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Avanserte Elhuboppgaver

I dette kurset får du en detaljert gjennomgang av oppgavene Elhub utfører innen 
måleverdier og beregninger



Agenda

• Kl. 09:00 Velkommen

• Kl. 09:10 Rollemodell, tilgang og sikkerhet, forretningsprosesser og spørringer i Aktørportalen

• Kl. 10:00 Pause

• Kl. 10:15 Måleverdier og avregningsgrunnlag, oppfølging og avviksoppgjør 

• Kl. 11:30 Lunsj

• Kl. 12:30 Rapportering til NBS og NECS

• Kl. 13:00 Nettap

• Kl. 13:30 Struktur: Subnett, virtuelle nettområder, virtuelle målepunkt, utveksling og plusskunder

• Kl. 15:00 Pause

• Kl. 15:15 Spørringer i Aktørportalen og kjøreplan

• Kl. 16.00 Avslutning



Avbryt med spørsmål og kommentarer!

Vi ønsker en interaktiv dag, og kan snakke om emner utover det PPTen dekker.

Vi forutsetter en basiskunnskap om markedsregler og Elhub, men det er lov å spørre 
om alt.



Energiloven, forskrift og Avregningskonsesjonen

Konsesjon for avregningsansvarlig:
12.1 Avregningsansvarlig skal ha et overordnet ansvar for å utvikle og drifte Elhub. Elhub skal legge til rette for effektiv og nøytral 
informasjonsutveksling, og gjennomføring av støttefunksjoner for forretningsprosesser innen måling, avregning, fakturering av 
nettjenester og elektrisk energi.

12.2 Avregningsansvarlig kan fastsette og ta gebyr av nettselskap, kraftleverandører og andre
Elhubbrukere. Gebyrinntekten skal over tid dekke kostnadene ved drift og avskrivning av
driftsmidler, samt gi en rimelig

Energiloven § 4-3, 3.ledd:
Enhver som helt eller delvis eier eller driver nett, produksjon eller organisert markedsplass etter § 4-5, samt omsettere og sluttbrukere plikter å 
rette seg etter den avregningsansvarliges instrukser under avregningskoordineringen, samt følge de bestemmelser om måling, avregning og 
fakturering fastsatt i eller i medhold av denne lov. 

Forskrift 301:
Måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester
• Elhub: Nasjonal informasjonsløsning for måling og avregning i kraftmarkedet
• Reglene om Elhub skal bidra til effektiv og korrekt avregning, informasjonsutveksling og leverandørskifter



Endring fra dagens infrastruktur
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Hvilken kompetanse kreves i den nye hverdagen med Elhub?

Utføre arbeidsoppgaver enkelt og smart

• Forstå bakgrunn for ny funksjonalitet i eget system

• Måleverdiflyt

• Beregninger i Elhub, herunder: PPC, FPPC, FPC, nettap, APAM og 
ATAM

• Rollemodell, sikkerhet, tilgang, forretningsprosesser

• Strukturfunksjoner i Elhub

• Elhub Aktørportal og dets støttefunksjoner og rapporter



Rollemodellen



Tilgangsstyring



Personvern og informasjonssikkerhet i Elhub



Personvern og informasjonssikkerhet i Elhub

• Sluttbrukere

• Portalbrukere

• System



Tilgang til data

Implisitt vs. eksplisitt tilgang



Brukerhåndtering i Elhub Aktørportal

Superbrukere hos aktørene 
samt Elhuboperatørene 
har tilgang til å se og 
registrere nye brukere.



Brukerhåndtering i Elhub Aktørportal

Superbrukere hos aktørene 
samt Elhuboperatørene 
har tilgang til å se og 
registrere nye brukere.



Forretningsprosesser 
og typer data i Elhub



Forretningsprosesser i Elhub-verden 
BRS-NO-313– Oversendelse av volumserier som eksempel



Forretningsprosesser i Elhub-verden 
BRS-NO-313 – Oversendelse av måleverdier som eksempel



Forretningsprosesser i Elhub-verden 
BRS-NO-313 – Oversendelse av måleverdier som eksempel



Oversikt over typer data og forretningsprosesser i Elhub

Avregnings-
grunnlag

Strukturdata-
prosesser

Markedsprosesser Måleverdi-
rapportering

Rapportering av
avregningsgrunnlag

MåledataGrunndata

Beregninger

Strukturdata



Ulike typer data i Elhub

Avregnings-
grunnlag

MåledataGrunndataStrukturdata



Ulike typer data i Elhub

Avregnings-
grunnlag

MåledataGrunndataStrukturdata



Strukturdata setter rammene for alle forretningsprosesser

• Markedsaktører

– Markedsaktørtype

– Markedsaktørrolle

• Nettmodell

– Nettavregningsområder

– Utvekslingspunkter

– Prisområder



Strukturdataprosesser har innvirkning på markedsstrukturen

• Strukturdataprosesser starter når det skjer en endring i markedsstrukturen

• Disse endringer involverer ofte en eller flere markedsaktører i tillegg til en eller flere funksjoner i Statnett 
i rollen som avregningsansvarlig

• Eksempler på endringer i markedsstruktur er:

– Endring av balanseansvarlig

– Sammenslåing eller annen endring av nettområder

– Nytt nettselskap i et nettområde

– Endring av leveringspliktig kraftleverandør i et nettområde

– Porteføljeoverføring mellom kraftleverandører



Ulike typer data i Elhub

Avregnings-
grunnlag

MåledataGrunndataStrukturdata



Grunndata beskriver tilstanden på enkelte målepunkt

Målepunktinformasjon

Kontraktsinformasjon

Sluttbrukerinformasjon

• Målepunkttype (forbruk, produksjon, kombinert)
• Avregningsform (profilavregnet, timeavregnet)
• Målepunktstatus
• Anleggsadresse
• Avgiftsinformasjon
• …

• Kraft-, nett-, tredjepartskontrakt
• Kraftleverandør
• Start- og sluttdato
• …

• Privatperson, organisasjon
• Sluttbruker-ID (fødselsnummer, organisasjonsnummer)
• Navn
• Postadresse
• …



Avregnings-
grunnlag

MåledataGrunndataStrukturdata

Ulike typer data i Elhub



Måledata for forbruk, produksjon og utveksling

• Volum-/Intervallserie

Timeavregnet

Profilavregnet

• Periodevolum
• Målerstand
• Timeverdier for profilavregnet målepunkt



Måleverdier og 
avregningsgrunnlag



Ansvarsfordeling nett/Elhub

Nett: 

• Innhenter og kvalitetssikrer måleverdier forløpende

• Rapporterer måleverdier videre til Elhub

• Vedlikeholder målepunktinformasjon

• Sørge for at informasjon i Elhub og eget system er oppdatert

Elhub: 

• Lager balanseavregningsunderlag

• Lager avregningsgrunnlag  

• Rapporterer til NBS (eSett)

• Rapporterer til NECS: elsertifikater og kvotepliktig forbruk 

• Rapportering til NVE (som leverandørbyttestatistikk)

• Rapportering til SSB

• APAM "Avviksoppgjør for profilavregnet målepunkt" (saldooppgjør)/ATAM "Avviksoppgjør 
for timeavregnede 
målepunkt" (korreksjonsoppgjør)



Rapportering av måleverdier

• Profilavregnet målepunkt -> Nettselskapet sender periodevolum og fra- og til-stand til Elhub

• Profilavregnede målepunkt må leses av minst én gang i året

• Timeavregnet målepunkt -> Nettselskapet sender inn timeverdier for foregående døgn hver dag 
innen kl. 07:00

• Som hovedregel skal måleverdier sendes inn for 24 timer om gangen etter kl. 00:00

• Måleverdiene skal valideres og estimeres i henhold til VEE-guiden

• Vi måler % sendt inn innen fristen

• Vi måler kvaliteten: målt vs. estimert vs. midlertidig

• Måleverdiene sendes videre så snart de er registrert



Avregningsgrunnlag

• D+1 beregner Elhub første avregningsgrunnlag

• Basert på måleverdier fra timeavregnede målepunkt for dagen før lager Elhub et bilde av produksjon, 
forbruk og utveksling for hvert nettavregningsområde

• Timeavregnede målepunkter gir oss et korrekt bilde
• Hvis det mangler timeverdier for døgnet D på D+1, kan Elhub estimere det manglende volumet for å få god nok kvalitet på 

volumet fra profilavregnede målepunkt. Disse estimatene sendes ikke ut, men anses som ubalanse/tap frem til måleverdier
kommer inn.

• Profilavregnede målepunkter gir oss kun forbruket for en periode etter perioden

• > Markedet er timebasert, vi må timefordele profilavregnede målepunkt hver dag uten å ha mottatt 
avlest volum 



• D+2 til D+5 oppdaterer nettselskapet måleverdier i Elhub

• D+5 beregner Elhub endelig avregningsgrunnlag

• Produksjon, utveksling og timeavregnet forbruk er timeavregnet

• Nettap beregnes med formel eller utledes

• JIP representerer profilavregnet forbruk

• Forbruk og produksjon knyttes til kraftleverandør per 
nettavregningsområde basert på kontrakter

Avregningsgrunnlag

D D+1 D+2 D+3 D+4 D+13D+5

Lokal 
produksjon

Netto 
innmating 
(utveksling)

Timemålt 
forbruk

Nettap

Nettavregningsområde

JIP



• JIPen timefordeles per målepunkt ved hjelp av antatt årsforbruk

• PPC = Preliminary Profiled Consumption

• Før D+5 fordeler Elhub JIPen som PPC

• D+5 foreligger faktureringsklare måleverdier

• FPPC lages

• Final Preliminary Profiled Consumption – faktureringsklare måleverdier

• Måleverdiene låses

• Resultat regnes som faktureringsklart

• Måleverdier som oppdateres etter D+5 tas med i avviksoppgjøret

Avregningsgrunnlag – timefordeling av periodevolum

D D+1 D+2 D+3 D+4 D+13D+5



• Alle tidsserier har timeoppløsning

• Nettap utledes av produksjon, netto innmating og 
timemålt forbruk

• God kvalitet ventes D+1

• Gradvis forbedring frem mot D+5

Avregningsgrunnlag – nettavregningsområde med kun timeavregnede 
målepunkt

D D+1 D+2 D+3 D+4 D+13D+5

Lokal 
produksjon

Netto 
innmating 
(utveksling)

Timemålt 
forbruk

Nettap

Nettavregningsområde



• Produkt av måleverdier som sendes inn innen D+5

• Faktureringsklare måleverdier

• Avregningsgrunnlag sendes til kraftleverandør og er tilgjengelig i Elhub Aktørportal 
D+1 til D+5

• Preliminært frem til og med D+4

• Endelig D+5

Oppsummering – avregningsgrunnlag



Avregningsgrunnlag i Elhub Aktørportal



• Profilavregnet målepunkt -> Nettselskapet sender periodevolum og fra- og til-stand til Elhub

• Profilavregnede målepunkt må leses av minst én gang i året

• Avlesning av profilavregnet målepunkt -> FPC

• Final Profiled Consumption

• FPC representerer et profilavregnet målepunkts faktiske forbruk

Avlesning av profilavregnet målepunkt



Avlesning av profilavregnet målepunkt i Elhub Aktørportal

Elhuboperatørene følger 
daglig opp innsending av 
periodevolum.



PPC, FPPC og FPC?



• PPC = Preliminary Profiled Consumption

• Preliminær timefordeling av JIPen per målepunkt og MGA D+1 – D+4

• FPPC = Final Preliminary Profiled Consumption

• Endelig preliminær timefordeling av JIPen per målepunkt og MGA D+5

• FPC = Final Profiled Consumption

• Endelig timefordeling av JIPen for et målepunkt. Gjøres når Elhub mottar avlesning

• TPC= Temporary Profiled Consumption

• Timefordeling av JIPen som lages etter at FPPC er beregnet. Nødvendig om et målepunkt endres til å 
være profilavregnet tilbake i tid 

Oppsummering – PPC, FPPC, FPC og TPC



• Måleverdier kan korrigeres 3 år tilbake i tid

• Timeavregnede måleverdier erstattes ved å sende inn nye måleverdier

• Hull tillates ikke

• Profilavregnede måleverdier kan trekkes tilbake med og uten erstatningsverdier

• En kan trekke tilbake siste periodevolum uten å samtidig erstatte

• Fra- og tildato må passe sammen, hull eller overlapp tillates ikke

Korrigering av måleverdier



Oppfølging –
Nettselskap og Elhub



Daglig oppfølging av avregningsgrunnlag

46



Daglig oppfølging av avregningsgrunnlag

• Nettselskapet er ansvarlig for måleverdienes kvalitet i Elhub

• Måleverdienes kvalitet påvirker kvaliteten på grunnlagene Elhub produserer

47

Fram mot D+5 følges 
avregningsgrunnlaget nøye 
opp. Tall klare per D+5 er 
tilgjengelig for aktuelle 
kraftleverandører fordelt 
per nettområde.



Daglig oppfølging av måleverdier

• Nettselskapet har ulike verktøy i Elhub Aktørportal for å følge med på kvaliteten til det som rapporteres

• Nettselskapet må daglig følge opp eventuelle mangler

48



Avregningsgrunnlag i Elhub Aktørportal

49

Balanseavregningen vises per 
nettområde fordelt per 
resultat, og man kan se på 
fordelingen for et 
nettområde i versjonene fra 
D+1 til D+5.

Ved å velge ett av 
nettområdene og resultatene 
man vil se på, får man 
oversikt over fordelingen i 
kjøringen.

Er det kjørt flere versjoner 
(D+1 ) vil utviklingen 
kvalitetsmessig vises i 
grafiske fremstillinger.



Avregningsgrunnlag i Elhub Aktørportal

50

Balanseavregningen vises per 
nettområde fordelt per 
resultat, og man kan se på 
fordelingen for et 
nettområde i versjonene fra 
D+1 til D+5.

Ved å velge ett av 
nettområdene og resultatene 
man vil se på, får man 
oversikt over fordelingen i 
kjøringen.

Er det kjørt flere versjoner 
(D+1 ) vil utviklingen 
kvalitetsmessig vises i 
grafiske fremstillinger.



• Måleverdier for timeavregnede målepunkt leveres daglig for foregående dag innen 07:00
• Elhub purrer daglig på manglende måleverdier
• Elhub estimerer om måleverdier mangler

• Årlig avlesning av profilavregnet målepunkt
• Purres månedlig om det er mer enn ett år siden målepunktet ble avlest

• Årlig oppdatering av antatt årsforbruk
• Purres månedlig om det er mer enn ett år siden antatt årsforbruk ble oppdatert i 

målepunktet 

• Validering av avlesning fra kraftleverandør (BRS-NO-311)
• Purres daglig i Elhub Aktørportal fra og med 4. virkedag etter anmodning om validering

• Issuelisten

Purring på manglende data



Manglende og avvikende data: Oppfølging i Elhub Aktørportal

Avregningskritiske data må 
holdes oppdatert.

De fleste avvikende gjelder 
manglende måleverdier, bare 
noen få avvik kan behandles 
direkte.



Manglende data i Elhub Aktørportal og issues

Avregningskritiske data må 
holdes oppdatert.

De fleste avvikende gjelder 
manglende måleverdier, bare 
noen få avvik kan behandles 
direkte.

For eksempel suspekt 
årsforbruk kan godkjennes 
umiddelbart.

Et årsforbruk er suspekt hvis 
det:

- Satt til 0

- Økes med over 100x

- Er satt til over 150 000 
kWh



• Grunnlaget for balanseavregning forbedres gradvis D+1 - D+5
• Nettselskapet har ansvar for måleverdienes kvalitet

• Sendes til NBS D+5
• NBS utfører balanseavregning D+13

• Ved alvorlige feil kan grunnlag for balanseavregning utsettes frem til D+13

Oppfølging – grunnlag for balanseavregning



• Kraftleverandør kan velge å kun få FPPC og FPC
• Slik unngås store mengder PPCer om dette ikke er ønskelig

• Det vurderes nå om det ikke skal være mulig å abonnere på PPCer

• Nettselskapet kan velge å abonnere på:
• PPC, FPPC og FPC

• Det vurderes nå om det ikke skal være mulig å abonnere på PPCer

• Intervallvolum

• Periodevolum og stander

• Tredjepart har samme muligheter som nettselskapet

Abonnement – avregningsgrunnlag



Abonnement – avregningsgrunnlag og måleverdier



Abonnement – nettselskap



Abonnement – kraftleverandør



Abonnement – tredjepart



Avviksoppgjør



• APAM – Aviksoppgjør for ProfilAvregnede Målepunkt

• ATAM – Avviksoppgjør for TimeAvregnede Målepunkt

• Utføres i midten av hver måned
• APAM og ATAM utføres i samme prosess

• Utføres for:
• Profilavregnede målepunkt som har blitt avlest siden forrige avviksoppgjør

• Timeavregnede målepunkt med oppdaterte måleverdier

• Målepunkt med grunndataendringer tilbake i tid

• F.eks pga. leverandørbytte tilbake i tid

• Nettapet er motposten i avviksoppgjøret

Avviksoppgjør



• Målepunkt med oppdaterte måleverdier
• Korreksjonsoppgjør for produksjon over 3MW prises ikke alltid korrekt

• Disse må finregnes manuelt, men vi antar det vil være sjelden at disse korrigeres

• Slike anlegg bør ha korrekte måleverdier innen D+5

• Målepunkt med grunndataendringer tilbake i tid
• F.eks. pga. leverandørskifte tilbake i tid

ATAM



Tid – avviksoppgjør

D
Midten av neste 

måned

PPC

AvlesningProfil

Time

D+1 D+2 D+3 D+4 D+5

FPPC FPC APAM

D
Midten av neste 

måned

MV

KorreksjonD+1 D+2 D+3 D+4 D+5

Låses MV ATAMMV



Avviksoppgjør – gradvis forbedring mot "sannheten"

D+5

Kvalitet

Tid

100 %

D+1 Avviksoppgjør 1 år etter D+0



• APAM: Elhub lager grunnlag og fakturerer/krediterer aktørene

• ATAM: Elhub lager grunnlag 
• Elhub sender ut grunnlaget til nettselskapene som fakturerer/krediterer ATAM

Avviksoppgjør – ansvarsfordeling



Oppfølging avviksoppgjør – Elhub Aktørportal



Oppfølging avviksoppgjør – Elhub Aktørportal



Oppfølging avviksoppgjør – Elhub Aktørportal

71

Avviksoppgjøret –
skremmende til å begynne 
med



Oppfølging avviksoppgjør – Elhub Aktørportal

72

Avviksoppgjøret –
skremmende til å begynne 
med.

Når vi deler opp og ser på 
elementene er det tydeligere 
hva man skal lese ut av alle 
farger og figurer.



Oppfølging avviksoppgjør – Elhub Aktørportal

73

Avviksoppgjøret –
skremmende til å begynne 
med.

Når vi deler opp og ser på 
elementene er det tydeligere 
hva man skal lese ut av alle 
farger og figurer.



Oppfølging avviksoppgjør – Elhub Aktørportal

74

Avviksoppgjøret –
skremmende til å begynne 
med.

Når vi deler opp og ser på 
elementene er det tydeligere 
hva man skal lese ut av alle 
farger og figurer.



Oppfølging avviksoppgjør: Endring i tapstall løpende – motpost i avviksoppgjøret



Dokumentasjon – ATAM og APAM

• Komplett grunnlag for avviksoppgjør er tilgjengelig

• Grunnlag per målepunkt per døgn kan hentes i Aktørportalen

• Årsaken til hver enkelt debitering er spesifisert

• Årsaken (utover at en ikke lengre er ansvarlig for en periode) til kreditering er ikke spesifisert, da 

den ble sendt ved debitering

• Endringer av produksjonstype eller forbrukstype vil fremkomme som et nulloppgjør

• Ytterligere detaljering kan fås ved konkret behov ved henvendelse Elhub

• Disse filene vil kunne bli ekstremt store, og bør ikke normalt etterspørres



Andre beregninger 
og funksjoner



• Elhub rapporterer forbruk og produksjon til NECS:

• Produksjon – elsertifikater og opprinnelsesgarantier

• Forbruk – kvotepliktig forbruk

Rapportering til NECS



• Produksjon sendes daglig fra Elhub til NECS
• D+14 kl. 03:00 

• Endringer etter dette må eventuelt ordnes bilateralt med NECS

• NECS definerer for Elhub hvilke målepunkter det skal rapporteres for

• Oppdateres daglig

• Forbruk rapporteres kvartalsvis
• Den 15. halvannen måned etter kvartalets slutt

• Kvartalene hittil i år + hele foregående år 

• Kraftleverandør har tilgang til en preliminær rapport 2 uker før rapporteringsfristen til NECS

• FPPC anvendes for målepunkt som ikke er avlest i siste periode

Rapportering til NECS



Rapportering av kvotepliktig forbruk til NECS i Elhub Aktørportal



Dokumentasjon av rapportering til NECS – kvotepliktig forbruk per 
målepunkt



• Ulike markedsprosesser krever avlesning

• Elhub estimerer om avlesning ikke sendes inn

• Estimater baserer seg på D+5 FPPC eller FPC

• Estimat lages 5 dager etter hendelsesdato om FPPC anvendes

• Estimat lages 3 virkedager etter av hendelsen registreres i Elhub om FPC anvendes

• Sluttkunde vil dermed ikke kunne få endelig faktura før nærmere 1 uke etter hendelsesdatoen om Elhub må estimere

• Neste periodevolum for målepunktet skal ha startdato på det estimerte periodevolumets sluttdato om FPPC 
anvendes

• Om FPC anvendes vil det originale periodevolumet erstattes av to estimerte periodevolum som splittes av 
hendelsesdato

• Neste periodevolum vil da ha startdato på siste estimerte periodevolums sluttdato, typisk sluttdatoen til opprinnelig 
FPC-baserte periodevolum

• Det skal tas hensyn til 3 desimaler ved beregning av neste periodevolum, eventuelt skal forrige stand rundes 
oppover (volumet sluttbruker betaler for blir da mindre)

• Om estimert periodevolum tilbaketrekkes må nytt periodevolum ta hensyn til hendelsesdato, i henhold til 
normale regler i Elhub

Estimering av periodevolum



• BRS-NO-306 benyttes for å endre et målepunkts avregningsform

• Ad hoc monitoreringsrapporter er tilgjengelige for å sjekke målepunktenes status

• AMS-målere kan være profilavregnede mens testing av funksjon pågår

• Nettselskapet har oversikt over slike målere i Elhub Aktørportal

Endring av avregningsform



Endring av avregningsform – profilavregnede AMS-målere



• Ved bytte fra profilavregning til timeavregning, må avregningsmetode endres ved midnatt. Det 
betyr at tidligste bytte vil kunne skje ved midnatt samme dagen AMS måleren blir installert.

• Hvis bytte skjer senere, må det foretas en fjernavlesning fra den nye måleren, som skal danne grunnlaget for siste 
profilavregnede periodevolum som rapporteres til Elhub. 

• Elhub vil kun ta imot en ned-stand fra den gamle måleren med klokkeslett 00:00, da dette er konsistent med slik 
forbruket vil avregnes. Timeseriene fra den nye måleren sendes inn med riktig klokkeslett, og må være komplett for 
et døgn, men kan ha 0 i timene før måleren ble aktivert.

• Ved bytte av måler til profilavregning, forventes også en opp-stand. Dette kan håndteres på 2 
forskjellige måter:

• For planlagte målerbytter, kan en først endre avregningsform ved midnatt, og så gjøre målerbytte tidligst døgnet 
etter bytte av avregningsform.

• For målerbytter som allerede er utført kan opp-standen sendes inn samtidig som bytte av avregningsform med 
klokkeslett påfølgende midnatt (00:00 neste dag), og opp-stand benyttes da som start-stand for profilavregningen.

Endring av avregningsform – målerbytte



• Beregningsmetode og formel for nettap settes opp i Elhub Aktørportalen

Nettap

Stor JIP Liten JIP Ingen JIP



• Beregningene av tap for nettavregningsområder med profilavregnede målepunkt er i 
utgangspunktet like

• De benytter begge samme parameter

• Når liten JIP er valgt, vil det utregnede tapet sees på som et antatt tap og skaleres sammen med 
det antatte årsforbruket fra profilavregnede målepunkt

• Dermed sikrer vi at JIP ikke kan bli null eller negativ

Nettap – stor vs. liten JIP



Nettap



Avstemming av tap

• 1, 2 og 3 år etter bruksdøgnet avstemmes totalene på timenivå

• Eventuell avvik ift. den løpende justering av reelt tap oppdages



Struktur



• Utvekslingspunkts målepunktoppsett skal tillate utveksling i begge retninger
• Skal alltid ha to kanaler

• Utveksling skal ikke rapporteres dobbelt
• Kun et rapporteringsansvarlig nettselskap per utveksling

• NBS skal ha en summert nettoserie av hele utvekslingen mellom to nettavregningsområder
• Elhub har ansvaret for å beregne og rapportere dette

• Derfor endres fokus hos nettselskapet fra dagens fleksible beregning, til rapportering av målinger per målepunkt

Utveksling



• Subnett er nettområder som ikke rapporteres til NBS
• Typisk kjøpesentre, industriparker og lignende

• Hensikten er å dele eierskapet til kraften mellom ulike brukere

• Knyttes til et mor-nettavregningsområde ved hjelp av tilknytningspunkt
• Ser ut som et forbrukspunkt (eventuelt produksjon / plusskunde) med nettavregningsområdebriller

• Ser ut som et utvekslingspunkt med subnettbriller

• Målepunkt bak tilknytningspunktet fungerer som normalt i Elhubs forretningsprosesser

• Subnett håndteres stort sett likt som MGAer i Elhub
• Men de rapporteres ikke til NBS

• De må settes opp manuelt i Elhub Aktørportalen

Struktur – subnett Nettavregningsområde Subnett



• Grupperer målepunkter håndtert av samme markedsaktør
• For eksempel en aktør som leverer og måler produksjonen bak en plusskunde

• Behøver ikke dele geografisk lokasjon

• Rapporteres ikke til NBS

• Målepunkt må være ikke-avregnet
• Kan ikke være en del av andre nettområder

• Rapportering av produksjon til NECS

Struktur – virtuelle nettområder



• En sluttbruker som produserer kraft bak en nettoavregnet måler
• Nettoproduksjon kan ikke overskride 100 kW

• Samme kraftleverandør på forbruk og produksjon

• Rapporteres som kombinasjonsmålepunkt

• To kanaler - netto inn og ut

• Alltid positive verdier

• Har fra 1. januar 2017 fritak fra å betale andre tariffledd i nettleien for innmatet 
overskuddsproduksjon

• Håndteres med samme BRSer som vanlige forbruksmålepunkter

Plusskunder



Plusskunder i Elhub Aktørportal



• Det kan tildeles elsertifikater for plusskundeproduksjon

• Produksjon det ønskes elsertifikater på, rapporteres til NECS primært via Elhub
• Netto produksjon vil oftest være det samme som produsert volum, siden det kun er forbruk i hjelpeutstyr som skal 

trekkes fra

• Fordeling av felles produksjon for borettslag
• -> Virtuelle målepunkt

Plusskunder



• Måles ikke direkte
• Baseres på måling og beregninger fra andre målepunkt

• Håndteres som konvensjonelle målepunkt i Elhubs BRSer

• Defineres med 5 predefinerte maler
• Virtuelt målepunkt for nettomåling (forbruk og produksjon)

• Virtuelt målepunkt for bruttomåling (forbruk og produksjon)

• Virtuelt målepunkt for nettomåling av storforbruk

• Virtuelt målepunkt for borettslag med felles produksjon

• Virtuelt målepunkt for borettslag med felles forbruk

• Settes opp i Elhub Aktørportal

Virtuelle målepunkt



Virtuelle målepunkt i Elhub Aktørportal



Målepunkt i gruppe



Målepunkt i gruppe



Spørringer i Elhub 
Aktørportal



Målepunktsøk

Enkle søkekriterier tilbys for å 
finne riktig målepunkt.



Målepunktsøk

Enkle søkekriterier tilbys for å 
finne riktig målepunkt.

Tilsvarende kriterier gis for å 
finne målepunkt tilknyttet 
sluttbruker.



Målepunktsøk

Avanserte søk for gitte 
perioder er tilgjengelig i 
Elhub Aktørportal.



Målepunktsøk

Avanserte søk for gitte 
perioder er tilgjengelig i 
Elhub Aktørportal.

Kriterier like for porteføljesøk 
sluttbruker/målepunkt, mens 
resultatsett korresponderer 
med BRS-NO-303.



Målepunktsøk

Avanserte søk for gitte 
perioder er tilgjengelig i 
Elhub Aktørportal.

Kriterier like for porteføljesøk 
sluttbruker/målepunkt, mens 
resultatsett korresponderer 
med BRS-NO-303.

Og – ja – det kan lastes ned.



Målepunktinformasjon

Det er en rekke 
informasjonselementer 
tilgjengelig på målepunktet.

X X

X



Målepunktinformasjon

Det er en rekke 
informasjonselementer 
tilgjengelig på målepunktet.

X X

X



Målepunktinformasjon

Det er en rekke 
informasjonselementer 
tilgjengelig på målepunktet.

X X

X



Målepunktinformasjon

Det er en rekke 
informasjonselementer 
tilgjengelig på målepunktet.

X X

X



Strukturdata

Oversikt nettområder.



Strukturdata

Oversikt detaljer for 
nettområder.



Strukturdata

Oversikt nettområder.

Nettselskapene skal besørge 
at nettapsberegnings-
parametrene er satt. I god tid 
før Go-live må eksisterende 
formler omskrives til nytt 
regime.

De skal også holdes 
oppdatert underveis.



Rapporter - avstemming

Kraftleverandører møter 
denne oppsummeringen så 
snart de har logget seg inn 
på Elhub Aktørportal, hvor 
oppsummeringen av 
nøkkeltall vises. Disse 
nøkkeltallene kan brukes 
som en god indikator på 
hva Elhub har av 
informasjon.



Siste momenter



• Elhub tar trolig over ansvar for å beregne og fakturere/kreditere APAM 
på dato for Elhub Go Live

• Elhub tar over ansvar for å beregne ATAM på dato for Elhub Go Live
• Nettselskap skal fremdeles fakturere/kreditere

• Elhub håndterer da alle korreksjoner tilbake t.o.m. Elhub Go Live

• Elhub overtar rapportering av kvotepliktig forbruk for bruksdøgn etter 1. januar 2018

Overgang til Elhub – ansvar 



• D+1 grunnlag for balanseavregningen inkl. PPC
• 07:10 – resultatene klare innen 09:00

• D+2 grunnlag for balanseavregningen inkl. PPC
• 08:40 – resultatene klare innen 10:00

• D+3+4+5 grunnlag for balanseavregningen inkl. FPPC for D+5
• 10:10 – resultatene klare innen 12:00

• Beregning av FPC
• 12:00 – resultatene klare innen 16:00

• Produksjon til NECS
• Mest sannsynlig 03:00 på D+14

• Estimering av periodevolum
• Behovet sjekkes løpende
• I praksis vil det gå ut estimater etter midnatt, etter D+5 kjøring og etter FPC kjøring

• Beregninger for virtuelle målepunkt
• Løpende

Daglige resultater



• Manglende periodiske avlesninger og oppdatering av antatt årsforbruk
• 10. hver måned ca. 16:00 (kan avvike ved behov)

• ATAM/APAM
• 15. hver måned ca. 16:00 (kan avvike ved behov)

• Forbruk til NECS - preliminært
• 1. februar, 1. mai, 1 august, 1. november ca. 16:00

• Forbruk til NECS
• 12. februar, 12. mai, 12. august, 12. november ca. 16:00 (må sendes senest 15.)

Månedlige/kvartalsvise resultater



• Avstemming av tap:

• Avstemmer 1 bruksdøgn 
• 1 år etter bruksdøgn

• 365+ 48* dager for å sikre at alle avlesningene er med og APAM er kjørt for disse
• 2 år etter bruksdøgn

• 365+ 48* dager for å sikre at alle avlesningene er med og APAM er kjørt for disse
• 3 år etter bruksdøgn

• 365 + 15 dager for å sikre at APAM er kjørt for de siste tillatte avlesningene 

• I praksis kjører jobben hver dag for 1 bruksdøgn per år det kjøres avstemming for
• F.om 1 år+ 48 dager etter oppstart av Elhub.

• Planlagt kjørt ca. kl.20:00

* 48 dager = 3 virkedager svar etter purring (maks 11d) + 5 dager for å lage FPC + maks 31 dager til neste APAM + 1d i buffer

Nytt resultat årlig per bruksdøgn



Dagen i dag

Utføre arbeidsoppgaver enkelt og smart

• Forstå bakgrunn for ny funksjonalitet i eget system

• Måleverdiflyt

• Beregninger i Elhub, herunder: PPC, FPPC, FPC, nettap, APAM og 
ATAM

• Rollemodell, sikkerhet, tilgang, forretningsprosesser

• Strukturfunksjoner i Elhub

• Elhub Aktørportal og dets støttefunksjoner og rapporter



Videre studie

• BRSer for måleverdier og beregningsresultater

• VEE-guiden

• Versjon 1.7 av BRS Beregningsfunksjoner

• Portalen, når den er klar



Spørsmål?

post@elhub.no


