmission jobs.

Om te eindigen

Het wordt hoogdringend om onze competenties te richten op deze 
problematiek die onze inrichten dreigt overeen te gooien.

Evolutie van de netbeheerders: te bespreken onderling tussen de 
netbeheerders (vakbonden).

Het patronaat heeft nood aan sociale gesprekspartners. Ze willen uitleggen 
wat een revolutie zal worden in onze metiers van productie en transport van 
energie.

36



37


