
 

NAEE seminar– 18. november 2021 

Velkommen til Seminar 
 

Markedsdesign for hybride løsninger – 
havvind og kraftnett 

 
Torsdag 18. november 2021, kl 15:00-17.00 

 
Handelshøyskolen ved OsloMet 

 
 
Velkommen til det første fysiske seminaret i Norsk Forening for Energiøkonomi på mer enn 
ett år! Vi diskuterer ulike nettløsninger for havvindparker langt til havs. Slike parker, som 
Sørlige Nordsjø II, kan tenkes å være knyttet til flere land og prisområder for strøm samtidig. 
Det betyr at vi både får mer fornybar elektrisitet og en ny mellomlandsforbindelse. En slik 
hybrid løsning innebærer regulatoriske utfordringer og mulige politiske konflikter.   
 
Innledere: 
• Kristin Myskja, Fagdirektør, Olje og Energidepartementet  
• Julian Hentschel, Manager, Thema Consulting 
• Gerard Doorman, Spesialrådgiver, Statnett 
• Debatt med pizza og mineralvann ledet av Mads Greaker, Professor i 

Samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen OsloMet 
 

Kristin Myskja, vil snakke om betydningen for Norge av havvind, og spesielt om prosessen 
rundt Sørlig Nordsjø II. Så vil hun redegjøre for Statens syn på hybride løsninger. 
 
Julian Hentschel følger opp med å presentere og diskutere ulike alternative nettløsninger 
for havvind.   
 
Gerard Doorman avslutter med å reflektere over de europeiske TSOers og Statnetts 
synspunkt på hybride løsninger for havvind. 
 
Seminaret vil bli arrangert på Handelshøyskolen ved OsloMet, se link til kart på neste side. 
Kontaktperson på Handelshøyskolen er Mads Greaker; madsg@oslomet.no 
 
Seminaret er gratis for medlemmer av NAEE; for andre er prisen 250 kroner; faktura vil bli 
tilsendt. Se neste side for informasjon om medlemskap. 
 
Hvis du melder deg som medlem nå, vil det ikke koste noe å delta i dette seminaret! Hvis du 
ønsker dette, send en epost til: 

gerard.doorman@statnett.no 
 
Inkluder følgende informasjon: navn, bedrift, bedriftens adresse (eller privat adresse), epost 
og om du er student. Du vil da bli registrert som medlem og motta faktura på medlemsavgift. 
 
Merk: Forhåndspåmelding er nødvendig – send mail innen tirsdag 16. november til iaee.no@gmail.com 
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NAEE seminar– 18. november 2021 

Medlemskap i NAEE 
 
Medlemskap i NAEE gir automatisk medlemskap i IAEE internasjonalt, et nettverk av eksperter innenfor det 
energiøkonomiske fagfeltet. Dette gir medlemmene gratis tilsendelse av artikkelsamlingen Energy Journal og 
gratis tilgang til tidsskriftet Economics of Energy & Environmental Policy, samt tilsendelse av en årlig 
oppdatering av IAEEs internasjonale medlemsregister, Membership Directory, med navn, adresser, e-mail og 
telefonnummer til alle medlemmene. Gjennom medlemskapet får en også invitasjon til fagmøter arrangert av 
NAEE og rabatt på IAEEs internasjonale konferanser. Se www.naee.no. 
 
Medlemskap i NAEE koster kr 1050,- for ordinære medlemmer og kr 550,- for studenter. Du kan melde deg inn 
ved å sende en epost til: 
 

gerard.doorman@statnett.no 
 
Inkluder følgende informasjon: navn, bedrift, bedriftens adresse (eller privat adresse), epost og om du er 
student. Du vil da bli registrert som medlem og motta faktura på medlemsavgift. 
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til leder Terje Sørenes; terje.sorenes@npd.no 
  
 
 
 

Møtested 
Handelshøyskolen ved Oslo Storbyuniversitet (OsloMet), Pilestredet 35: 
 
OsloMet - Handelshøyskolen - Google Maps 
 
Dersom du ikke finner frem, ring Mads på 400 20 986. 
 
Møtet vil også bli overført digitalt. Deltagelse krever registrering: 
 
https://oslomet.zoom.us/meeting/register/u5Ekcumrpj4vE9bewe1dwHaeCFaozL37chG6 
  
Etter registering vil du få møteinnkallelse i Zoom. 
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