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Elia neemt deel aan een internationale samenwerking
tussen netbeheerders met het oog op de optimale regeling
van het evenwicht van het elektrische systeem
•

•
•

Deelname aan het internationaal platform IGCC (International Grid Control
Cooperation) vanaf 1 oktober als eerste stap naar een grensoverschrijdend
beheer van het elektrische systeem
Verbetering van de kwaliteit van de regeling van het elektrische systeem
Brandstofbesparing dankzij een efficiëntere aanwending van de bestaande
reserves

De regeling in reële tijd van de onevenwichten tussen elektriciteitsverbruik en -productie behoort tot de
dagelijkse taken van de transmissienetbeheerder. Het IGCC-platform is een eerste stap in de richting van
een dergelijk beheer op internationaal niveau.
Dankzij deze coördinatie kunnen de tegengestelde onevenwichten – overschot bij de ene netbeheerder en
tekort bij de andere – automatisch via een uitwisselingssysteem in beide richtingen worden
gecompenseerd. Het voordeel van dit systeem is dat de transmissienetbeheerders minder gebruik moeten
maken van de vermogensreserves waarover zij beschikken om het evenwicht in hun eigen regelgebied in
stand te houden.
Om deze compensatie uit te voeren zullen de transmissienetbeheerders de transmissiecapaciteit
aanwenden die niet door de markt wordt gebruikt. Het mechanisme zal dan ook geen enkele invloed
hebben op de in- en uitvoeren van de marktspelers. Deze samenwerking zal geen rechtstreekse invloed
hebben op de behoefte aan reserves en productiecapaciteiten die nodig zijn om aan de structurele noden
van het land tegemoet te komen.
Dankzij deze nieuwe samenwerking zullen de onevenwichten tussen de deelnemende landen in reële tijd
kunnen worden gecompenseerd zonder dat reserves moeten worden ingeschakeld die bijkomende
brandstof verbruiken. Dit zal dan weer een gunstige weerslag hebben op de tarieven van de beheerder en
dus ook de consument ten goede komen.
Voor Elia zal de maximale capaciteit op het IGCC-platform tijdens het eerste proefjaar 140 MW bedragen.
Momenteel nemen de vier Duitse netbeheerders, Energinet.dk (Denemarken), CEPS (Tsjechië), Swissgrid
(Zwitserland) en TenneT NL (Nederland) aan IGCC deel. De deelname van Elia werd gerealiseerd dankzij
een goede samenwerking met TenneT NL en ons filiaal en partner in dit project 50Hertz.
Deze internationale samenwerking bevordert het beheer van het systeem en draagt bij tot een betere
kwaliteit van de regeling (Area Control Error, als gevolg van een afwijking tussen productie en verbruik
binnen het regelgebied).
Een beoordeling is over een jaar voorzien.
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Over Elia:
De Elia groep is opgebouwd rond twee transmissienetbeheerders voor elektriciteit, met name Elia
Transmission in België en (in samenwerking met IFM, Industry Funds Management) 50Hertz
Transmission, een van de vier Duitse transmissienetbeheerders (actief in het noorden en het
oosten van Duitsland). Met meer dan 1700 medewerkers en een netwerk van zo’n 13 400 km
hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 miljoen eindconsumenten behoort de groep tot de
top 5 van de Europese netbeheerders. Hij staat in voor de efficiënte, betrouwbare en zekere
transmissie van elektriciteit van producenten naar distributienetbeheerders en grote industriële
gebruikers, alsook voor de import en export van elektriciteit van en naar de buurlanden. De groep
is een drijvende kracht in de ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkt en de integratie van
hernieuwbare energie.
Naast zijn activiteiten als netbeheerder in België en Duitsland biedt de Elia groep aan bedrijven
een waaier van consultancy- en engineeringactiviteiten aan.
De groep treedt op onder de wettelijke entiteit Elia System Operator, een beursgenoteerde
onderneming waarvan de belangrijkste referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T
is.

