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PowerFys modelleert de wijze waarop, met behulp van netwerken, elektriciteitscentrales, warmte-
opwekkers en duurzame bronnen zoals zon en wind, van uur tot uur aan de elektriciteits- en warmtevraag  
kan worden voldaan. Op basis van een gegeven vraag in een gebied kan worden berekend welke uurprijzen 
voor elektriciteit en warmte verwacht kunnen worden. Samenhangend hiermee kunnen de operationele 
kosten van het systeem en de optimale investeringen in infrastructuur worden geïdentificeerd. PowerFys 
beschrijft het elektriciteits- en warmtesysteem op basis van vraag, verbindingen, bronnen van elektriciteit 
plus warmte en opslag. 

Hoe wordt dit ingezet voor de energietransitie 
PowerFys kan de economische haalbaarheid van techno-

logieën helpen inschatten en toekomstige behoeften aan 

opwekcapaciteit voorspellen. Daarmee kunnen betere 

investerings- en beleidsbeslissingen worden genomen.

Wat zit in het model
PowerFys beschrijft het energiesysteem van Europa 

of individuele landen op verschillende schaalniveaus 

naar keuze. Het onderscheidt daarin de vraag naar 

elektriciteit en warmte op verschillende punten in het 

netwerk, rekening houdend met transmissiecapaciteit. 

Het model bevat honderden technologieën met up-to-

date technische en financiële parameters. 

Op basis hiervan berekent PowerFys per uur de 

afstemming van vraag en aanbod zodanig dat de  

totale kosten voor de opwekking van elektriciteit  

en warmte worden geminimaliseerd binnen de 

gegeven beperkingen. PowerFys houdt hierbij tevens 

rekening met de interactie tussen het elektriciteits-  

en warmtesysteem, bijvoorbeeld bij inzet van  

power-to-heat, warmtepompen of restwarmte  

uit elektriciteitscentrales.

Input, output en bronnen 
PowerFys input is uitermate flexibel. Het bevat 

standaardgegevens uit gerenomeerde energie 

databases, gecomplementeerd met eigen onder-

zoek. Dit onderzoek was bijvoorbeeld nodig om 

het Nederlandse WKK park, inclusief must-run 

eigenschappen, mee te nemen. 

PowerFys kan ook op basis van een mogelijke toe-

komstige energievoorziening worden ingevuld. Dit 

opent de mogelijkheid onderzoek te doen naar de 

effecten van verschillende energiescenario’s. Varia-

belen die kunnen worden aangepast in het model zijn 

bijvoorbeeld het productiepark voor elektriciteit en 

warmte (inclusief wind en zon), de vraag naar energie 

in de toekomst, de beschikbaarheid van opslag en 

(warmte)netwerken en de kosten van de benodigde 

brandstoffen voor elektriciteits- en warmteproductie, 

zoals gas, kolen en biomassa. 

Bediening en verkrijgbaarheid
PowerFys is een experttool. Op basis van een specifieke 

vraag kan Ecofys de aannames van het model aanpassen 

aan de wensen van de klant en daarmee vele vragen 

specifiek en nauwkeurig beantwoorden. De kosten zijn 

sterk afhankelijk van de benodigde aanpassingen. 
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IMPRESSIE VAN HET MODEL
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Figuur 1: Merit order (rood) en prijsvorming (blauw, 8760 uurwaarden)  
bij conventionele technologieen voor elektriciteitsopwekking voor diverse landen
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Figuur 2: Prijsduurkromme 
voor elektriciteit voor 

verschillende landen
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