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Opgave elektriciteitsverbruik per fabriek en
invloed op handel

“Dagelijks samenspel tussen EdeA en USG”

De hoeveelheid elektriciteit die de Chemelot-site
nodig heeft (meer dan 200 MWh/h), wordt voor
een groot gedeelte afgedekt door een contract
met RWE Essent (warmtekrachtcentrale Swenti-
bold). De resterende hoeveelheid wordt aange-
kocht op de APX (Amsterdam Power Exchange).

Dagelijks koopt USG de benodigde elektriciteit op de
APX in voor de daaropvolgende dag. Hiervoor zijn
zes traders bij USG 365 dagen per jaar actief.

Bepalen benodigde elektriciteit
Om de benodigde hoeveelheid elektriciteit per uur te
bepalen, maakt EdeA gebruikt van de applicatie
Evoorspel. Deze applicatie bevat onder andere de
elektriciteitsprofielen per fabriek.

Tijdens de nachtdienst belt de HWTK naar alle fa-
brieken om na te gaan hoe het staat met het elektrici-
teitsverbruik en eventuele afwijkingen hierop, zoals
geplande en ongeplande stops. Deze afwijkingen
worden in Evoorspel verwerkt, zodat de elektriciteits-
behoefte van de volgende dag voorspeld kan wor-
den.

’s Morgens dient de benodigde hoeveelheid per uur
te worden doorgegeven aan de APX Tussen 12.00
en 12.45 uur wordt de vraag en aanbod per uur ge-
matcht (via ‘merit order’), waarna de prijs per uur uit
het systeem rolt.

Afwijkingen
De voorspelde elektriciteitsbehoefte wijkt vaak af van
de consumptie, omdat deze zeer nauwkeuring wordt
gemeten, namelijk tot 2 decimalen achter de komma
in MWh/15 min. Deze afwijking heet ‘onbalans’. On-
balans kan optreden, omdat Chemelot meer verbruikt
dan gepland (short) of juist minder dan gepland
(long).

Per kwartier worden de onbalansprijzen long en short
achteraf door TenneT, de landelijke beheerder van
het transportnet, vastgesteld en deze kunnen sterk
afwijken van de APX-uurpijs.

In 90% van de gevallen resulteert dit onbalansvolume
in additionele kosten (de onbalanskosten). Deze
zullen voor 2013 uitkomen op circa € 400.000,-.

Kosten beheersen
Om deze onbalanskosten in de hand te houden is het
van belang om de voorspelling zo accuraat mogelijk
te maken. Daarom zijn vorig jaar de volgende zaken
onder de loep genomen:
· gebruik van de applicatie Evoorspel
· consumptieprofiel per fabriek.

Het bleek dat de applicatie door de diverse gebrui-
kers op de juiste wijze werd gebruikt. De profielen
daarentegen waren niet optimaal. Doordat verschil-
lende fabrieken de laatste jaren een optimalisatieslag
hebben doorgemaakt, was het E-verbruik veranderd.
Dit werd door deze aktie zichtbaar en de betreffende
profielen zijn aangepast. Het analyseren van de con-
sumptieprofielen is nu als een jaarlijkse actie vastge-
legd voor EdeA/USG.

Maandelijkse bespreking
De procentuele afwijking tussen de E-voorspelling en
de realisatie wordt maandelijks gerapporteerd en
besproken tijdens het S&OP-overleg tussen EdeA en
USG. Hierin worden de oorzaken besproken en wordt
actie genomen als dat nodig mocht zijn.
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