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Agenda

o Driftsforstyrrelser og funksjonelle feil

o Måleverdiinnsending, balanseavregning, avviksoppgjør

o Aktuelle saker

o Nye datoer til 15-minutter prosjektet i Elhub

o Info om planlagte endringer og nedetid i Elhub produksjonsmiljø

o Spørsmål og svar



Driftsforstyrrelser og funksjonelle feil

Driftsmeldinger: https://elhub.no/driftsmeldinger/

Kjente funksjonelle feil: https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-produksjonsmiljo/

o Nye feil registrert siden forrige møte

o Feil som er utbedret/avklart siden forrige møte

https://elhub.no/driftsmeldinger/
https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-produksjonsmiljo/


Grunnlag balanseavregninger – ikke godkjent

o MGA som ikke er godkjent for 24/5 (D+8)
o BKKN1

o MGA som ikke er godkjent for 23/5 (D+9)
o BKKN1

o MGA som ikke er godkjent for 25/5 (D+7)
o BKKN1
o VOSS1

o MGA som ikke er godkjent for 26/5 (D+6)
o BKKN1
o ORKDAL1

o MGA som ikke er godkjent for 27/5 (D+5)
o BKKN1
o VOSS1

o MGA som ikke er godkjent for 28/5 (D+4)
o BKKN1
o NORDKR3



Gebyrfakturering og avviksoppgjør

Gebyrfakturering
o Gebyrfakturering for mai planlegges kjørt 7. juni

Avviksoppgjør
o Nytt avviksoppgjør planlegges kjørt onsdag 15. juni



Aktuelle saker

o Det gjennomføres ingen strukturdataendringer kommende uke

https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/opprette-endre-og-avslutte-aktorer/planlagte-strukturendringer/


Nye datoer til 15-minutter prosjektet dok.elhub.no/15min/

http://dok.elhub.no/15min/


Nye datoer til 15-minutter prosjektet

o 22. mai 2023 vil eSett fortsatt gå over til kvartersoppløsning på balanseavregningen . Enten ved å motta kvartersverdier
eller dele timesverdiene på fire.

o Les mer utsettelsen av mFRR her:
• https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/nyhetsarkiv/automatisert-nordisk-aktiveringsmarked-for-tertiarreserver-mfrr-

innfores-i-lopet-av-okt.-nov.-2023/

• https://nordicbalancingmodel.net/new-go-live-date-for-nordic-mfrr-eam-in-october-mid-november-2023/

dok.elhub.no/15min/

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/nyhetsarkiv/automatisert-nordisk-aktiveringsmarked-for-tertiarreserver-mfrr-innfores-i-lopet-av-okt.-nov.-2023/
https://nordicbalancingmodel.net/new-go-live-date-for-nordic-mfrr-eam-in-october-mid-november-2023/
http://dok.elhub.no/15min/


Planlagte endringer og nedetidsvinduer fremover

o Planlagte funksjonelle endringer fremover
o https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-produksjonsmiljo/planlagte-og-gjennomforte-endringer-i-

elhub-produksjonsmiljo/

o Planlagt nedetid i Elhub produksjonsmiljø
o Ingen planlagt nedetid førstkommende søndag, 5. juni

o Planlagt nedetid i Elhub testmiljø Exatest2 https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-
testmiljo-for-aktorgodkjenning/
o Ingen planlagt nedetid i Exatest2 kommende uke

https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-produksjonsmiljo/planlagte-og-gjennomforte-endringer-i-elhub-produksjonsmiljo/
https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-testmiljo-for-aktorgodkjenning/


Neste møte

o Neste møte er onsdag 08.06.2022 kl. 12.30



Spørsmål og svar
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