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Inleiding 

 

De CREG organiseert een publieke raadpleging over haar ‘ontwerpbeslissing (B)1636 van 17 juli 2017 

over het voorstel van de NV Elia System Operator voor een methodologie voor het gebruik van Dynamic 

Line Rating in de capaciteitsberekening’. Deze raadpleging loopt tot 6 september 2017. 

 

FEBEG wenst de CREG te bedanken voor het organiseren van deze publieke raadpleging die alle 

stakeholders de kans geeft zich uit te spreken over het voorstel van methodologie voor het gebruik 

van Dynamic Line Rating in de capaciteitsberekening. Dit document bevat de opmerkingen en 

suggesties van FEBEG: zij zijn niet vertrouwelijk. 

 

 

Gebruik van Dynamic Line Rating in de capaciteitsberekening is een positieve evolutie 

 

De nood aan nieuwe interconnectiecapaciteit, het – beter – gebruik van de bestaande interconnectie-

capaciteit, transparantie over de methodes voor het berekenen van de beschikbare capaciteit, … zijn 

al geruime tijd voorwerp van debat in de sector. Het is dan ook verrassend om vast te stellen dat de 8 

transmissielijnen gedurende meer dan 80 % van de tijd slechts voor minder dan 30 % van hun fysieke 

capaciteit worden gebruik. Dit plaats het efficiënt gebruik van transmissiecapaciteit toch in een ander 

daglicht. 

 

FEBEG steunt in ieder geval de initiatieven van de CREG om Elia - en de naburige 

transmissienetbeheerders - ertoe aan te sporen om de beschikbare capaciteit te maximaliseren. Het 

gebruik van Dynamic Line Rating is in die zin een methode om op zoek te gaan naar de eigenlijke 

fysieke grenzen waardoor de veiligheidsmarges kunnen verminderd worden en bestaande 

transmissielijnen nog efficiënter kunnen gebruikt worden. 

 

Aan de andere kant heeft FEBEG – gelet op het belang van een betrouwbaar transmissienet – ook begrip 

voor het feit dat de betrouwbaarheid van de gebruikte technologie en software moet aangetoond zijn 

vooraleer veiligheidsmarges worden verminderd. 

 

 

Methode voor capaciteitsberekening moet eerst en vooral capaciteit in day ahead maximaliseren 

 

FEBEG is van oordeel dat de methode voor de capaciteitsberekening eerst en vooral de capaciteit in day 

ahead moet maximaliseren om zo grote aanpassingen in de beschikbare capaciteit in intraday te 

vermijden. 

 

Een voorbeeld van een ongewenste marktsituatie: het is denkbaar dat lage importcapaciteiten in day 

ahead ertoe leiden dat de day ahead markt niet sluit. Het gevolg is dat de strategische reserve, stel nu 

750 MW, wordt geactiveerd en dat de day ahead-prijs naar 3000 EUR/MWh gaat. Welnu, de cijfers in 

de ontwerpbeslissing van de CREG tonen duidelijk aan dat Elia in die omstandigheden in staat zou zijn 
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om het equivalent van 750 MW aan capaciteit vrij te maken in intraday. Dit zou de activatie van de 

strategische reserve overbodig maken. 

 

Om deze reden is de periode van 60 uren vóór real time die gebruikt wordt voor de ADR Forecast 

Horizons die zouden ingevoerd worden in de D2CF, DACF en IDCF, nog steeds te lang. In alle 

tijdshorizonten zouden zo accuraat mogelijke en zo dicht mogelijk bij real time weersvoorspellingen 

moeten gebruikt worden. 

 

 

Bezorgdheden en aanbevelingen bij het gebruik van Dynamic Line Rating 

 

Ook al steunt FEBEG de verdere ontwikkeling van het gebruik van de Dynamic Line Rating, FEBEG wenst 

niettemin een aantal bezorgdheden mee te geven en enkele aanbevelingen te formuleren: 

 

- De CREG heeft aangetoond dat de waarde van de Imax kan gewijzigd worden op basis van de 

buitentemperatuur, maar ook Elia heeft een punt wanneer het argumenteert dat de Flow 

Reliability Margin voor de stroomgebaseerde capaciteitsberekening slechts 90 % van de 

situaties dekt. Door het gebruik van Dynamic Line Rating neemt het risico op een uitval van de 

transmissielijn toe en dit risico moet verder geanalyseerd worden, ook in het licht van het 

verband tussen de Flow Reliability Margin en de invoering van Dynamic Line Rating. 

 

- FEBEG gaat akkoord met de CREG dat het logisch is om gebruik te maken van ADR Forecast 

Horizons in plaats van de 105 %-grens (110 % ingeval van koudegolf) en dat de methodologie 

in de toekomst minstens op dit punt moet worden geëvalueerd en desgevallend herzien. 

 

- FEBEG is van oordeel dat de Dynamic Line Rating in eerste instantie moet toegepast worden 

op de lijnen die het domein van de stroomgebaseerde capaciteitsberekening beperken en op 

de interne - binnen België – lijnen waar vaak congestie voorkomt. Een positieve 

kostenbatenanalyse moet vanzelfsprekend de investering verantwoorden. 

 

- FEBEG stelt zich evenwel vragen bij het nut van het gebruik van Dynamic Line Rating in België 

op interconnecties terwijl onze buurlanden – Nederland en Frankrijk – nog steeds een statische 

berekening gebruiken. Wordt in dit geval het minimum van de twee ampaciteiten gebruikt? 

Voor FEBEG is het daarom een absolute prioriteit om te streven naar harmonisatie, minstens 

op regionaal niveau, van de toegepaste methodes en best practices. 

 

- FEBEG pleit ook voor duidelijke en snelle communicatie naar de markt over de beschikbare 

capaciteit op de transmissielijnen. Dit geldt zeker voor de manier waarop capaciteit in intraday 

wordt vrijgegeven: dit zou meer gestructureerd en frequenter moeten gebeuren, gebaseerd op 

de meest recente netsituatie. 

 

- FEBEG steunt zeker ook de CREG in haar inspanningen om naburige transmissienetbeheerders 

en regulatoren warm te maken voor de technologie van de Dynamic Line Rating. 

 

--------------------- 

 

 

 

 



Febeliec answer to the public consultation of the CREG on the proposal for decision (PRD)1636 

with respect to the proposal of Elia for a methodology for the use of Dynamic Line Rating in the 

capacity calculation 

 

Febeliec would like to thank the CREG for its public consultation on the proposal for decision (PRD)1636 

with respect to the proposal of Elia for a methodology for the use of Dynamic Line Rating (DLR) in the 

capacity calculation for the day-ahead and intraday timeframe, as Elia has not organized such consultation 

and as such this is the only instance where stakeholders can react to this proposal.  

This methodology and its implications are not without importance, as it has been shown that in critical 

winter times the availability of even a limited number of additional MWs of cross-border capacity can 

have very important impacts on price formation. Febeliec thus is and always has been a proponent of 

using all available methods and means to increase the cross-border capacity that is made available to the 

market, including using more detailed information on the capacity of the lines based on DLR as such 

information becomes available when coming closer to real-time, insofar this does not jeopardize the 

operational security and safety of the grid.  

Febeliec has read with great attention the document of the CREG and follows the CREG in its analysis of 

the proposal of Elia.  Febeliec believes indeed that the application of one single seasonal limit for the 

cross-border capacity is no longer relevant and should be replaced by a more dynamic value which takes 

into account all relevant information that can be observed in closer timeframes and that can increase the 

available capacity for the market without jeopardizing operational security. Febeliec agrees with the tenor 

of the reasoning of the CREG that it is not acceptable to take additional safety margins beyond what is 

already applicable in the current situation with more static seasonal limits which could be at the detriment 

of significant additional capacity on transmission lines to be given to the market. Febeliec has also with 

great interest read the alternative of the CREG to apply a risk margin to forecast instead of applying a fixed 

105% rule, as an example on how a more dynamic approach to this matter could lead to more relevant 

outcomes.  

Febeliec is looking forward to the modified methodology for use of DLR in cross-border capacity 

calculation of Elia as requested by the CREG. 

Febeliec is also interested in the request of the CREG to Elia to investigate the impact of the application 

of DLR to solving internal congestions, especially in moments of high wind infeed. Such analysis would 

moreover also be relevant in an international context, as such situations in Germany have led to significant 

impact on the grids of neighboring countries through loopflows in times of high wind infeed in Northern 

Germany and the results of such studies might also be used to try to minimize this impact on commercial 

cross-border capacity. 


















