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Innspill til metodeforslag for datautveksling (KORRR) 
 
Det vises til RMEs ønske om innspill til metodeforlag for datautveksling (KORRR) etter SOGL. 
Innholdet i metoden har vært på høring tidligere, og RME ber nå om innspill til om det er særlige 
forhold som er av betydning når metoden skal anvendes i Norge. 

KORRR er en felles europeisk metode for datautveksling mellom TSOer, mellom TSOer og DSOer og 
SGUer. Metoden angir hvem som skal utveksle hvilke data og hvordan dataene skal utveksles. 
Formålet er å sikre at aktørenes har tilstrekkelig informasjon om nettkomponenter og planlagte 
endringer i driften og forbruks-/produksjonsbalansen som påvirker deres ansvarsområder og 
aktiviteter. 

Statnett har utarbeidet et notat med sine vurderinger om hvilke konsekvenser de ser implementering 
av metode for KORRR har i forhold til dagens praksis og nasjonalt regelverk. Notatet beskriver dagens 
situasjon, anbefalinger i KORRR og peker på noen punkter der dagens praksis og systemer ikke 
innfrir kravene i KORRR. Notatet peker på at de største manglene i forhold til gjeldende regelverk og 
praksis er knyttet til tilgang og deling av data, og da særlig data til DSOene. SOGL gir DSOene flere 
rettigheter enn forskrift om systemansvar, og sidestiller i større grad DSOer og TSO.  

BKK Nett er opptatt av at RME ved implementeringen av KORRR sørger for at DSOene rettigheter 
ivaretas, og at DSO får tilgang til den informasjon vi har rett til på en effektiv måte. 

Det følger av KORRR at DSO, på samme måte som TSO, har rett til å motta produksjonsplaner fra 
produsenter tilknyttet vårt nett. Tilgang på plan- og prognosedata, er nødvendig for en effektiv drift av 
nettet framover. BKK Nett mener derfor det er viktig at en får fortgang i de prosesser som fører til at 
DSO kan få tilgang på produksjonsplaner på en effektiv måte. TSO mottar i dag plandata fra 
produksjonsanlegg for stasjonsgrupper. DSO vil imidlertid ha behov for slike data per aggregat. 
Dersom deling av produksjonsplaner skal gå via TSO, må derfor TSO endre sin praksis med 
rapportering per stasjonsgruppe slik at DSO kan få informasjon pr aggregat. 

BKK Nett ser at tilgang på data fra SGUer stiller krav til håndtering av markedssensitiv informasjon. 
Det vises til RMEs høring om krav til håndtering av markedssensitiv informasjon, og BKK Netts svar 
på denne høringen.  

Deling av data i henhold til KORRR forutsetter at det utvikles plattformer for deling av data. Valg av 
kommunikasjonsplattform for å ivareta krav i KORRR må derfor sees i sammenheng med arbeidet i 
RME Digitaliseringsforum. BKK Nett mener det vil være behov for en sentral løsning for å motta og 
prosessere data, men digitaliseringen i det enkelte nettselskap må styres av det enkelte nettselskap 
og ikke sentralt. 
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For BKK Nett er det viktig at vi får tilgang på alle nødvendige data, at dataene utveksles på en 
kostnadseffektiv måte, og at nettselskapet selv kan beslutte hvordan data tilrettelegges 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
BKK Nett AS 
 
 
 
Svein Olav Sørensen                                                                                   Margrethe Slinde  
Leder økonomi, forbedring og rammevilkår                                                  leder rammevilkårsarbeid 
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