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Christian Capello
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Environmental impact of Energy Transition

William Hartman
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3

Relation of wildlife and electrical infrastructure

Francisco Moreira
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PS1 United Nations Sustainable Development Goals
HERKOMST
BRAZIL
BRAZIL

INHOUD PAPER
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en hun belang in de relatie tussen inheemse
volkeren en energiebedrijven
Bouwen aan de R&D business case voor duurzame ontwikkeling in de energiesector
in Brazilië

GERMANY

Methodologie voor de evaluatie van een duurzame netverbinding, Ampion

JAPAN

Kansen en uitdagingen in verband met duurzame ontwikkelingsdoelen in de
elektrische energiesector: analyse van bedrijven in Japan en wereldwijd

ITALY

Terna Envision plan voor duurzame elektrische infrastructuur

CHINA
CHINA
CHINA

Een model voor het vergelijk van de uitstoot van steenkool met die van
hernieuwbare energie opwekking de in Shaanxi China
Onderzoek en empirische analyse van duurzaamheidsmanagementsysteem van
elektriciteitsnetondernemingen
Onderzoek naar de methode om het potentieel van duurzame energie te berekenen
voor Fujian

PS2 Environmental impact of Energy Transition
HERKOMST
USA
NOORWEGEN
CHINA
RUSLAND
FRANKRIJK
THAILAND
INDIA

INHOUD PAPER
Een analyse van de Dye Sensitized Solar Cell
Beperking van bodemdegradatie en CO2-voetafdruk bij de ontwikkeling van nieuwe
transmissielijnen
Milieu-, gezondheids- en veiligheidsaspecten van gasgeïsoleerde elektrische
apparatuur die niet-SF6-gassen en gasmengsels bevat
De impact van gedistribueerde generatie-intensieve ontwikkeling op de ecologische
prestaties van externe elektriciteitscentrales
Hoe helpt Eco-design bij de digitale transformatiestrategie van RTE?
De milieu-impact van het hervergassingsproces: case study voor het eerste Floating
Storage Regasification Unit (FSRU) project in Thailand
Ervaring op elektrische en magnetische veld inductie onder 765/400kV
stroomtransmissielijnen

FRANKRIJK

Milieu-impact energietransitie lessen uit op basis van eerste ervaringen uit Frankrijk

FRANKRIJK

Interdisciplinair perspectief voor landschapsachitecten en ingenieurs

PS3 Relation of wildlife and electrical infrastructure
HERKOMST
ITALIE
DUITSLAND
JAPAN
KOREA
PORTUGAL
SLOVENIE
AUSTRALIE

INHOUD PAPER
Vogelactieplan, een alomvattende strategie voor vogelbescherming
Videomonitoring om het gedrag van vogels op een gemarkeerde bovenleiding te
bestuderen en het risico op draadslachtoffers te bepalen
Een overzicht van vogelplaag bestrijding in elektrische hoogspanningsverbindingen
in Japan
Ontwikkeling van eco-vriendelijke hoogspanningsmasten bij KEPCO
Evaluatie van de controlepraktijken in verband met de effecten van
hoogspanningslijnen op vogels in Portugal: Suggesties voor verbetering
Praktijkvoorbeeld toezicht op de natuurbescherming bij de bouw van
infrastructuurobjecten
TasNetworks' strategie om de impact van elektriciteitsleidingen op bedreigde vogels
te beperken
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