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Kohti reaaliaikamarkkinaa

• Sähköjärjestelmämurros etenee ja haastaa sähkömarkkinoiden toimintaa sekä 

tehotasapainon hallintaa

• Fingrid haluaa käydä keskustelua sidosryhmien kanssa markkinoiden kehittämisestä 

• Sähkökauppa lähemmäksi käyttöhetkeä. 

• Monenkeskinen joustomarkkina

• Markkinatoimijat tasapainottavat sähkön kysynnän ja tarjonnan joka hetki – tasevastuu ja 

aktiivinen tasehallinta korostuu, kulutuspuoli ja varastot aktiivisia osapuolia

• Kaupankäyntihinnat ja systeemin tila läpinäkyviä. Näkyvyys omaan taseeseen reaaliajassa. 
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NUCS-järjestelmä

• Tarkoitus

• Pohjoismaisten keskeytystietojen toimittaminen EU:n transparenssiasetuksen (543/2013) artiklojen 7.1 

(kulutus), 10.1 (siirtoyhteydet) ja 15.1 (tuotanto) mukaisesti.

• Toimittaa em. datan Entso-e:n transparenssiplatformille ja julkaisee pohjoismaisen datan

• REMIT-sisäpiiritiedon julkaiseminen keskeytysten osalta

• Tähän asti data on kerätty Nord Poolin UMM-järjestelmän kautta

• Nord Pool on ollut kantaverkkoyhtiöiden palvelutoimittaja

• NUCS-järjestelmän käyttöönoton jälkeenkin osapuolet voivat halutessaan käyttää ulkopuolista palvelutoimittajaa (esim. 

NP). Tästä on kuitenkin sovittava Fingridin kanssa.

• Palvelumalli

• Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt (FG, SN, ENDK, SvK) ostavat tiedonkeruun palveluna Unicorn Systems A.S.:ltä

• Palvelusopimus sisältää tietojärjestelmän rakentamisen 

• NUCS tulee käyttöön Q2/2018 aikana
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Raportti siirtokapasiteetin käytettävyydestä 

Pohjoismaissa
• Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt alkavat julkaista yhteenvetotietoa 

markkinoille annetuista maiden välisistä siirtokapasiteeteista. 

• Julkaisemisella parannetaan entisestään pohjoismaisen markkinan 

läpinäkyvyyttä markkinatoimijoille.

• Tiedot julkaistaan kvartaaleittain kantaverkkoyhtiöiden verkkosivuilla.

• Ohessa on raportti kvartaalille 3/2017.
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Availability of transmission
capacity in the Nordics
Q3/2017



Report description
This report provides aggregated information about available 
electricity transmission capacities between Nordic bidding 
zones and neighboring countries.

The figures show the average share of available capacity on the 
day ahead market (ATC) to the maximum capacity (max NTC) 
on each border and direction.

Calculation formula

• Average(ATCH/max NTCH) for H=1,…,n

max NTC = Maximum net transfer capacity : 

– The capacity that can be given to the market when 
there are no outages taking into account system 
reliability issues, and the power flows are 
favorable. 

ATC= Available transfer capacity : 

– The capacity given to the day-ahead market in the 
specific hour calculated based on the TSOs grid 
models and taking possible outages into account.



Q3/2016 & Q3/2017 



AC-interconnectors - quarterly
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DC-interconnectors - quarterly
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Reasons for reduced* availabilities
• DK1-DE (Western Denmark- Germany)

– The capacity from West Denmark (DK1) to Germany (DE) was very low in 
Q3-2016. The reason is the stressed German grid. The German TSO, TenneT 
is doing a lot of grid enforcements to relieve the stressed grid. This results in 
the capacity having to be reduced especially in the periods where TenneT is 
working on the gird.

• SE4-PL (Sweden-Poland) 
– The main reason for reduction were found in Poland. The reason on the 

Swedish side were planned maintenance on the interconnector and 
congestion in the Swedish grid.

• SE4-DE (Sweden-Germany)
– The main reason for reduction were found in Germany. The reason on the 

Swedish side were planned maintenance on the interconnector and 
congestion in the Swedish grid.

• SE4-LT (Sweden-Lithuania)
– The main reason for reductions were maintenance on the interconnector.

• FI-EE (Finland-Estonia)
– The losses for the connection are purchased 50/50 by Fingrid and Elering

and ATC is adjusted to that. NTC should be updated accordingly.

• FI-RU (Finland-Russia)
– Yearly maintenance of Vyborg HVDC link

• NO4-SE1 (North Norway-Sweden)
– Planned outages in the Norwegian grid.

• NO4-SE2 (North Norway-Sweden)
– Planned outages in the Norwegian grid.

• NO3-SE2 (Middle Norway-Sweden)
– Planned outages in the Norwegian grid.

• NO1-SE3 (South Norway-Sweden)
– Fault on 420kV cable Sylling-Tegneby; congestion in the Swedish grid and 

maintenance on the interconnector.

• DK1-SE3 (Western Denmark-Sweden)
– Planned maintenance on the interconnector and close to the 

interconnector, and congestion in the Swedish grid

* Availability below 75 % Q3/2016



Reasons for reduced* availabilities
• DK1-SE3 (Western Denmark-Sweden)

– Planned maintenance on the interconnector and close to the 
interconnector, and congestion in the Swedish grid.

• NO4-SE1 (North Norway-Sweden)
– Planned outages in the Norwegian and Swedish grid and thermal overload. 

• NO4-SE2 (North Norway-Sweden)
– Planned outages in the Norwegian grid and thermal overload on the 

interconnector.

• NO1-SE3 (Southern Norway-Sweden)
– Planned outages in the Norwegian grid, congestion in the Swedish grid and 

planned maintenance on the interconnector and close to the 
interconnector.

• NO3-SE2 (Middle Norway-Sweden)
– Planned outages in the Norwegian and Swedish grid.

• DK1-NO2 (Western Denmark – Norway)
– Fault on SK2, planned outages of the SK pole(s) and outages in the 

Norwegian grid. 

• FI-SE1 (Finland – North Sweden)
– Reason for the ATC exceeding max NTC is the handling of transit flow from Norway via 

Finland to Sweden.

• DK1-DE (Western Denmark-Germany)
– The capacity is higher than the previous year but the German grid is still 

stressed. During the quarter the German TSO, TenneT have done a lot of 
planed work in the grid. 

• SE4-PL (Sweden-Poland)
– The main reason for reduction of capacity from Poland to Sweden was 

found in Poland. 

• SE4-DE (Sweden-Germany)
– The reasons for reduction in capacity between Germany and Sweden (SE4) 

were found on both sides as well as planned maintenance on the 
interconnector. The reason on the Swedish side were congestion in the 
Swedish grid and maintenance close to the interconnector.

• SE4-LT (Sweden-Lithuania)
– The main reason for reduction were found in Sweden; maintenance on the 

interconnector and close to the interconnector, cable fault on the 
interconnector and congestion in the Swedish grid.

• FI-EE (Finland-Estonia)
– The losses for the connection are purchased 50/50 by Fingrid and Elering

and ATC is adjusted to that. NTC should be updated accordingly.

• FI-RU (Finland-Russia)
– Yearly maintenance of Vyborg HVDC link.

* Availability below 75 % Q3/2017



Fingridin 

asiakastoimikunnat

Jussi Jyrinsalo



Toimikunnissa pohdittavia asioita

1. Fingridillä on neljä asiakastoimikuntaa (ks. https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/hallinto-ja-

johtaminen/toimikunnat/): neuvottelukunta, verkkotoimikunta, käyttötoimikunta ja 

markkinatoimikunta. Neuvottelukunta käy läpi toimintavuoden aikana kaikki yhtiön 

toiminnan eri osa-alueet, kun taas muut toimikunnat keskittyvät otsikkonsa mukaiseen 

osa-alueeseen. Onko tällainen rakenne mielestäsi toimiva? Miten sitä voisi mahdollisesti 

kehittää?

2. Onko tässä toimikunnassa esillä oikeita asioita? Muodostavatko vuoden aikana käsitellyt 

asiat loogisen kokonaisuuden? Mitä asiaa on liikaa, mitä liian vähän?

3. Käydäänkö tässä toimikunnassa riittävästi keskustelua ja pääseekö asiakkaan ääni 

kuuluviin? Miten vuorovaikutteisuutta voisi lisätä?

4. Olisiko syytä yhdenmukaistaa asiakastoimikuntien toimintaa siten, että niissä kaikissa 

olisi asiakas puheenjohtajana (neuvottelukunnassa ja markkinatoimikunnassa on)?

8.2.2018Jussi Jyrinsalo16

https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/hallinto-ja-johtaminen/toimikunnat/


Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196


