
Sidosryhmien lausunnot sekä Fingridin arviot ja perustelut

Dokumentti ja kohta, johon halutaan
muutos Muutosesitys Perustelut Fingridin arviointi ja perustelut

Nopean taajuusreservin (FFR) teknisten
vaatimusten todentaminen ja
hyväksyttämisprosessi Kohta ”2.1
Hyväksyttämisprosessi” s. 3

Kts. perustelut. Sivulla 3 esitetään vuokaaviolla reservikohteen hyväksyttämisprosessin kulku.
Pidämme hyvänä
selkeää prosessia ja sen esitystapaa.

Kaavion voi kuitenkin tulkita niin, että pisimmillään
säätökokeiden ja muun dokumentaation toimituksen jälkeen reservikohteen
hyväksyntä voisi jäädä odottamaan Fingridin päätöstä 5 kuukauden ajan (8 vko +
3 kk = 5 kk). Mielestämme tämä on liian pitkä maksimiaika, sillä jokainen
säätökokeisiin kuluva viikko odottamista merkitsee reservikohteen tarjoajalle
menetettyä korvausta.  Fingridin hyväksyntäprosessia tulisi siis mielestämme
nopeuttaa. Emme kuitenkaan tee konkreettista muutosehdotusta, sillä emme voi
ulkopuolelta arvioida Fingridin omiin prosesseihinsa tarvitsemaa aikaa.

Nopealle taajuusreserville sovelletaan
samaa hyväksyttämisprosessia kuin
taajuusohjatulle käyttö- ja häiriöreserville.
Hyväksyttämisprosessin määräajat
perustuvat Euroopan komission asetukseen
sähkön siirtoverkon käyttöä koskevista
suuntaviivoista.

Nopean taajuusreservin (FFR) teknisten
vaatimusten todentaminen ja
hyväksyttämisprosessi, 3.1 Nopean
taajuusreservin aktivointi

Aktivointiaika vaatimus 0.7-1.3sec voidaan
muuttaa <0.1sec

Nykyaikaiseen tehoelektroniikkaan perustuvat energiavarastot pystyvät
tarvittaessa reagoimaan taajuusmuutoksiin myös huomattavasti nopeammin, <
100ms

Vaatimusta asetettaessa on huomioitu kyky
täyttää sähköjärjestelmän tarpeet ja
potentiaalisten reservikohteiden
mahdollisuudet täyttää vaatimus.
Aktivointiajan lyhentäminen rajaisi
potentiaalisia reservikohteita pois
markkinoilta eikä sille ole teknistä perustetta.

Nopean taajuusreservin (FFR) teknisten
vaatimusten todentaminen ja
hyväksyttämisprosessi, 3.2 Aktivoinnin
kesto, deaktivointi ja palautuminen

Järjestelmän kannalta lyhin mahdollinen
aktivointiaika.

Jos on mahdollista lyhentää aktivointiaikaa 30 sekunnista alaspäin, syntyy
teknistaloudellinen mahdollisuus hyödyntää superkondensaattoreita
energialähteenä. Superkondensaattoreiden etu esimerkiksi litiumioniakustoon
nähden on varastointiteknologia, eli superkondensaattorissa energia varastoidaan
sähkökenttään ja akustossa kemiaan. Superkondensaattorin pitkä ajallinen elinikä
(> 15 vuotta) ja syklinen elinikä (> 1000 000) mahdollistavat pitkän investointiajan
ennusteen, joka houkuttaa investoijia ja synnyttää tarjontaa FFR-markkinalle.

Lyhin sallittu aktivoinnin kesto on 5 sekuntia,
mikäli deaktivoinnin nopeutta koskevat
ehdot täyttyvät. Tätä lyhyempi aktivoinnin
kesto ei riitä vastaamaan sähköjärjestelmän
tarpeisiin.

Mikäli Reservitoimittajalla on FCR Tunti- tai
Vuosimarkkinasopimus, FFR-markkinoille voi
osallistua myös Taajuusohjatun häiriöreservin
markkinoille osallistuvilla Reservikohteilla
jättämällä FFR-markkinoille
yhdistelmätarjouksen. FFR-markkinoille voi
osallistua myös taajuusohjatun käyttöreservin
tuntimarkkinalle osallistuvilla kohteilla jättämällä
FFR-tarjouksen, mikäli reservikohde ei ole
velvollinen toimittamaan FCR-N reserviä
kyseisillä tunneilla.

Dokumentin ”Ehdot ja edellytykset nopean
taajuusreservin (FFR) toimittajalle” Kohta 7.
FFR-markkinoiden säännöt

”Mikäli Reservitoimittajalla on FCR Tunti-
tai Vuosimarkkinasopimus, FFR-
markkinoille voi osallistua myös
Taajuusohjatun häiriöreservin
markkinoille osallistuvilla Reservikohteilla
jättämällä FFR-markkinoille
yhdistelmätarjouksen.”

Sähkövarastojen nopea säätökyky matalan inertian tilanteissa pääsisi
oikeuksiinsa, mikäli saman resurssin yhdistäminen FCR-N ja FFR-
tuntimarkkinoille olisi mahdollista siten, ettei ristiriitaisia tarjouksia olisi mahdollista
jättää samalle tunnille.

Mikäli säännöissä rajataan mahdollisuus jättää pelkkiä FFR tarjouksia tai
yhdistelmä tarjouksia FFR + FCR-D, sähkövarastojen kapasiteetti jää uusien FFR
markkinoiden ulkopuolelle.

Tarkoitus ei ole rajoittaa FFR-markkinoille
osallistumista. Kyseistä kohtaa on
täsmennetty.


