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Metode for datautveksling "Key Organisational requirements, 
roles and responsibilities (KORRR), SOGL artikkel 40 – 53, 
med Statnetts vurderinger 

Innledning 
Statnett viser til brev av 5. juli 2021 om godkjenning av vilkår og metoder, der RME ber om at 
Statnett oversender siste versjon av TSO-forslag for vilkår og metoder sammen med oppdaterte 
redegjørelser av TSO-forslag der det er relevant i henhold til en nærmere avtalt tidsplan. 
 
Statnett har under henvisning til brev av 14. mai 2018 fra NVE tidligere og i parallell med de 
europeiske prosessene oversendt RME metode for KORRR [1]. Tilhørende vurderingsdokument 
ble sendt RME i brev av 19.03.2018 [2] med senere oppdatering 26.10.2018 [3]. Siden den gang er 
det gjennomført et betydelig arbeid med å avklare status og konsekvenser i forhold til dagens 
nasjonale løsninger, både i RMEs vurdering1 og forslag til driftskoordinering sendt til OED 
01.11.2020 [4] og OEDs svar til RME [5].  
 
I perioden fra våren 2019 til april 2020 ble det i regi av Statnetts Samarbeidsforum2 TSO/DSO 
gjennomført 3 piloter mellom Statnett og regionale nettselskaper3. Pilotene berørte blant annet 
datautveksling TSO/DSO. I mars 2021 oversendte Statnett en plan og forslag til organisering for 
utarbeidelse av nasjonal metode for datautveksling [6]. I oppfølgingen av dette ble det gjennomført 
en kartlegging av dagens status for datautveksling i samarbeid med utvalgte bransjeaktører. 
Kartleggingen, samt forslag til en plan for videre oppfølging, ble oversendt RME 24.11.2021 [7].  
 
Denne oppdaterte redegjørelsen inkluderer utviklingen og funnene fra ovennevnte arbeider, som er 
av betydning for SOGL4/KORRR metodeoppfølgingen. For nærmere detaljer fra tidligere innspill 
vises det til de tidligere oversendelsene. 
 
Metoden må leses i lys av den forordningen de er gitt i medhold av, samt annet regelverk og 
metoder. Vi understreker at metoden har sammenheng med og vil kunne påvirkes av innholdet i 
andre metoder og regelverk som skal utvikles fremover eller som endres i fremtiden. Statnett kan 
ikke utelukke at det er problemstillinger knyttet til metoden som ikke er behandlet her, eller at 
andre kan ha avvikende synspunkter på de forholdene som behandles. 

 
1 RME rapport nr. 7/2020 – Driftskoordinering i kraftsystemet. 
2 Samarbeidsforum mellom nettselskap, Statnett, RME og bransjeorganisasjoner. 
3 Agder Energi Nett AS, Mørenett AS og Tensio TS  
4 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 av 2. august 2017 om fastsettelse av retningslinjer for 
drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft  
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Vedlagte TSO-forslag om "Key Organisational requirements, roles and responsibilities (KORRR), 
gitt av retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft (system operation guideline, 
SOGL) artikkel 40 – 53, oversendes med dette RME for formell godkjenning.  
 
Nedenfor følger vår redegjørelse i tråd med avklart mal.  
 
Innholdet i metoden 
KORRR5 er en felles europeisk metode, utarbeidet av de europeiske TSOene, for datautveksling 
mellom TSOer, mellom TSOer og DSOer (inkludert CDSOer 6) og SGUer. Metoden, som er 
gjeldende i Europa, angir hvem som skal utveksle hvilke data og hvordan dataene skal utveksles 
(strukturelle data, plan- og prognosedata, og sanntidsdata). 
 
Rammene og bestemmelsene for KORRR er gitt av SOGL, en europeisk forordning implementert i 
norsk lov, som setter minimumsstandarder for systemsikkerhet, driftsplanlegging og 
frekvensstyring for å sørge for sikker og koordinert systemdrift over hele Europa. SOGL danner et 
standardisert rammeverk for regionalt samarbeid, som blandt annet krav til utveksling av data kan 
implementeres på.  

Hensikten med KORRR er å sikre aktørenes behov for observerbarhet, slik at de har tilstrekkelig 
informasjon om nettkomponenter, planlagte endringer i driften og forbruks-/produksjonsbalansen, 
som påvirker deres ansvarsområder og aktiviteter. Sentralt står også behovet for å sikre at 
TSOene gis adgang til informasjon, som er nødvendig for anskaffelse og aktivering av balansebud. 
KORRR tar utgangspunkt i og kompletterer kravene gitt av CACM artikkel 16 "Generation and load 
data provision methodology", GLDPM7, og tydeliggjør hvem som skal utveksle data for utvikling av 
Common Grid Model (CGM). 

Artikkel 40.5 i SOGL presiserer at TSOer skal bestemme, i samråd med DSOer og SGUer, 
datautvekslingsanvendelser og omfang basert på bestemte kategorier gitt av artikkel 40.5 med 
henvisning til spesifikke artikler i SOGL. I tillegg er flere artikler knyttet til krav som gjelder med 
mindre TSOen fastsetter noe annet. Anvendbarhet skal derfor fastsettes på nasjonalt nivå, etter 
samråd mellom TSO, DSO og SGUer og  godkjennelse av RME (National Regulatory Authority).  

Innholdet i KORRR er basert på omfanget av metodikken som er angitt i artikkel 40.6 i SOGL. 
Datautveksling gitt av SOGL er knyttet til kravet om å utføre driftssikkerhetsanalyser og for å 
garantere driftssikkerheten i kraftsystemet. Et visst nivå av harmonisering skal oppnås. For å ta 
hensyn til nasjonale eller regionale særegenheter, skal KORRR ikke definere detaljert informasjon 
som skal utveksles mellom TSOer og signifikante aktører. KORRR skal fastlegge ansvar på 
nasjonalt nivå om hvem som skal definere og godkjenne detaljert informasjon som skal utveksles.  

Artikkel 40.7 i SOGL spesifiserer TSOens forpliktelse til å bli enige med relevante DSOer om 
prosessen for utveksling av informasjon mellom dem, inkludert formatet på datautvekslingen. 

KORRR skal gjelde for alle transmisjonssystemer, distribusjonssystemer og forbindelser i EU og 
og regionale sikkerhetskoordinatorer. 

 
5 Key Organiasational reaquirements, roles and responsibilities (KORRR)  
6 DSOer for lukkede systemer. 
7 Oversendt NVE 30.06.2017 – vår ref. 17/00310-13 
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KORRR skal gjelde for følgende SGUer: 

 Eksisterende og nye produksjonsenheter som er eller vil bli klassifisert som type B, C og D 
i samsvar med kriteriene i artikkel 5 i forordning (EU) 2016/631 (NC-RfG). 

 Eksisterende og nye transmisjonstilknyttede forbruksenheter. 
 Eksisterende og nye transmisjonstilknyttede lukkede distribusjonssystemer. 
 Eksisterende og nye forbruksenheter, lukkede distribusjonssystemer og tredjeparter 

dersom disse leverer forbruksfleksibilitet direkte til TSO i samsvar med kriteriene artikkel 
27 i forordning (EU) 2016/1388 (NC-DCC). 

 Leverandører av balansetjenester fra kraftproduksjon eller forbruk gjennom aggregering og 
leverandører av aktive effektreserver. 

 Eksisterende og nye høyspennings likestrømssystemer ('HVDC') i samsvar med kriteriene i 
artikkel 3(1) i forordning (EU) 2016/1447 (NC-HVDC). 

 
Iht. til SOGL artikkel 40.5 skal Statnett, sammen med nettselskap og nettbrukere (definert som 
betydelige nettbrukere), foreslå omfang og anvendelse ved utveksling av følgende:  

 Strukturelle data i samsvar med artikkel 48. 
 Plandata i samsvar med artikkel 49. 
 Sanntidsdata i samsvar med artikkel 44, 47 og 50. 
 Øvrige data i samsvar med artikkel 51, 52 og 53. 

  
Forslaget til nasjonal metode skal utgjøre rammene for datautveksling mellom systemansvarlig, 
nettselskap og nettbrukere i tråd med SOGL og øvrige nasjonale lover og forskrifter.  

Aktuelle data for utveksling er i hovedtrekk følgende (listen er ikke uttømmende): 

 Kraftsystemdata,  
 driftsstansdata,  
 koblingsbilder, 
 overføringsgrenser,  
 spennings- frekvensdata,  
 data om aktiv og reaktiv flyt,  
 last- og produksjonsprognoser, 
 trinninnstillinger på transformatorer, 
 innmatet produksjon, 
 verninnstillinger, 
 kortslutningsytelser, 
 data for stabilitetsbergeninger. 

 
Endrede forpliktelser og rettigheter 
SOGL og KORRR gir på flere områder føringer for hvilke data som skal deles, samt hvordan de 
skal deles og hvordan dialogen mellom de ulike aktørene skal være. Nettselskapene får en større 
rolle enn før, for eksempel når det gjelder datautveksling.  
 
Store deler av dagens datautveksling er hjemlet i forskrift om systemansvar (fos), 
energilovforskriften (enf. § 6-1) og direkte gjennom vedtak fattet av myndighetene. Langt på vei 
samles data inn til TSO som spesifisert i SOGL, med utgangspunkt i nevnte hjemler og vedtak. De 
største manglene som er funnet er knyttet til tilgang og/eller deling av data, og da spesielt data til 
DSOene. Dette omtales nærmere i kapitlene under. 
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SOGL forutsetter at en del løsninger fastsettes i dialog, samråd eller etter enighet mellom TSO, 
DSOer og SGUer. I dagens regulering gitt av fos og energilovsforskriften, er det allerede lagt 
strenge krav til samhandling mellom aktørene i utformingen av regelverket, offentlig høringer av 
foreslåtte løsninger for datainnsamling og -utveksling, og godkjenning fra RME eller NVE av 
retningslinjer for utøvelsen. 
 
I motsetning til dagens løsning gir SOGL DSOene tydeligere rettigheter til informasjon som er viktig 
for deres operative oppfølging av systemdriften i eget nett. Dette omtales blant annet i KORRR, 
artikkel 5.3 om tilgang til informasjon:  
 
"According to article 40(10) of the SOGL, DSOs shall have access to the structural, scheduled and 
real-time information of the commissioned network elements of the transmission network in their 
connection point. Upon justification of the need for information for operational security reasons, 
reliable dynamic simulations of their grids, they may request further structural or real-time 
information from commissioned network elements of the transmission system of the control area 
they are connected. --- TSOs may give positive or justified negative answers to such requests." 
 
Tilsvarende er det i KORRR artikkel 5.2 (og KORRR artikkel 12.2) beskrevet at DSOene skal ha 
tilgang til strukturelle data, plandata og sanntidsdata for SGUer koblet til eget nett. 
 
I SOGL/KORRR artikkel 5.4 reguleres SGUens rett til strukturelle-, plan- og sanntidsdata for 
anleggene i nettet de er tilkoblet. Dette inkluderer ikke tilknytningspunktet der andre SGUer er 
tilknyttet. 
 
I dag er det ut ifra konkurransemessige forhold (nøytralitet) restriksjoner i DSOenes tilgangen til 
plan- og prognosedata, ref. RME rapport nr. 7/2020 [4]. Det er et motsetningsforhold mellom 
dagens norske regulering for deling av markedssensitiv informasjon og de rettigheter som gis 
gjennom SOGL/KORRR. Forslag til endelig metode for deling av data med DSOer er en del av den 
kommende utvikling av nasjonal metode. Håndtering av markedssensitive data blir en viktig del av 
dette og er oppe til vurdering av RME. Regelverket i bl.a. NEM kap. 4 og 5, samt generelle 
konkurranseregler gir viktige føringer i denne sammenheng. RME har i tillegg sendt på høring 
forslag til ytterligere innskjerpelser for å sikre en forsvarlig håndtering av markedssensitiv 
informasjon [10]. 
 
Endringer fra dagens praksis 
Statnett er gjennom konsesjon delegert rollen som systemansvarlige for det norske kraftsystemet. 
Dette ansvaret inkluderer tiltak og virkemidler for å sikre momentan balanse og håndtere 
flaskehalser, driftsstanser, koblingsbilder, spenningsforhold og overholdelse av overføringsgrenser 
i regional- og transmisjonsnettet. For å kunne oppfylle disse forpliktelsen, og for at produksjon og 
forbruk tilknyttet regionalnettet skal få tilgang til balansemarkedene, har Statnett etablert løsninger 
for kommunikasjon og datautveksling både direkte med SGUene som er tilknyttet regionalnettet, 
og nettselskaper som har anleggskonsesjon på dette nettnivået. 
 
Nettselskapene er gjennom områdekonsesjon og anleggskonsesjoner pålagt oppgaver og plikter 
knyttet til driften av egne anlegg. For å kunne ivareta disse oppgavene og pliktene på en effektiv 
måte er nettselskapene avhengig av en effektiv tilgang til data.  
 
Dagens praksis er at systemansvarlig gjennom etablerte løsninger eller gjennom vedtak hjemlet i 
fos, henter inn de data som er nødvendige for å utføre systemansvaret. Statnett har etablert flere 
plattformer for utveksling av data med både nettselskap (DSOer) og SGUer (forbrukere og 
produsenter). Figur 1 under gir en overordnet oversikt over de plattformer vi har etablert og 
hvordan dagens datautveksling er organisert. Figuren gir ikke en uttømmende beskrivelse. 
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Figur 1 Overordnet oversikt over etablerte plattformer for datautveksling med TSO 

Informasjonsinnholdet og kravene for disse løsningene er knyttet til myndighetspålegg overfor 
Statnett og øvrige konsesjonærer gjennom lov, forskrift, vedtak og godkjente retningslinjer av 
NVE/RME, herunder: 
 
 § 5. Flaskehalser og budområder. 
 § 6. Fastsettelse av handelskapasitet. 
 § 7. Overføringsgrenser. 
 § 8. Anmelding. 
 § 8a. Planlegging av produksjon. 
 § 12. Anstrengte driftssituasjoner og driftsforstyrrelser. 
 § 13. Tvangsmessig utkobling av forbruk. 
 § 14. Fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet. 
 § 16. Koblingsbilde. 
 § 17. Samordning av driftsstanser. 
 § 18. Målinger og meldinger. 
 § 22.Feilanalyse og statistikk. 
 § 22b.Rapportering av spenningskvalitet. 
 § 23.Opplysningsplikt. 
 § 24.Systemansvarliges generelle rapporteringsplikt. 
 Enf § 6-1 Rapportering av anleggsdata før idriftsettelse, og vedtak fra NVE (02.02.2017 om 

rapportering av anleggsdata og varsel om tvangsmulkt og endringsvedtak av 6.7.2017). 
 Enf § 6-3 Detaljskjema. 

 
Statnetts forståelse av eksisterende reguleringer og føringer gitt av OED/NVE/RME er at Statnett i 
dag, i tillegg til behovene gitt av utøvelsen av systemansvaret, er gitt et ansvar og en rolle i å 
samle inn, kvalitetssikre, tilrettelegge og dele strukturelle data og informasjon med norske aktører, 
herunder tilrettelegging for KSU ansvarlige selskap og informasjonsinnhenting av tilstandsdata for 
transformatorer. 
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KORRR og SOGL har en noe snevrere målsetting og åpner for andre strukturer og løsninger for 
informasjonsdeling ved at informasjon fra SGUene istedenfor å gå direkte til TSO/systemansvarlig 
kan gå via DSO, ref. figuren nedenfor. 
 

 
Figur 2 Figuren er hentet fra ENTSO-E "Supporting document to all TSOs’ proposal for the Key 
Organisational Requirements, Roles and Responsibilities (KORRR) relating to data exchange, 9.10.2018" 

Basert på artiklene 48 til 50 og 53 i SOGL, legger KORRR til grunn at data utveksles både med 
TSO og DSO. Denne tilnærmingen kan endres nasjonalt for å legge til rette for at data kun 
formidles fra SGU til TSO, eller DSO de er tilknyttet med mindre noe annet er bestemt av hensyn til 
tjenesteleveranser til systemet. I slike tilfelle, hvor SGU kun leverer data til TSO eller DSOen de er 
tilknyttet, skal TSO og DSO utveksle SGU data seg imellom.  

I henhold til artikkel 3 i KORRR og artikkel 40 i SOGL skal det avklares på nasjonalt nivå hvorvidt 
SGUer tilknyttet regional- eller distribusjonsnettet i TSOens kontrollområde skal rapportere data 
direkte til TSO eller via DSOer tilknyttet transmisjonsnettet eller om det skal legges til grunn en 
parallell rapportering både til TSO og DSO. Valg av løsning er gjenstand for godkjenning av RME. 
Valg av utvekslingsmodell kan være ulik for ulik type informasjon og for ulike SGUer. Vi oppfatter 
derfor at det er stor fleksibilitet i valg av modell. Dersom data tilgjengeliggjøres via DSO, skal DSO 
levere nødvendig data til TSO med et detaljeringsnivå som muliggjør etterlevelsen av kravene gitt 
av SOGL. Den som er førstehåndsmottaker av data er ansvarlig for å sikre at kvaliteten er i 
henhold til de krav TSO eller DSO fastsetter før dette videre distribueres til tredjepart. Omfang og 
mulige konsekvenser av kvalitetssikringen skal defineres på nasjonalt nivå. 

I dagens norske løsning, figur 1, er informasjonsflyten ikke i tråd med basis-utgangspunktet gitt av 
KORRR, men er i all hovedsak knyttet opp mot løsningen hvor informasjonen går direkte til TSO. 
Det er derfor behov for å avklare og beslutte hvilken datautvekslingsmodell som skal benyttes 
gjennom de nasjonale tilpasningsmuligheter som legges til grunn i SOGL og KORRR.  

I arbeidet med å utvikle den nasjonale metoden, som skal forelegges RME til godkjenning, skal 
anbefalt tilnærming beskrives og begrunnes. DSOenes behov, omfang og detaljeringsgrad på 
informasjon vil kunne være større enn det behovet Statnett har som TSO og systemansvarlig. I 
den grad denne type informasjon skal gå via Statnett til DSO, vil Statnett påta seg et ekstra ansvar, 
arbeid og utviklingskostnad vi selv ikke har behov for. På en annen side vil stordriftsfordelene i en 
slik tilnærming totalt sett kunne være effektiv og rasjonell. Dersom informasjonen skal gå via DSO 
til Statnett, vil løsningene måtte sikre at Statnett får inn nødvendig informasjon til rett tid med riktig 
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kvalitet. En slik tilnærming vil øke ansvaret og arbeidsbelastningen for DSOer og åpne for at 
DSOen for det detaljeringsnivået de trenger, samtidig som de oversender data på det 
detaljeringsnivået Statnett trenger. Dette forutsetter at DSOene kan få tilgang til alle den 
informasjonen Statnett trenger. I motsatt fall må det etableres parallelle løsninger eller hybrider. 
Det er viktig at dette ikke fører til unødvendig fragmenterte og komplekse løsninger, og en 
unødvendig økning av rapporteringsbyrden for SGUene. Uansett valg av løsning er det avgjørende 
å sikre en forsvarlig sikkerhetsmessig håndtering av kraft- og markedssensitiv informasjon. 

KORRR stiller blant annet krav til utveksling av strukturelle data og planlagt utilgjengelighet av 
anlegg. Dette er data som i dag håndteres via Fosweb. I Fosweb samles det inn kraftsystemdata 
for transmisjons- og regionalnett, samt kraftstasjoner som samlet har en installert effekt av alle 
produksjonsanlegg i stasjonen ≥ 1 MW.  
 
KORRR stiller krav til at TSOen deler data tilbake til DSOene i de tilfeller hvor informasjonen går 
direkte fra SGU til TSO. Fosweb er tilrettelagt for å gi konsesjonærer, med rettmessig tilgang, 
innsyn i egne anlegg.  
 
Gjennom driftsstansmodulen i Fosweb rapporterer konsesjonærene om planlagte utkoblinger av 
sine anlegg for samordning og godkjenning av systemansvarlig. Systemet gir en oversikt over 
rapporterte og vedtatte driftsstanser for egne anlegg og alle vedtatte driftsstanser for andre 
konsesjonærer. Det er utviklet en kartløsning og Gantt oversikt for visualisering. Informasjon om 
rapporterte og vedtatte driftsstanser kan i dag ikke eksporteres til DSOenes egne løsninger. 
Informasjon om dette sendes kun via epost i dag. 
 
I kraftsystemdatamodulen i Fosweb har konsesjonæren innsikt i egne rapporterte data gjennom 
løsningen og en mulighet til å hente ut excellbaserte datafiler over egne anlegg. KSU ansvarlige 
selskaper har tilgang til all informasjon som er registrert i kraftsystemdatamodulen. Det er så langt 
ikke utviklet løsninger for at DSOer eller andre eksterne brukere kan få tilgang utover egne 
innmeldte data.  
 
KORRR gir DSOene rett til å motta data om produksjonsplaner for SGUer i deres nett. Dette er 
informasjon som per i dag kun er tilgjengelig for Statnett. Statnett mottar disse produksjonsplanene 
fra markedsaktørene via FIFTY og har i dag ikke anledning til å dele disse dataene videre uten 
samtykke fra den enkelte produsent eller at det foretas endringer i rammeverket for håndtering av 
markedssensitiv informasjon. 
 
Produksjonsplaner som rapporteres til Statnett etter kravene i retningslinjer for fos § 8a er 
aggregerte på stasjonsgruppenivå. En stasjonsgruppe kan inneholde produksjonsenheter som har 
tilkoblingspunkt i forskjellige DSO-områder og på forskjellige steder i DSOens nett. Disse kan 
derfor ikke brukes av DSOer. DSOer trenger produksjonsplaner på kraftstasjon- eller aggregatnivå. 
Disse rapporteres i dag til Statnett bare for store kraftstasjoner (> 50 MVA). Det er teknisk mulig å 
rapportere alle planer på et nivå som kan brukes både av Statnett og DSOer men det er ikke et 
krav i dag. 
 
Valg av tilnærming til datautveksling (figur 2) påvirker aktørene på forskjellige måter. Detaljert 
analyse av konsekvensene for aktører vil bli utredet ved utarbeidelsen av den nasjonale metoden.  
 
Dagens sanntidsdata (SCADA – SCADA kommunikasjon) går via elcom eller ICCP8. ICCP skal 
erstatte Elcom for utveksling av driftsinformasjon mellom Statnetts driftssentralsystemer og andre 
driftssentralsystemer. Kommunikasjonsprotokollen IEC 60870-6TASE.2 (ICCP) er tatt i bruk og 
over halvparten av kommunikasjonsforbindelsene er nå på ICCP. Statnetts nye driftssentralsystem 

 
8 Inter-control Center Communications Protocol – ICCP, protokoll for standardisert datautveksling 
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støtter autentisering og kryptering av ICCP-forbindelser iht. standarden IEC 62351-4. Overgangen 
til ICCP berører driftssentralsystemene til alle TSOer, nett- og produksjonsselskaper som Statnetts 
driftssentralsystem har datautveksling med. Antallet forbindelser er ca. 70. Nye 
driftssentralsystemer eller større systemoppgradering hos Statnetts partnere må derfor ta høyde 
for å kunne kommunisere med Statnett via ICCP.  
 
Omlegging til ICCP gjøres i samarbeid med det enkelte nett- og produksjonsselskap, som Statnetts 
driftssentralsystem har datautveksling med. Forutsetning for oppstart er at aktørens 
driftssentralsystem har støtte for ICCP. De fleste aktørene er avhengig av bistand fra sin 
leverandør for tilpasninger eller oppgraderinger, og selve omleggingen. Endringer i ICCP-
standarden, f.eks. sikkerhetsoppdateringer, ivaretas av den enkelte systemleverandør.  
 
Statnett dekker kostnader i sitt driftssentralsystem, samt alle kostnader i forbindelse med 
etablering, drift og forvaltning av kommunikasjonen mellom Statnett og aktørene. Statnett bærer i 
dag kostnaden for løpende oppdatering av Elcom kildekode, men vil terminere dette når 
overgangen til ICCP er gjennomført. Aktørene betaler selv for implementasjon, drift og forvaltning i 
sine driftssentralsystemer. KORRR tydeliggjør SGUenes ansvar for å dekke kostnader og er etter 
vår foreløpige vurdering i tråd med dagens praksis. 
 
Dagens status er at flertallet av de som fortsatt er på Elcom har bestilt oppgradering av 
driftssentralsystemet sitt, men venter i kø hos sin leverandør. På grunn av kø, oppkjøp, splitting og 
oppgraderinger hos aktørene er det ikke sannsynlig at alle kommer over til ICCP før høsten 2022. 
 
For ekstern meldingshåndtering er Statnett i dialog med bransjen om å etablere en plattform for 
ekstern meldingshåndtering (ECP). For FIFTY, FASIT og NUCS er det planlagt en gradvis 
overgang til denne plattformen for utveksling av meldinger. En løsning for automatisk overføring av 
anleggsdata til Fosweb (Autofos) er utviklet for nettanlegg hvor dataoverføringen skjer via ECP9. 
 
I det etterfølgende gjennomgås de mangler vi har funnet på området. 
 
Manglende overensstemmelse TSO 
  
Strukturelle data 
Statnett henter inn det aller meste av strukturelle data spesifisert i SOGL gjennom Fosweb. Det er 
avdekket noen avvik i forhold til dagens praksis. 
 
Strukturelle data for HVDC-anlegg i henhold til SOGL artikkel 47.4 hentes i dag ikke inn i Fosweb. 
Systemansvarlig har fått godkjenning av NVE til å samle inn nye og/eller endrede HVDC-anlegg 
per 2.7.2021. Det pågår nå et arbeid for å lage en løsning for støtte innsamlingen av disse data i 
Fosweb. 
 
Strukturelle data for forbruksenheter i henhold til SOGL artikkel 52.1 hentes i dag ikke inn i 
Fosweb. Datainnsamlingen slutter vanligvis på transformator, som er tilkoblet ved spenninger ≥30 
kV på forbruksanlegg. Dette er en oppgave som ligger i Statnetts backlogg, men det er uklart om 
det er ressurser til å prioritere oppgaven i nærmeste framtid. Oppgaven innebærer å utforme en 
parameterliste, samt definere en nedre grense for når informasjon på forbruksenheter skal kreves. 
Før eventuelle endringer skal forslag som utarbeides høres i bransjen før oversendelse og 
godkjennelse fra NVE. Det foreligger i dag andre utviklingsoppgaver som må løses før dette kan 
tas tak i. 

 
9 Energy Communication Platform, ENTSO-E anskaffet og oppgradert programvare, som skal 
tilrettelegge for sikker, kryptert og pålitelig datautveksling 
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For strukturelle data for type A produksjonsanlegg (0,8kW -1,5 MW) skal DSOer i henhold til SOGL 
artikkel 43.5. innrapportere til TSO aggregerte data i sitt nett. I dag samles detaljert informasjon om 
produksjonsanlegg i Fosweb for alle anlegg med installert P ≥ 1 MW. Produksjonsanlegg med en 
installert effekt i området 0,8 kW ≤ P < 1,0 MW samles ikke inn i Fosweb. Dette rapporterings-
kravet er ikke direkte regulert av artikkel 40.5, men vil være naturlig å vurdere i sammenheng med 
utformingen av den nasjonale metoden for datautveksling mellom aktørene. 

Strukturelle data for kraftproduksjonsenheter som tilbyr eller leverer FCR og FRR. I henhold til 
SOGL artikkel 45.1 bokstav e og f, samt artikkel 45.2 bokstav c og d er det krav knyttet til 
rapportering av strukturelle data. I dag er tilsvarende krav ivaretatt gjennom fos § 14 og 
rapportering av anleggsdata iht. enf § 6-1. Informasjonen som samles inn gjøres i henhold til 
FIKS/NVF10 i Fosweb. Dette gjelder kun anlegg som har fos § 14 vedtak. Det stilles egne og flere 
krav i forbindelse med FCR og FRR enn det som foreligger i testresultater og prøverapporter i 
Fosweb og dekker i dag ikke alle krav til dokumentasjon for prekvalifisering av anlegg som leverer 
FCR eller FRR tjenester til systemet. Revisjon av data skal i henhold til SOGL revurderes hvert 5 
år eller hvis endringer skjer i anlegg. 
 
Plandata 
Plandata for forbruk. I dag samler ikke TSO (eller DSO) inn forbruksplaner i henhold til artikkel 
52.2. Systemansvarlig har hjemmel i fos § 8b, tredje ledd, til å innhente planlagt effektregulering fra 
store sluttbrukere og sluttbrukere som deltar i balansemarkedene. Det mangler imidlertid systemer 
for å håndtere en slik innsamling i dag. 
 
Dagens regelverk (fos § 8a) skiller ikke produksjonsanlegg på type A, B, C og D. Alle 
produksjonsanlegg, også type A, inngår innmeldingskravene for plandata på stasjonsgrupper. 
 
Planlagte driftsstanser for forbruk samles ikke inn i dag, da det ikke er hjemmel i dagens fos. 
SOGL stiller krav til datautveksling om driftsstanser for produksjonsenheter (i artikkel 46 og 49), 
men gir ikke tydelige krav til forbruk. Samtidig er det krav til informasjon om driftsstanser regulert i 
SOGL art. 82-100 og gjelder 'relevant assets' (inklusiv forbruk, gitt av SOGL art. 84). Listen over 
"relevant assets" oppdateres årlig, og skal utvides med relevante forbruks- og produksjonsenheter 
etter hvert. 
 
Sanntidsdata 
Sanntidsdata utveksles gjennom scada-til-scada løsninger og bruk av ICCP11. Statnett mottar i dag 
de aller fleste data direkte fra aktuelle aktører (DSOer og/eller SGUer). I noen få tilfeller mottas 
sanntidsdata fra SGUer via DSO (gjelder blant annet enkelte vindkraftanlegg). Tilsvarende er det 
også i noen få tilfeller slik at sanntidsdata fra SGUer går via Statnett til DSO. Hovedregelen er at 
disse data sendes direkte fra SGU til TSO og/eller DSO. 
 
 
Manglende overensstemmelse DSOer 
 
Det foregår en betydelig informasjonsutveksling mellom aktørene i kraftsystemet, men det er store 
variasjoner mellom selskapene både i form av innhold, omfang og hvilke informasjons-
utvekslingsløsninger som benyttes. Mye av informasjonsutvekslingen skjer via telefon og epost, 
noe som både er lite effektivt og kan representere en risiko for at kraftsensitiv informasjon kommer 
på avveie. Store deler av innsamling av strukturelle data (anleggsdata) er forankret i DSOenes 
avtaler med kundene. Det er ulik praksis på oppfølgingen. Når det gjelder plan- og prognosedata 

 
10 FIKS er veileder for tekniske Funksjonskrav i Kraftsystemet, revidert og erstattet av NVF – 
Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i kraftsystemet 
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er det lite deling av data mellom SGUer og DSOer, selv om noen få deler denne informasjonen i 
dag. Når det gjelder sanntidsdata er det mer utveksling, ofte knyttet til historiske forhold og behov. 
 
Nettselskapene trenger tilgang til tilstrekkelig informasjon og å etablere rutiner og systemer for 
utveksling av informasjon mellom nettnivåer og på tvers av nett på samme nivå. For at dette skal 
fungere effektivt, slik at alle har oppdatert informasjon til enhver tid, er det behov for IKT-systemer 
som snakker godt med hverandre og at man har felles standarder for formater for data som 
utveksles. Gode systemer for data og informasjonshåndtering må derfor utvikles mellom alle 
relevante aktører for å sikre at aktørene får det analyse- og beslutningsunderlaget de trenger for å 
drifte nettet godt. For å få til en god kommunikasjon må aktørene videreutvikle og forbedre dagens 
IT-systemer og data. 
 
Strukturelle data 
Strukturelle data for tilgrensende nett (andre DSOer og TSO) samt fra SGUer i DSOenes nett 
finnes i Fosweb, men er ikke gjort tilgjengelig til alle DSOer. Bakgrunnen for dette er ønsket om å 
ikke spre kraftsensitiv informasjon mer enn nødvendig. Det har derfor heller ikke vært prioritert å 
utvikle tilgangsløsninger i Fosweb som muliggjør dette. KSU-ansvarlige selskaper er gitt full tilgang 
til alle dataene for å effektivisere og muliggjøre deres oppfølging av krav gitt av NVE knyttet til KSU 
ansvaret. Selv om kartleggingen viser at flere DSOer utveksler en del strukturelle data, finnes det 
ikke noen enhetlig og helhetlig tilnærming for datadeling i dag utover det som er etablert i Fosweb. 
 
Plandata 
DSOer har i dag ikke, slik SOGL/KORRR legger opp til, tilgang til plan- og prognosedata fra SGUer 
tilknyttet deres nett. Dette er markedssensitiv informasjon og de formelle rammene er ikke avklart 
og løsninger for deling foreligger ikke. 
 
SOGL/KORRR gjelder bare type B, C, og D. DSOer har også behov for planer for type A.  

 
Sanntidsdata 
Når det gjelder sanntidsdata i tilknytningspunkt til tilgrensende DSOer, TSO og relevante SGUer, 
deles dette delvis. Flere DSOer mottar sanntidsdata basert på behov og historikk, men det er ikke 
en felles tilnærming. 
 
Manglende overensstemmelse SGUer 
 
SGUer har i dag ikke, slik SOGL/KORRR artikkel 5.4 legger opp til, tilgang til alle strukturelle, plan 
og sanntidsdata fra anlegg i koblingspunkt til transmisjonssystemet eller distribusjonssystemet. 
SGUer ser kun egne strukturelle data, samt alle vedtatte planer om driftsstans via Fosweb, 
forutsatt at de er tildelt brukerrettigheter i Fosweb. 
 

 
Andre uoverensstemmelser 
 
Kartleggingen av gjeldende praksis belyste også andre forskjeller mellom regelverk og dagens 
praksis. SOGL sier relativt lite om selve prosessen for registrering og oppdatering av data. Dette er 
derimot fastlagt i KORRR. For eksempel er det i KORRR artikkel 1112 satt andre frister for 
registrering av data enn det som ligger til grunn i enf § 6-1, fos og tilhørende retningslinjer. For 
eksempel står det at DSOene skal gjennomgå og oppdatere strukturelle data for sine 
nettkomponenter hver sjette måned og rapportere til TSO. I dagens system gjøres denne 
oppdateringen løpende ved endringer og/eller nybygging. Fristen for innmelding er senest 5 uker 
før spenningssetting av anlegget, ref. NVEs godkjenning av retningslinjer 10.12.2021. Dette er 

 
12 KORRR artikkel 11 gjelder DSOene, mens artikkel 15 gjelder tilsvarende for SGUene. 
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nasjonale krav nødvendig for modellering og drift av kraftsystemet og systemansvarliges utøvelse 
av sine forpliktelser iht. fos. Eksisterende regler er godt innarbeidet i det norske systemet og ligger 
godt innenfor de fristene som SOGL operere med.  
 
I KORRR artikkel 3.6 og 3.7 angis et ansvar for installasjon, konfigurasjon, sikkerhet og vedlikehold 
for datautvekslingen. Dette er forhold som skal avklares nasjonalt nivå. Det er knyttet til valg av 
hvordan data skal flyte mellom aktørene, ref. figur 2. Det åpnes her for at datautvekslingsoppgaver 
kan delegeres til tredjepart. De ulike tilnærmingene det her åpnes for sammenfaller ikke på alle 
områder med dagens praksis i Norge. Se for øvrig kommentarer gitt under "Endringer fra dagens 
praksis" på side 5 og 6. 
 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
 
De økonomiske og administrative konsekvensene anses å være knyttet spesielt til videreutvikling 
og nyutvikling av systemer for å håndtere datainnsamling og -utveksling. Dette gjelder både TSO, 
DSOer og SGUer. Erfaringsmessig er det kostbart å utvikle IT løsninger. I tillegg er det i denne 
sammenheng mange aktører med ulike systemer som skal koordineres og kobles opp mot felles 
løsninger. Dette bør sees i tett sammenheng med NVE/RMEs pågående arbeid med å etablere 
forum for digitalisering og bransjens digitaliseringsinitiativ DIGIN. 
 
Det er behov for en myndighetsavklaringer knyttet til tilgang og bruk av produksjonsplaner. Vi 
minner i denne sammenheng om vårt tidligere innspill [3]. Det er potensielt store kostnader knyttet 
til omlegging av dagens løsning for innsending av produksjonsplaner. Det er behov for å vurdere 
nærmere nytten ift. kostnaden ved ulike løsninger for dette. 
 
Implementeringen vil øke rapporteringskrav for SGUer og DSOer og gi et større ansvar og flere 
plikter for DSOer. Videre vil det kunne medføre, avhengig av valg av løsning, et mer komplekst 
rapporteringssystem for SGUene. 
 
Implementeringen vil gi et økt behov for tilsyn og oppfølging fra myndighetene. 
 
Gjennomføring innenfor gjeldende regelverk 
OEDs tilbakemelding på RMEs forslag til oppfølging av Ekspertgruppens anbefalinger gir klare 
føringer når det gjelder gjeldende regelverk. Her slår OED fast viktigheten av systemansvarliges 
koordineringsrolle og at utviklingen i kraftsystemet gjør at denne rollen også fremover vil være 
svært viktig. Ansvaret som systemansvarlig har i dag skal ligge fast, også i møte med EUs 
energiregelverk. OED presiserer at fos og SOGL vil eksistere side om side, og at aktørene må 
forholde seg til begge regelverk. Grundig gjennomgang har ikke avdekket motstrid mellom de to 
regelverkene.  
 
RME har signalisert at det skal utarbeides nye, eller foreslås endringer i eksisterende 
forskriftsbestemmelser i fos, som blant annet presiserer nettselskapenes ansvar for blant annet 
deling av informasjon med alle berørte aktører og informasjonsdeling til og fra systemansvarlig. 
Dette innebærer ikke overføring av ansvar eller myndighet fra systemansvarlig til nettselskapene, 
men en tydeliggjøring av eksisterende ansvar. Videre skal det vurderes om informasjonsdeling 
mellom nettkonsesjonærer bør forskriftsfestes. 
 
Målet med digitalisering av nettdata er at data skal skapes én gang og kunne gjenbrukes i ulike 
relevante prosesser hvor det vil gi økt nytte. På lang sikt er målsettingen med 
digitaliseringsarbeidet en felles bruk av standarder og en informasjonsmodell som legger til rette 
for at hele nettet kan representeres på en enhetlig måte.  
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Arbeidet skal fokusere på effektiv informasjonsutveksling i forbindelse med driftsoppgavene, 
herunder behovet for data, sammenhengen mellom de forskjellige driftsoppgavene nettselskap 
utfører, hvilke prosesser disse er knyttet til og hvilke data det er relevant å dele med andre aktører. 
 
Hensynet til informasjonssikkerhet og håndtering av markeds- og kraftsensitive data må inkluderes 
i alle prosesser.  
 
Arbeidet skal koordineres med eksisterende initiativ og ta hensyn til erfaringer fra samarbeid i 
bransjen der det er hensiktsmessig, samt baseres på rammer som følger av europeisk regelverk. 
 
Statnett vurderer at klargjøring og implementeringen av KORRR i all hovedsak er et nasjonalt 
anliggende. KORRR gir etter vår vurdering fleksibilitet til å finne en effektiv og sikker 
implementering av krav til datautveksling og deling av data som er tilpasset det norske 
kraftsystemet og den norske kraftbransjen. Reguleringen gjennom energilov, energilovforskriften, 
fos og myndighetsgodkjente retningslinjer er langt på veg tilstrekkelig for å ivareta de krav 
SOGL/KORRR stiller, men med noen sentrale unntak. 
 

 SOGL/KORRR krav om at DSOer skal ha tilgang til plan og prognosedata kan ikke 
ivaretas med dagens hjemmelsgrunnlag og rammer. 
 

 Dagens regelverk stiller ikke krav til eller gir hjemler som sikrer etablering av effektive 
datautvekslingsløsninger mellom DSOer og mellom DSOer og SGUer.  

 
Dagens løsning i Fosweb gir ikke DSOene en effektiv tilgang til nødvendige data. Det er ingen 
hjemmelsmessige utfordringer knyttet til dette i dag. Det er derimot et ressursmessig og 
prioriteringsmessig spørsmål knyttet til fremtidig videreutvikling av Fosweb, for å tilgjengeliggjøre 
alle relevante data med en akseptabel kvalitet på en effektiv måte. 
 
Arbeidet med Fosweb og innsamling av strukturelle data har tydeliggjort kostnadene ved å etablere 
nye plattformer for informasjonshåndtering for alle berørte parter. Norsk implementering av 
KORRR kan, slik OED også påpeker i sitt svar til RME, bygge videre på eksisterende løsninger og 
arbeid som allerede er i gang (ref. figur 1, DIGIN initiativet etc.). 
 
DSOenes rettigheter til å motta plan og prognose data fra TSO og/eller SGUer må formelt avklares 
og reguleres. 
 
I tidligere oversendelser har Statnett påpekt potensiell uoverensstemmelse mellom reguleringen 
gitt av SOGL hvor begrepet "Unless otherwise provided by TSO"13 benyttes og hvor KORRR 
metoden på de samme områder benytter ordlyden "shall". Den nasjonale handlefriheten gitt i 
forordningen (SOGL) for TSO, i samråd med DSOer og SGUer, til å avgjøre hvilke typer data som 
skal utveksles mm. må etter Statnetts syn være i behold basert på en bredere fortolkning av SOGL 
og metoden Vi legger til grunn at denne retten for TSOene i samråd med DSOer og SGUer til å 
bestemme hvilke data som skal sendes fremdeles står ved lag, selv om KORRR ikke uttrykkelig 
fastslår det samme, men dette må utledes i samspill med SOGL, som KORRR må være i tråd 
med.  
 
 
Deltagelse i samarbeid 
Det er opprettet et samarbeidsforum TSO/DSO hvor blant annet spørsmål knyttet til 
SOGL/KORRR og utvikling av nasjonal metode for datautveksling vil være et sentralt tema. 
 

 
13 "Med mindre annet er fastsatt av TSO-en" ref. norske lovtidend 
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I RMEs henvendelse til Statnett datert 01.02.2021 "RME ber Statnett i samarbeid med bransjen 
utarbeide en metode for datautveksling mellom systemansvarlig, nettselskap og nettbrukere", gis 
Statnett et konkret oppdrag i samarbeid med aktørene. I denne oppdragsbeskrivelsen ber RME om 
en plan for arbeidet, hvordan nettselskap og nettbrukere blir involvert og et forslag til fremdriftsplan 
for arbeidet. Dette ble oversendt til RME innen fristen 31.03.2021. I den sammenheng ble det 
etablert en egen arbeidsgruppe bestående av representanter fra nettselskaper og nettbrukere. 
Fase 1 i dette arbeidet "Kartleggingsfasen" er avsluttet og oversendt RME 24.11.2021, ref. 
17/01232-63. Leveransen var en (internt og eksternt) omforent beskrivelse av gjeldende praksis 
mht. datautveksling ("kartlegging"), samt en etablert og forankret plan og organisering av 
metodeutviklingsfasen (fase 2). Fase 2 "Metodeutviklingsfasen" er igangsatt. Denne fasen 
inneholder ny oversendelse av den europeiske metoden for datautveksling KORRR med revidert 
vurdering av Statnett (denne forsendelsen), samt et metodeforslag til nasjonal datautveksling iht. 
SOGL artikkel 40.5, som i henhold til tidligere oversendt plan for arbeidet, skal oversendes RME 
medio juni 2022 etter en formell bransjehøring.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen   
 
 
 
Tom Tellefsen 
leder Systemansvar og portefølje 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur.  
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