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Tarjousalueiden uudelleentarkastelu

ENTSO-E: joka 3. vuosi kertomus siirtorajoituksista tarjousalueiden välillä ja 
sisällä, mukaan lukien siirtorajoitusten esiintymispaikka ja -tiheys

Alueittain: Tarjousalueen uudelleentarkastelu, jossa määritetään kaikki 
rakenteelliset siirtorajoitukset sisältäen tarjousalueiden eri konfiguraatioiden 
analyysit 

TSOt: Ehdotus menetelmäksi ja oletuksiksi, joita on käytettävä 
tarjousalueen uudelleentarkastelussa, sekä tarkasteltaviksi vaihtoehtoisiksi 
konfiguraatioiksi NRAille hyväksyttäväksi (5.10.2019 mennessä). 

TSOt: Yhteinen ehdotus tarjousalueen konfiguraation muuttamisesta tai 
säilyttämisestä (viimeistään 12 kuukauden kuluttua menetelmän ja 
oletusten hyväksymisestä)

MS:t ja TSO:t: Toimintasuunnitelma tai päätös tarjousalueiden 
konfiguraation uudelleentarkastelusta ja muuttamisesta
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Ehdotus menetelmäksi ja oletuksiksi, joita 

käytetään tarjousalueen 

uudelleentarkastelussa, sekä 

tarkasteltaviksi vaihtoehtoisiksi 

konfiguraatioiksi 

14(5) artikla



Yhteinen menetelmä ja alueellinen menettely 

konfiguraatioille / selvitykselle
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Menetelmä ja oletukset Kaikki TSOt

Konfiguraatiot Kaikki TSOt (alueella)

Ei tarjousalueselvitystä

Tarjousalueselvitys
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TSOiden ehdottaman menetelmän sisältö 
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Alueellinen tarjousalueselvitys - prosessi
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Määritellään tutkittavat skenaariot ja oletukset niille elementeille, joita ei ole 
määritelty yhteisessä menetelmässä

Tehdään simuloinnit yhteisen menetelmän mukaisesti käyttäen alueellisia 
skenaarioita ja oletuksia

Arvioidaan yhteisen menetelmän mukaisilla kriteereillä konfiguraatioiden 
suorituskyky

Määritetään ja julkaistaan lopullinen suositus joko säilyttää tai muuttaa 
tarjousalueita 



Bidding zone review modelling chain 
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Vaihe 1: sosiaalinen 
hyvinvointi (social

welfare) vs. 
muutoskustannukset

Vaihe 2: Muiden 
kriteerien arviointi

Vaihe 3: lopullisen 
suosituksen arviointi

• 3-vaiheinen arviointiprosessi 

• Yhteinen menetelmä määrittelee yleisellä tasolla kuinka jokaista kriteeriä tulee arvioida; 

antaa mahdollisuuden alueellisesti sopia yksityiskohdista tarkemmin

• CACM:in kriteerien (artikla 33) lisäksi mukana ’RES integraatio’ kriteeri, jolla arvioidaan 

RES-tuotannon vaikutuksia
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Konfiguraatioiden arviointi



Calculation of indicators for evaluation
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CACM criteria 

(Article 33):

- Network security

- Overall market 

efficiency

- Stability and 

robustness of 

bidding zones



Tarjousalueselvityksen alueet
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Ehdotetut uudet konfiguraatiot 

Pohjoismaissa

Metodologia



Alternative BZ configurations to be assessed in 

the Nordics
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1Denmark is a part of two Bidding zone review regions, and DK1 is included in the continental Europe region.
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Current bidding zone configuration Alternative bidding zone configuration to be assessed



Nordic Bidding zone review – proposal for further 

investigation
• Norway

• Splitting the NO4 

• Generation surplus increases in NO4, partly due to more wind

• Large geographic area and difficult to predict the distribution of 
generation  the current NO4 zone is a poor tool for keeping the 
flow within safe limits of operation 

• Sweden

• The Stockholm Metropolitan Area constitutes a new BZ

• Preliminary market coupling simulations combined with load-flow 
and security analysis indicate congestions in the region are 
present in scenarios for 2020, 2025 and up until 2030 

• Merging SE3 and SE4

• Preliminary market coupling simulations combined with load-flow 
and security analysis indicate that few market outcomes result in 
congestions 



Nordic Bidding zone review – proposal for 

further investigation
• Denmark

• No changes  Energinet do not see any significant 

challenges with meeting the 70% requirement 

• Finland

• No changes  Sufficient availability of HVAC 

capacity for cross-zonal trading with internal 

investments and use of remedial actions as shown 

in ACER reports and ENTSO-E Technical report
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