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Flow-based –
menetelmän
ajankohtaiset
asiat
Sähkömarkkinatoimikunta

PTDF = Power Transfer Distribution Factor
RAM = Remaining Available Margin

Taustaa
•

•

0.1 %

Pohjoismaisilla sähkön vuorokausimarkkinoilla ollaan
ottamassa käyttöön siirtoperusteista (flow-based)
kapasiteetin laskentamenetelmää
•

Yhteisellä verkkomallilla kuvataan verkon ominaisuuksia
ja vikatilanteiden vaikutuksia verkkoon

•

Siirtoverkonhaltijat määrittelevät kriittiset verkkoelementit,
joiden kuormittumista seurataan

•
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12 %

20 %

Avainkäsitteitä:

•

•

0.1 %

Tarjousalueen siirtojen muutosten vaikutuksia kriittisiin
verkkoelementteihin kuvataan PTDF-matriisilla

8%

56 %
24 %
24 %
0%
0.7 %

Kriittisille verkkoelementeille lasketaan RAM-arvot, jotka
määrittävät, kuinka paljon niitä voidaan kuormittaa
0.7 %

Pörssit käyttävät markkinakytkennässä PTDF-matriiseja ja
RAM-arvoja siirtorajoitteiden kuvauksina

24 %
0.7 %

12 %

NTC = Net transfer capacity

Ajankohtaista
•

Sääntelyviranomaiset ovat päätöksessään edellyttäneet, että uutta flow-based -menetelmää
testataan ulkoisissa rinnakkaisajoissa (External parallel run, EPR) nykyisen NTC-menetelmän
rinnalla vähintään 12 kk

•

Ulkoiset rinnakkaisajot käynnistyivät 7.3.2022

•

Ulkoisten rinnakkaisajojen aikana uudella menetelmällä laskettuja kapasiteetteja (PTDF, RAM)
julkaistaan päivittäin (https://test-publicationtool.jao.eu/nordic)

•

Simuloiduista markkinatuloksista (hinnat, siirrot, yms.) julkaistaan dataa ja viikkoraportteja
muutaman muutaman viikon viiveellä (https://nordic-rsc.net/flow-based/simulation-results/)

•

Ensimmäisten kuukausien tuloksista kirjoitetaan raportti, josta kuullaan sidosryhmiä ja joka
toimitetaan viranomaisille arvioitavaksi
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Sidosryhmäyhteistyö
•

Sidosryhmäyhteistyöllä on pohjoismaisessa flowbased -projektissa oma foorumi, johon voi liittyä
täällä: https://nordic-rsc.net/flow-based/

•

Sidosryhmäyhteistyö kattaa mm. tilaisuudet,
uutiskirjeen, markkinaraportit, kuulemiset, yms.

•

Tilaisuuksia järjestetään n. kerran kuukaudessa ja
niiden fokus on simulointitulosten tarkastelussa

•

Tilaisuuksissa käydään läpi myös sitä, täyttyvätkö
viranomaisten flow-based –menetelmälle asettamat
laatukriteerit

•

Seuraavat tilaisuudet 17.3.2022 ja 23.3.2022

4

Esimerkkejä tuloksista
•
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Tähän mennessä on julkaistu muutamia
markkinaraportteja sisäisistä rinnakkaisajoista,
mutta niiden tulokset eivät ole vielä yleistettävissä
(https://nordic-rsc.net/flow-based/simulationresults/)

Lopuksi
•

Ulkoisista rinnakkaisajoista kirjoitettavaan arviointiraporttiin on tärkeää saada sidosryhmien
kommentit, sillä sen jälkeen ei sääntelyviranomaisten hyväksymän menetelmän mukaan järjestetä
muita sidosryhmäkuulemisia ennen flow-based -menetelmän käyttöönottoa

•

Arviointiraportti tulee kuultavaksi aikataulun mukaan elokuussa 2022

•

Kuulemisesta tiedotetaan pohjoismaisessa flow-based –projektin uutiskirjeessä

•

Fingrid tiedottaa kuulemisesta myös omilla nettisivuilla ja järjestää tarvittaessa suomalaisille
sidosryhmille oman tilaisuuden, jossa raporttia voidaan käydä läpi
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