Perstekst: Onbalanskosten beter op te vangen door energieverbruik van
gezinnen automatisch te verschuiven
Slimme huishoudtoestellen kunnen energieleveranciers en netbeheerders helpen om meer en sneller op de moeilijk
voorspelbare opbrengst van hernieuwbare energiebronnen te reageren. En daarmee kunnen ze hoge
onbalanskosten, zeker tijdens de winter, gemakkelijker vermijden. Dat is één van de conclusies die het Linear‐
onderzoeksproject vandaag presenteerde in Brussel, na 5 jaar onderzoek naar de technische en economische
mogelijkheden van stuurbaar energieverbruik bij gezinnen.
Door huishoudtoestellen ‘slim’ te maken, wordt het mogelijk voor energieleveranciers en netbeheerders om veel
wasmachines, afwasmachines, … tegelijkertijd aan te schakelen. En jawel, die kunnen dan energie‐opstoten van
bijvoorbeeld een forse wind verwerken of de start van toestellen uitstellen tot een onverwachte mistbank
opgetrokken is en de zonnepanelen terug in actie schieten. Automatische vraagsturing zorgt er dus voor dat het
elektriciteitssysteem meer flexibel reageert op de opbrengst van weersafhankelijke energiebronnen. Daardoor kan
de beschikbare elektriciteit uit hernieuwbare energie maximaal opgevangen worden en kunnen we in de toekomst
nog meer hernieuwbare energiebronnen aan ons elektriciteitsnet toe te voegen.
Linear vergeleek deze automatische vraagsturing ook met de mogelijkheden van tariefsturing. Daaruit bleek dat de
meeste gezinnen maar beperkt rekening hielden met de zes tariefblokken per dag die Linear hen telkens een dag op
voorhand doorstuurde; al vrij snel vervielen ze in hun oorspronkelijk verbruikspatroon. De gezinnen met slimme
huishoudtoestellen daarentegen bleven die anderhalf jaar lang flexibel instellen. Ook voor de energiebedrijven bleek
automatische sturing interessanter dan tariefsturing: met het automatische systeem kunnen zij tijdens de dag zelf
op weersveranderingen inspelen, terwijl prijssturing enkel met voorspellingen tot een dag op voorhand werkt.
Als energieleveranciers meer of minder energie van het net afnemen dan ze er aan leveren en netbeheerder Elia het
verschil moet rechttrekken via haar balanceringsreserves, betalen ze daarvoor een onbalanskost. Als Elia de
bijkomende strategische reserves deze winter moet activeren, dan kan die kost €4500/MWh zijn (zowat 100 keer
hoger dan normaal), naar aanleiding van de beperkte productiecapaciteit dit jaar. Energieleveranciers riskeren
daardoor zware kosten en worden aangespoord om voldoende energie aan te kopen of klanten tegen vergoeding af
te schakelen teneinde een black‐out te voorkomen. Consumenten die hun vraag aan de beschikbaarheid van
energie kunnen aanpassen, bijvoorbeeld via automatische vraagsturing, kunnen energieleveranciers en
netbeheerders zo helpen om de onbalanskosten beter op te vangen.
Contact: Isabelle Borremans – communicatieverantwoordelijke EnergyVille – isabelle.borremans@energyville.be –
+32 (0)497 34 50 54
Projectwebsite: www.linear‐smartgrid.be

Meer informatie
Linear
Van 2009 tot 2014 bestudeerde het Linear‐project manieren waarop gezinnen hun elektriciteitsverbruik kunnen
aanpassen aan de beschikbare hoeveelheid wind‐ en zonne‐energie. Enkele belangrijke onderzoeksvragen daarbij
waren:





Welke oplossingen geven voldoende motivatie en comfort voor een gedragswijziging?
In welke mate kunnen en willen gezinnen hun gedrag aanpassen?
Welk voordeel levert een gedragsverandering op aan de gezinnen en de industrie?
Hoe worden kosten en voordelen over de betrokken partijen verdeeld?

Voor Linear of ‘Local Intelligent Networks and Energy Active Regions’ hebben twintig partners de handen in elkaar
geslagen. Het project liep van 1 mei 2009 tot eind 2014 en ontstond uit een samenwerkingsverband tussen
onderzoeksinstellingen zoals EnergyVille en iMinds, de industrie en de Vlaamse overheid.
De resultaten werden eerst aan de gezinnen aangekondigd tijdens een familie‐evenement in het Huis van de
Toekomst op 30 november 2014. Een verdere toelichting voor de energiesector en ‐beleidsmakers volgde vandaag
op 9 december, in samenwerking met Smart Grids Flanders, tijdens het slotevenement in de GDF‐Suez‐toren in
Brussel.

De partners van Linear

Het slotevenement van Linear werd georganiseerd in samenwerking met

