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Introduksjon til Elhub

Tor Heiberg

Daglig leder Elhub AS

Oslo, 5. september 2017



AGENDA

• Bakgrunn

• Hva er Elhub

• Hvorfor Elhub

• Konsekvenser av Elhub

• Elhub styringsmodell

• Prosjektstatus

TEMA



Alle store bransjer har de siste tiårene blitt digitalisert

Telefoni

Bank og finans

Musikk

Reise

Handel

Post



Digitalisering av kraftbransjen

• Smarte målere (AMS)

• Effektiv formidling av informasjon (Elhub)

Vil muliggjøre 

• Effektivisering

• Automatisering

• Økt kvalitet 

• Nye muligheter/produkter/tjenester

• Delingsøkonomi

Vil skje raskt!



Historikk; Statnett og Elhub
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Energilov, forskrift og 
avregningskonsesjon

FORSKRIFT 301 AVREGNINGSKONSESJON
§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. 

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.

- M.m.

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. M.m.

ENERGILOVEN



Hvorfor eget selskap?

• Stort ansvar på siden av Statnett sin kjernevirksomhet

• Transparent finansiering, fakturering og økonomi

• Mulighet for eksternt eierskap på sikt

Avregningsansvarlig

Formelt 
ansvarlig 

Operativt 
ansvarlig

Avregningskonsesjon

100 % eid 
konserninternt 
datterselskap

Regulert gjennom 
eget styre og avtaler

Organisering av Elhub



Endring fra dagens infrastruktur
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Måleverdier

Grunndata

Sluttbruker info.

Bytte

Flytte

Avregningsdata

Nettselskap Kraftleverandør

"i dag, snakker alle med alle"
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"alle snakker med en datahub"

Nettselskap Kraftleverandør

380 markedsaktører

2.9 mill. målepunkter

Ca. 1 mill. bytte og flytte per år.

elhub



Nytt marked når Elhub går i drift
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elhub

Nettselskap Leverandør

Elhub "motpart" for 
leverandørbytter og flytting

Elhub overtar purring/ 
oppfølging av prosesser

Formaliserte prosesser for 
feil og reverseringer 

Økt nøytralitet - gjennom likebehandling 
(mulighet for anonymisering av leverandør) 

Alle beregninger kjøres likt etter 
samme rutine uavhengig  av  
nettselskap (JIP, nettap, avvik) 

Kilde for alle måleverdier, 
ansvarlig for distribusjon

Elhub foretar ukeavregning og  
rapporterer til  Avregningsansvarlig

Personvern og 
informasjonssikkerhet

Effektivitet og totale 
kostnads-besparelser

Kilde for kundedata gjennom 
bruk av fødselsnummer

Bedre tilgang til kunder og måleverdier
for energirådgivning (ESCO)

Enklere selvbetjening for sluttkunder   
bl.a. på tvers av nettselskaper 



Ny hverdag for kraftleverandører og 
tredjepart

Raskere og mer effektive 
prosesser for leverandør-
bytter og flytting

Slipper å purre 
nettselskaper

Konsistente kundedata 
gjennom bruk av 
fødselsnummer

Leverandørene trenger bare å forholde 
seg til volumverdier (ikke stander)

Like premisser 
for konkurranse

Enklere selvbetjening 
for sluttkunder bl.a. på 
tvers av nettselskaper 

Bedre tilgang til kunder 
og måleverdier for 
energirådgivning

Kraftleverandør 
& tredjepart

Bedre kvalitet på     
måleverdier gjennom        
VEE og "benchmarking"

Abonnement på data; 
bestemmer hvilke, hvordan og når

Alle aktørene har kun ett 
grensesnitt å forholde seg til 

Forståelige fakturaer



Ny hverdag for nettselskaper

Slipper rapportering   
(El-sert, NVE, SSB)

Slipper 
saldooppgjør 

Konsistente kundedata 
gjennom bruk av 
fødselsnummer

Vedlikeholder nettavregnings-
områder og målepunkt-id

Rapporterer kun måle-
verdier per målepunkt (daglig)

Slipper uke- og 
leverandøravregning

Slipper leverandør-
bytter og flyttinger

Nettselskap

Bedre kvalitet på     
måleverdier gjennom        
VEE og "benchmarking"

Forholder seg kun til et 
grensesnitt (Elhub) 



Elhub vil gi verdi

Fra flere sannheter til én sannhet

Datakvalitet

Fra flere grensesnitt til ett grensesnitt

Sentralisering

Fjerner inneffektivitet i markedet

Automatisering

Legger til rett for innovasjon hos markedsaktører og konsumenter

Innovasjon

=> Samfunnsmessige besparelser i milliardklassen



Elhub organisering

Ulike bransjeforum

Elhub Drifts-
organisasjon

Daglig leder 
Elhub

Eier (Statnett)

Elhub styre

NVE

Markedsgruppe (taktisk)
• Implementasjon av endringer
• Vedlikehold av tekniske standarder
• Vedlikehold av markedshåndbok

Bransjeråd (strategisk)
• Nye/endrede behov
• Vurdere relevante forskriftsendringer
• Kostnadsutvikling

Driftsforum (operativt)
• Driftsrutiner
• Planlegge endringer i drift
• Test

MarkedstjenesterUtvikling

StøtteSikkerhet

Løpende dialog 
etter behov



Styringsmodell for samhandling mellom 
Elhub og markedsaktører (utkast)



1. Bakgrunn og formål

2. Definisjoner

3. Avtalens innhold

4. Varighet og oppsigelse

5. Kundens ansvar, rettigheter og plikter

6. Elhubs ansvar, rettigheter og plikter

7. Gjensidig lojalitets- og opplysningsplikt

8. Partenes rett til å bruke opplysninger 
mottatt fra hverandre

9. Økonomiske vilkår

10. Konsekvenser og mislighold

11. Force Majeure

12. Midlertidig stenging av tilgang til 
Datahuben i ekstraordinære tilfeller

13. Endringer i avtalen og i vedlegg til denne

14. Overdragelse og organisatoriske 
endringer

15. Tvister

16. Ikraftsettelse

Vedlegg:

- Gjeldende gebyrer

- Support og Oppetider

Elhub brukeravtale



 Systemløsning er ferdig 
utviklet og systemtestet

 Systemutvikling og 
systemtest har tatt lengre 
tid enn opprinnelig planlagt

 Markedsaktørene er 
godkjent på fem første 
milepæler (M)

 Feil i testfasene bremser 
planlagt fremdrift

 Tidspunkt for Go-live må 
forskyves

 Ny plan under utarbeidelse 
og skal være klar i slutten av 
september -17

M M M MM M M

September 
2017

M M

Milepæler med definerte krav til markedsaktørene 

Fremdriftsplan og status



Informasjon fra Elhub



Hvordan forandrer Elhub 
din hverdag?

Jan Magne Strand

Avdelingsleder utvikling Elhub AS

Oslo, 5. september 2017



AGENDA

Den nye Elhub-verden 
• Hvilke oppgaver blir Elhub 

ansvarlig for?

• Hvilken ny kompetanse kreves i 
den nye hverdagen med Elhub?

• Det nye samspillet mellom 
aktørene

Innhold



Hvilke oppgaver blir Elhub ansvarlig for?

Avregnings-
grunnlag

Strukturdata-
prosesser

Markedsprosesser Måleverdi-
rapportering

Rapportering av
avregningsgrunnlag

MåledataGrunndata

Beregninger

Strukturdata



Elhub oppgaver og informasjonsflyt

WEB portal

Beregninger
Aggregeringer

Måleverdier

Grunndata
Nett

NOA
NBS

Balanse-
ansvarlig

Kraft-
leverandør

Kundesystem

Strukturdata Strukturdataprosesser

Måleverdirapportering

Markedsprosesser

Måleverdirapportering

Markedsprosesser

Rapportunderlag
prosesser

Rapportunderlag
prosesser

Tredjepart

System til system kommunikasjon

NECS

Måle-, og 
kundesystem



Hvilken ny kompetanse kreves i den nye 
hverdagen med Elhub?

Utføre arbeidsoppgaver enkelt og smart

• Ny funksjonalitet i egne systemer, med støtte for nye 
markedsprosesser og justerte prosedyrer

• Forstå endringene i markedsprosessene, nye tidsfrister, bruk av 
kanselering og reversering

• Endring av oppgaver, hvor Elhub overtar beregning, 
aggregeringer og distribusjon av informasjon

• Bruk av Elhub Aktørportalen og med dets støttefunksjoner og 
rapporter

• Ansvar for vedlikehold av informasjon (sluttbruker/målepunkt)

• Personvern og tilgangskontroll



Virkedager

Time

Tidsdimensjonen – involvert i alle prosesser

d-5-30d-3 år d-1 41 3 6

• Fra midnatt
• Hele døgn

• Kalenderdager
• Virkedager

Lagring av data 
(kan utvides til 10år)
Avviksoppgjør periode

Tilbake-datering 
ved leveranseplikt

-10 år

Profil

Kalender

Virkedager Kalender



Elhub Aktørportal - bruk

• Målepunktinformasjon og oversikter

• Sluttbrukerinformasjon

• Status over markedssprosesser

• Spørringer

• Rapportering av KPI er for markedsaktør

• Nettområdebalanser

• Avviksunderlag

• Nett-tap oversikt

• Plusskunde og sub-nett funksjonalitet



Det nye samspillet mellom aktørene

Teknologi Effektivitet 
(nye markedsprosesser)

Kvalitet Sikkerhet og personvern



Kraftleverandørene

Sluttbruker
• Ansvarlig for kundeinformasjonshåndtering 

• Konsistente kundeinformasjon (fødselsnummer)

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

• Web plug-in for egne kunder 

Markedsprosesser
• Raskere og mer effektive prosesser

• Initiere sine markedsprosesser (normale/ kansellering/ reversering) 

• Opprette salgsløsninger med direkte opplag i Elhub (BRS-NO-611)

Måleverdier fra Elhub
• Bedre kvalitet gjennom VEE og "benchmarking"

• Avregningsgrunnlag:  timeverdier - daglig kl.09 

• Faktureringsgrunnlag: 5. dag 



WEB Plug-in

§ 6-18. Webløsning for styring av datatilgang i Elhub
Elhubbrukere skal på sine internettsider gi sluttbrukere mulighet til å styre hvem 
som skal ha tilgang til sine data i Elhub, og skal benytte webløsning for styring av 
tilgang til måleverdier og kundeinformasjon utviklet av avregningsansvarlig.



Markeds-
prosesser

Statistikk



Markeds-
endringer

Statistikk



Nettselskaper

Målepunkt og MGA
• Innhenter og kvalitetssikrer måleverdier forløpende

• Rapporterer måleverdier videre til Elhub– timeverdier innen 07:00

• Vedlikeholde målepunktinformasjon

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

Funksjoner tilgjengelig i portal
• Logg og hendelsesoversikter

• Oversikter over egne målepunkter – historikk - feilsøking

• Opprettelse og vedlikehold av virtuelle målepunkter

• Opprettelse og vedlikehold og vedlikehold av sub-nett

• Nye utvekslingspunkt – aktiviseres av Elhub

• Autorisere – gi tilgang tjenesteleverandører, f.eks. måleverdiinnsamling



Nettselskaper  Elhub

Elhub beregning, avregning og rapportering 
• Lager balanseavregningsunderlag daglig (D+1 til D+5)

• Lager avregningsgrunnlag (D+5) og timeverdier for profilavregnede 
målepunkter (FPPC)

• Lager underlag til APAM "Avviksoppgjør for profilavregnet målepunkt" 
(saldooppgjør) og ATAM "Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkt" 
(korreksjonsoppgjør)

• Rapporterer undrlag til Nordisk Balanseavregning (NBS)

• Rapporterer til NECS: elsertifikater (midten av påfølgende kvartal) og 
kvotepliktig forbruk (D+13) 

• Rapportering til NVE (som leverandørbyttestatistikk) og SSB





Områder hvor 
Portalen kan 
være et 
hjelpemiddel i 
feilsøking



Avviksoppgjør må nett kjøre frem til Go-live



Abonnement - avregningsgrunnlag



Virtuelle målepunkt i Elhub Aktørportal 



Regulert kraftleverandør

Overføring til leveringspliktig kraftleverandør (SLR) 
• Opphør av kraftleveranse overføring (> 30 dager) ved misligholdet avtale

• Manglende balanseavtaler (konkurs/plusskunde) 

Nettap
• Elhub kalkulerer nettap (nettapet er avviksoppgjørets motpost og oppdateres etter 

hver APAM/ATAM)

• Nettselskapet oppdaterte MGA tapsparametere (definerer beregningsmetode for å 
simulere nettapet) - beregning/ nettapsformel i nettavregningsområdet

• Detaljert grunnlag i Elhub Aktørportal 



Beregningsmetode og formel for nettap
settes opp i Elhub Aktørportalen

Stor JIP Liten JIP Ingen JIP



Nett-tap over tid



Balanseansvarlig

Meldinger
• Underlag for balanseavregningen beregnes daglig (D+1) og legges tilgjengelig (BRS-502)

• D+2 til D+5 beregnes daglig og legges tilgjengelig

• Aggregert informasjon – pr. nettavregningsområde (MGA) og kraftleverandør

Portalstøtte
• Balanseoversikt tilgjengelig i aktørportalen





Tredjeparter

Teknologi
• Tilrettelegger for nye, innovative produkter og tilbud for sluttbruker 

• Måleverdi forespørsel til bruk for enklere applikasjonsløsninger

• Like konkurransevilkår

• Kunderettigheter

Standardisering av prosesser, formater og grensesnitt
• Effektiv håndtering av porteføljer

Kontraktsbasert forespørsel til Elhub
• Tilgang til måleverdier via meldinger og Elhub Aktørportal

• Godkjenning via Web plug-in av sluttbruker



Tjenesteleverandører

Elhub Aktørportal
• Funksjonalitet for nett til å gi tilganger til tjenesteleverandører

• Enkel manøvrering mellom forskjellige markedsaktør

• Individuelle rapporter per markedsaktør



Kurs og opplæring

Vi tilbyr en rekke kurs som vil hjelpe deg å mestre overgangen til Elhub. Kursene vil gi deg 
den kunnskapen du trenger for å håndtere dine fremtidige oppgaver på en smart, sikker og 
effektiv måte.

• Nye forskriftskrav og markedsregler i kraftmarkedet

• Informasjonssikkerhet og personvern

• Nye arbeidsprosesser for aktørrollen

• Elhub Aktørportal

Se elhub.no kurs og opplæring

http://elhub.no/nb/kurs-og-oppl%C3%A6ring


Gjennomgang av prosesser i 
Elhub

Andreas Holmqvist
Funksjonell ekspert

: 406 14 174
@: andreas.holmqvist@statnett.no

Oslo, 5. september 2017



AGENDA

• Hvorfor er prosessene så viktige?

• Ulike typer data i Elhub

• Gjennomgang av prosessene

• Viktige forskjeller fra dagens 
prosesser

Innhold



Elhub er avhengig av strukturerte 
prosesser internt og mot markedsaktørene



Kommunikasjonen med markedsaktørene skjer ved 
standardiserte prosesser (BRS) og meldinger (BIM)



Automatisering vil være sentralt for å lykkes

BRS-NO-101
Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte
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Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid
BRS-NO-102

Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid
BRS-NO-103

Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte fra leveringsplikt
BRS-NO-104

Reversering av oppstart kraftleveranse
BRS-NO-111

Nytt målepunkt
BRS-NO-121

Oppstart i målepunkt - innflytting

BRS-NO-122

Opphør på grunn av utflytting
BRS-NO-201

Opphør av kraftleveranse
BRS-NO-202

Utflytting fra målepunkt meldt til netteier
BRS-NO-211

Deaktivering av målepunkt
BRS-NO-212

Reversering av opphør kraftleveranse
BRS-NO-221

Reversering av utflytting fra målepunkt
BRS-NO-222

Oppdatering av grunndata - kraftleverandør
BRS-NO-301

Oppdatering av grunndata - nettselskap
BRS-NO-302

Spørring grunndata
BRS-NO-303

Spørring grunndata
BRS-NO-303

Endring i avregningsform
BRS-NO-306

Målerstand og antatt årsforbruk fra kraftleverandør
BRS-NO-311

BRS-NO-312
Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

Oversendelse av volumserier for målepunkt
BRS-NO-313

Purring på måleverdier og antatt årsforbruk fra nettselskap
BRS-NO-314

Spørring måleverdier
BRS-NO-315

Spørring måleverdier
BRS-NO-315

Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap
BRS-NO-321

BRS-NO-322
Preliminært timesfordelt volum for profilavregnede målepunkt

Spørring avregningsgrunnlag
BRS-NO-324

Spørring avregningsgrunnlag
BRS-NO-324

BRS-NO-402Korrigeringer i grunndata – fra nettselskap

Aktivering i målepunkt

BRS-NO-123

Reversering av oppstart i målepunkt BRS-NO-133

Fjerning av målepunkt
BRS-NO-213

Oppdatering av antatt årsforbruk
BRS-NO-317

Verifiser grunndata i målepunkt
BRS-NO-611

BRS-NO-602
Forespørsel til Elhub

Forespørsel til nettselskapet
BRS-NO-601

Forespørsel til nettselskapet
BRS-NO-601

Forespørsel til Elhub

Tilbaketrekking av måleverdier for profilavregnede målepunkt
BRS-NO-332

Reversering av aktivering i målepunkt BRS-NO-132

Reversering av deaktivering av målepunkt
BRS-NO-223

Reversering av fjerning av målepunkt
BRS-NO-224

Preliminært timesfordelt volum for profilavregnede målepunkt
BRS-NO-322



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

– Nettområder

– Utvekslingspunkter

– Prisområder



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
• …



Ulike data i Elhub

Avregnings-
grunnlag

MåledataGrunndataStrukturdata



Måledata for forbruk, produksjon og 
utveksling

• Volum-/Intervallserie

Timeavregnet

Profilavregnet

• Periodevolum
• Målerstand
• Timeverdier for profilavregnet målepunkt



Pop quiz

Hva kaller vi de prosesser 
respektive meldinger som brukes 

av markedsaktørene for å 
kommunisere med Elhub?



Pop quiz

Hvilken type data beskriver 
hvilken kraftleverandør som 
leverer kraft i et målepunkt?



Forretningsprosesser brukes for å endre 
og rapportere på data

Avregnings-
grunnlag

Strukturdata-
prosesser

Markedsprosesser Måleverdi-
rapportering

Rapportering av
avregningsgrunnlag

MåledataGrunndata

Beregninger

Strukturdata



Forretningsprosesser brukes for å endre 
og rapportere på data

Avregnings-
grunnlag

Strukturdata-
prosesser

Markedsprosesser Måleverdi-
rapportering

Rapportering av
avregningsgrunnlag

MåledataGrunndata

Beregninger

Strukturdata



Strukturdataprosesser har innvirkning på 
markedsstruktur

• 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 for en kraftleverandør

• Sammenslåing eller annen endring av nettområder

• Nytt nettselskap i et nettområde

• Endring av leveringspliktig kraftleverandør i et nettområde

• Porteføljeoverføring mellom kraftleverandører



Forretningsprosesser brukes for å endre 
og rapportere på data

Avregnings-
grunnlag

Strukturdata-
prosesser

Markedsprosesser Måleverdi-
rapportering

Rapportering av
avregningsgrunnlag

MåledataGrunndata

Beregninger

Strukturdata



Markedsaktørene er involverte i ulike 
prosesser

Grunndata i målepunkt
Innflytting / utflytting

Prosesstøtte

Nettselskap
Elhub

Kraftleverandør

Grunndata sluttbruker
Innflytting / utflytting /

leverandørskifte

Tredjepartstilgang
Spørring på grunndata

Tredjepart



Kategorier av markedsprosesser i Elhub

Endring av kontrakter Endring av grunndata på
målepunkt og sluttbruker

Spørring på grunndata Tjenesteforespørsler



Forenklet flytdiagram for markedsprosess 
som oppdaterer grunndata

Motta 
melding

Validere
Oppdatere 
grunndata

Informere 
markedet



Forretningsprosesser brukes for å endre 
og rapportere på data

Avregnings-
grunnlag

Strukturdata-
prosesser

Markedsprosesser Måleverdi-
rapportering

Rapportering av
avregningsgrunnlag

MåledataGrunndata

Beregninger

Strukturdata



Kategorier av måleverdiprosesser i Elhub

Innsending av intervallserier Innsending av periodevolum
(og målerstand)

Purringer Spørring på måledata



Forretningsprosesser brukes for å endre 
og rapportere på data

Avregnings-
grunnlag

Strukturdata-
prosesser

Markedsprosesser Måleverdi-
rapportering

Rapportering av
avregningsgrunnlag

MåledataGrunndata

Beregninger

Strukturdata



De viktigste beregningene i Elhub

• Grunnlag for balanseavregning

–Beregning av netto innmating

–Beregning av nettap

–Beregning av JIP

• Preliminære timeverdier og endelige timeverdier for profilavregnede målepunkter

• Grunnlag for avviksoppgjør (ATAM og APAM)

• Rapporteringsgrunnlag  for elsertifikat og opprinnelsesgarantier

• Rapporteringsgrunnlag  for kvotepliktig forbruk



Balanseavregning med profilavregnede 
målepunkt i Elhub

Lokal 
produksjon

Netto 
utveksling

Nettap

Timemålt 
forbruk

Nettavregningsområde

JIP



Balanseavregning med kun 
timeavregnede målepunkt i Elhub

Lokal 
produksjon

Netto 
utveksling

Nettap

Timemålt 
forbruk

Nettavregningsområde



Forretningsprosesser brukes for å endre 
og rapportere på data

Avregnings-
grunnlag

Strukturdata-
prosesser

Markedsprosesser Måleverdi-
rapportering

Rapportering av
avregningsgrunnlag

MåledataGrunndata

Beregninger

Strukturdata



Rapportering av fakturerings- og 
avregningsgrunnlag

• Måledata er grunnlag for sluttbrukerfakturering

• Grunnlag for balanseavregning sendes til NBS
• Samme grunnlag er tilgjengelig for markedsaktørene

• Grunnlag for avviksoppgjør sendes til markedsaktørene
• Nettselskap er ansvarlig for å gjøre opp ATAM

• Elhub er ansvarlig for å gjøre opp APAM

• Detaljert grunnlag for balanseavregning og avviksoppgjør kan etterspørres

• Rapportering til NECS



Elhub sender avregningsgrunnlag til 
markedsaktørene

Avregnings-
grunnlag

Rapportering av
avregningsgrunnlag

Grunnlag for
balanseavregning

Grunnlag for
avviksoppgjør



Tidslinje balanseavregning og 
avviksoppgjør

Bruksdøgn D+1

07:00
Nettselskapet har 
levert måleverdier

09:00
Elhub har beregnet det 

første preliminære 
grunnlaget for 

balanseavregning og 
publisert resultater

D+2 til D+4

Nettselskapet 
forbedrer 
kvalitet på 

måleverdier

D+5

Elhub beregner 
endelig grunnlag for 

balanseavregning 
som sendes til NBS 
og markedsaktører

D+13

NBS gjennomfører 
balanseavregning 

basert på D+5 
verdier

15. neste måned

Elhub beregner 
grunnlag for 

avviksoppgjør mot 
D+5 verdier og 

publiserer resultater

Faktureringsklare 
måleverdier



Pop quiz

Hvem er ansvarlig for å bytte 
avregningsform i et målepunkt i 

Elhub?



Pop quiz

Når skal nettselskapet ha levert 
intervallserier for timeavregnede 

målepunkt?



Oversikt over typer data og 
forretningsprosesser i Elhub

Avregnings-
grunnlag

Strukturdata-
prosesser

Markedsprosesser Måleverdi-
rapportering

Rapportering av
avregningsgrunnlag

MåledataGrunndata

Beregninger

Strukturdata



Viktige forskjeller fra dagens regime

• Høyere grad av automatisering og standardisering
• Reversering/automatiserte feilrettinger
• Kryssende prosesser

• Tidsfrister (kortere frister, frem i tid er normalen)
• Markedsaktør holder på prosesser i eget system

• Nettselskap vil ikke ha mulighet til å avvise prosess fra kraftleverandør. Elhub foretar alle 
valideringer.

• Elhub estimerer periodevolum og stand ved hendelser der det ikke er kommet inn avlesning

• Kraftleverandør respektive nettselskap er ansvarlige for å holde sine data oppdatert i Elhub. 
Meldinger om at grunndata som har blitt oppdatert må håndteres av både nettselskap og 
kraftleverandør

• Elhub timefordeler periodevolum for profilavregnede målepunkt som brukes til fakturering av 
sluttbruker



Informasjonssikkerhet 
og personvern i Elhub

Christian Haugen Matvik

Teknisk ansvarlig Elhub AS

Oslo, 5. september 2017



Hva skjer hvis..



Lekkasjenes tidsalder

• Bank og finans har strammet veldig inn
• Offentlig sektor har fortsatt problemer
• Hvordan står det til med vår bransje? 

• Er det kun personlig informasjon som har risiko for å komme på avveie, hva med 
informasjon om kraftnettet?



Store omveltninger

For markedsaktørene og for Elhub er jo hverdagen i stor endring nå 
fremover:
• Dramatisk økning av målerdatamengder
• Nye verktøy og støttesystemer
• Nye samhandlingsmønster i markedet
• Nye rammebetingelser og sikkerhetskrav (via GDPR)

Er vi klare? Klarer vi å håndtere den enorme økningen i datamengder 
uten at det går på bekostning av sikkerheten? Er vi klar for større 
oppmerksomhet fra aktører med kriminelle hensikter?



General Data Protection Regulation 
(GDPR)

- Mer enn kun enorme bøter (20 000 000 euro eller 4% av inntektsgrunnlaget).
- Alle bedrifter som har kundedata må tolke forordringen og dokumentere hvordan de skal forholde seg til den.

- Er informasjonsflyten i forretningsprosessene våre lovlig? 
- Har vi gjennomført en sikkerhets- og personverngjennomgang?
- Hvordan slettes data automatisk i våres systemer per i dag?

Det er brutale endringer som kommer, men det er likt for alle.



Behovet for informasjonssikkerhet
Hvordan håndterer vi informasjonssikkerhet i Elhub?

Risikostyring
• ROS analyse
• Verdivurdering

IT-sikkerhet
• Sikring av grensesnitt
• Lagdelt topologi
• Sikkerhetstesting

Styringssystem for sikkerhet
• CISO, ledergruppe og SME
• Personopplysningsloven og 

personopplysningsforskriften.
• ISO/IEC 27001:2013
• Hendelseshåndtering, Personellsikkerhet

Personvern
• Privacy by design
• Sluttbruker eier sine egne data
• Least privilege
• Implisitt og eksplisitt 

tilgangsstyring



Oppsummering

• Sikkerhet og personvern bør stå høyt på agendaen fremover

• Fortsatt tid til å gjøre nødvendige endringer

• Viktigst å ha kontroll på informasjonsflyten



Utfordringer rundt Go 
Live og drift

Eigil Gjelsvik

Prosjektleder Migrering og Test, Elhub AS

Oslo, 5. september 2017



AGENDA
• Hvordan gjennomføre 

Elhub Go Live-prosess

• Hvordan blir 
hverdagen med Elhub 
i drift



Gjennomføring av Elhub Go Live



Prinsipiell Go-Live prosess 

GO/NO-GO: Oppstart Go Live prosess 
• Elhub godkjent i UAT og idriftsatt
• Aktørenes datakvalitet ihht krav
• Aktørenes IT-systemer godkjent mot Elhub
• Go Live generalprøve gjennomført 

~4 uker
Migrering og verifikasjon av skarpe data for produksjon. Konfigurering av parametere for 
nettap. Oppsett av subnett. Connectivity test. Innlogging web-portal 

GO/NO-GO: Start markedsfrys – Aktører begynner å holde igjen (buffre) meldinger
• Migrerte data riktig i Elhub
• Aktører har forbindelse til Elhub fra sitt prod-system

Frysuke: Delta-migrering av siste endringer. 
Kvalitetssikring av data i Elhub

Oppstartsuke: Oppgradering/aktivering av Elhub-funksjonalitet hos 
aktørene. Nettselskaper sender inn grunndataoppdateringer

Elhub Go-Live dato

FRYS I 
MÅLEPUNKTDATA

GO/NO-GO: Start systemoppgradering hos aktørene – Point of no return
• Migrerte data riktig i Elhub

Første driftsuke: Nettselskaper sender inn måleverdier. 
Kraftleverandører starter å sende inn bufrede markedsprosesser

FRYS I KONTRAKTSDATA



Ansvar for avviksoppgjør fra Elhub oppstart

• Elhub og ekspertgruppen er enige om at beste løsningen er at Elhub overtar ansvaret for avviksoppgjøret 
fra Elhub GoLive

• Det blir en ren ansvarsovertagelse som vil forenkle prosessene for alle parter

• Nettselskapene tar ansvaret for alle bruksdager før GoLive, også hvis korreksjonene oppdages etter GoLive

• Elhub har kun ansvaret for bruksdager der Elhub selv har beregnet grunnlaget for balanseavregningen, og 
har full sporbarhet i alt grunnlag som grunndata, strukturdata og måleverdier

-> Betydelig reduksjon av kompleksitet og risiko ved GoLive

• Behovet for måleverdier i Elhub ved oppstart reduseres – vi analyserer hvordan dette affekterer 
migreringen og Go Live prosessen

• Endelig beslutning fattes av NVE



Elhubs anbefaling: Ingen måleverdihistorikk i Elhub ved oppstart

• Elhub vil kreve at det i løpet av de første 3 virkedagene sendes inn målestand på GoLive
datoen for alle profilavregnede målepunkt
• Vi ser på mulighet til å konfigurere Elhub til å forskuttere denne avlesningen slik at markedsprosessene 

på profilavregnede målepunkter fungerer som normalt fra dag 1

• Dersom Elhub ikke forskutterer avlesning vil markedsprosesser på profilavregnede målepunkter som er 
avhengig av stand (innflytting, leverandørbytte) bli avvist. En mulighet er å ha en kjøreregel som sier at 
kraftleverandør venter med disse markedsprosessene til dag 3 etter Go Live

• Markedsprosessene vil kjøre som normalt etter at nettselskap har sendt inn stand

• Re-sending av måleverdier til f.eks. ny kraftleverandør ved endringer tilbake i tid, vil måtte 
skje fra nettselskapene (gjennom Elhub)
• Dette vil også måtte skje med historikk, men i mindre grad

• Døgnfordelte måleverdier for profilavregnede målepunkt vil uansett måtte håndteres av nettselskapet

• Elhub jobber videre med å revidere Go Live-prosessen og behandler dette i 
ekspertgruppen i løpet av høsten 



Frysperiode for endringer i struturdata

For å sikre stabilitet i Go Live-perioden innfører Elhub teknisk frys på endringer i strukturdata i 
perioden 3 mnd før og 2 mnd etter Go Live.

Følgende strukturelle endringer tillates ikke i meldingsutvekslingen:

• Etablering av nye aktører

• Endring av balanseansvar

• Fusjoner/selskapskonsolideringer/overgang til konsernmodell

• Opprettelse eller endring av nettavregningsområder

Det er likevel mulig å gjennomføre fusjoner, selskapskonsolideringer, overgang til konsernmodell 
osv. i frysperioden på merkantilt nivå.

Nye aktører som etableres i frysperioden vil få tilgang til Elhub etter frysperioden.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Leverandørbytter

Anleggsovertagelse

Opphør meldt fra kraftleverandør

Grunndataoppdateringer fra nett

NUBIX / BRS-611

Øvrige markedsprosesser

Innsending stand, periodevolum og 

timeskorreksjoner fra nett

Innsending av stand og antatt årsforbruk 

fra kraft

Innsending av timesverdier 

Forenklet illustrasjon av frysperiode i meldingsutveksling oktober 2017

Frys i meldingsutveksling ifm. Elhub Go 
Live

 Det generelle prinsippet er at alle meldinger bufres opp av markedsaktører i frysperioden og sendes til 
Elhub ved frysperiodens slutt. Elhub prosesserer deretter meldingene etter gjeldende regler i Elhub

 Vi skal unngå "åpne" markedsprosesser i kjernefrysperioden. Dvs. ikke utestående meldingsutveksling for å 
sluttføre prosessen i markedet

 Generelt bør antall meldinger som må bufres minimeres. Kraftleverandører bør ikke planlegge 
salgskampanjer o.l. i frysperioden

 AMS-utrulling kan gå som normalt



Kjøreplan for Go Live-prosessen



Sjekkpunkter og migreringer



Kvalitetssikring i Elhub og start av Cut Over



Kvalitetssikring i Elhub og start av Cut Over forts.



Frysuke



Oppstartsuke



Første driftsuke

*Leverandørbytter og innflytting frem i tid gjennomføres tidligst onsdag for 
timeavregnede målepunkter og fredag for profilavregnede målepunkter



Oppstart avviksoppgjør – APAM og ATAM

• Første APAM etter Elhub Go Live kjøres den 15. i første måned etter Go Live
• Elhub har ansvar for å beregne grunnlag og å fakturere/kreditere APAM for fra og med APAM cut off

dato

• Elhub begynner å beregne grunnlag for ATAM ved Elhub Go Live (tidligere 23.10.2017) og 
sender ut grunnlag den 15. i måneden etter Go Live



Overgang NBS

• Elhub overtar ansvaret for rapportering til NBS fra og med Elhub Go Live dato 
• første rapportering gjøres 2 dager etter Go Live

• første endelige rapportering 5 dager etter Go Live



Overgang NECS

• Elhub overtar ansvaret for rapportering til NECS:
• Ved Go live dato for produksjon, første rapportering gjøres ca. 2 uker etterpå 

• Fra 1. januar året etter Go Live for forbruk, første rapportering gjøres 15. mai



Bemanningsbehov hos aktørne ved Elhub Go Live

• Go Live-prosessen er kompleks og 
tidkrevende. "Alle mann på dekk" i hele 
Go Live-perioden

• Alle som er involvert i Go Live-prosessen 
skal delta i Go Live-generalprøven 
, ca. 2,5 mnd. i forkant

• Lange dager, arbeid i helgene

• Ikke realistisk å forvente umiddelbar 
respons fra Elhub støtteapparat



Elhub i drift



Elhub i drift

• Elhub AS er en tjenesteleverandør til kundene (nettselskaper, 
kraftleverandører, tredjeparter mm)

• Elhub vil ha et kompetent og effektivt driftsmiljø med egne 
ansatte i 1. og 2. linje i Norge

• Store krav til automatisering, både hos Elhub og aktørene

• Elhub driftsorganisasjon vil jobbe i vanlig kontortid, med 
bakvaktsordning for å håndtere store feil

• Planlagt åpningstid på tlf. 09:00 til 15:30 alle arbeidsdager

• 3. linje support fra leverandør og underleverandører i India og 
USA

• Elhub rapporter tilgjengelighet, feilrettingstid og øvrige SLA-
parametere månedlig

• Månedlig driftsforum med faste medlemmer som  speiler 
bransjen
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