
Elhub for 
nettselskap

Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag? I dette 
kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene 

og oppgavene i Elhub for nettselskap.

Trondheim 21. september 2017



Agenda – Formiddag

• Kl. 09:30 Velkommen

• Kl. 09:40 Personvern og informasjonssikkerhet i Elhub 

• Beskyttelse av data i Elhub 

• Kl. 09:50 Slik støtter Elhub Aktørportal deg i dine oppgaver som kraftleverandør 

• Roller og tilganger til data i Elhub 

• Kl. 10:30 Pause

• Kl. 10:45 Aktørportalstøtte (forts)

• Overvåkning av markedsprosesser

• Rapporter for grunndata, måleverdier

• Resultater fra beregninger og avregning

• Strukturdata

• Kl. 11:30 Lunsj



• Kl. 12:30 Forretningsprosesser i Elhub-verden 

• Hvordan er forretningsprosessene dokumentert fra Elhub: sekvensdiagram, valideringsregler, 
meldingsreferansering

• Innflyttinger fra kraftleverandør, endring av grunndata, utflytting og opphør fra kraftleverandør, 
leverandørskifte

• Kl. 12:45 Gjennomgang av markedsprosesser som er viktig for deg som nettselskap

• Innflyttinger, utflyttinger, oppdatering av grunndata, spørring på grunndata, forespørsel til Elhub 

• Kl. 13:30 Pause

• Kl. 13:45 Introduksjon til nye forretningsprosesser for måleverdier, beregninger og avregning 

• Slik sender du inn og mottar måleverdier fra Elhub, kjøring av beregninger

• Kl. 14:45 Pause

• Kl. 15:00 Måleverdier, beregninger og avregning (forts)

• Beregninger, resultater

• Kl. 15:30 Avslutning

Agenda – Ettermiddag



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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Hvilke oppgaver blir Elhub ansvarlig for?

Strukturdata

Beregninger

Strukturdata-
prosesser

Markedsprosesser Måleverdi-
rapportering

Rapportering av
avregningsgrunnlag

MåledataGrunndata Avregnings-
grunnlag



Netteier/Elhub ansvarsfordeling

Målepunkt og MGA

• Innhenter og kvalitetssikrer måleverdier fortløpende

• Rapporterer måleverdier videre til Elhub

• Vedlikeholder målepunktinformasjon

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

Elhub beregning, avregning og rapportering 

• Lager balanseavregningsunderlag daglig

• Lager avregningsgrunnlag  

• Rapporterer til Nordisk Balanseavregning (eSett)

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

• Rapporterer til NECS: elsertifikater og kvotepliktig forbruk 

• Rapportering til NVE (som leverandørbyttestatistikk)

• Rapportering til SSB



Hvilken ny kompetanse kreves i den nye hverdagen med Elhub?

Utføre arbeidsoppgaver enkelt og smart

• Ny funksjonalitet i eget KIS-system, kombinert med 
markedets prosesser

• Forstå endringer i markedsprosesser, tidsfrister, kansellering 
og reversering

• Elhub beregninger som PPC, FPC, nettap, APAM og ATAM

• Elhub Aktørportalen og dets støttefunksjoner og rapporter

• Ansvar for vedlikeholde informasjon 
(sluttbruker/målepunkt)

• Personvern og tilgangskontroll



Tilgangsstyring



Personvern og informasjonssikkerhet i Elhub



Personvern og informasjonssikkerhet i Elhub

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk-skjema/forordningen/punktliste-til-ny-forordning_web.pdf

Datatilsynet, temaside: «Automatisk strømavlesning kan registrere adferd i hjemmet»

European Data Protection Commissioner (EDPC) press release, 11. juni 2012: «Smart meters: consumer profiling will 
track much more than energy consumption if not properly safeguarded»

Dinside.no, 3. februar 2017: «Registrerer om du er hjemme, og 
om du har gjester» 

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk-skjema/forordningen/punktliste-til-ny-forordning_web.pdf
https://www.datatilsynet.no/Teknologi/Stromavlesing/
http://europa.eu/rapid/press-release_EDPS-12-10_en.htm
http://www.dinside.no/bolig/registrerer-om-du-er-hjemme-og-om-du-har-gjester/66919524


Roller og tilgang til data i Elhub Aktørportal

Implisitt vs. eksplisitt tilgang



Personvern og informasjonssikkerhet i Elhub

• Sluttbrukere

• Portalbrukere

• System



Brukerhåndtering i Elhub Aktørportal – tjenestetilbydere 

Netteier A

Full tilgang

Lesetilgang

Rapporttilgang

Superbruker

Tjenestetilbyder (agent)

Superbruker

Lesetilgang Netteier B

Lesetilgang Netteier A

Rapporttilgang Netteier B



Elhub Aktørportal



Innsyn

Strukturdata

Beregninger

Strukturdata-
prosesser

Markedsprosesser Måleverdi-
rapportering

Rapportering av
avregningsgrunnlag

MåledataGrunndata Avregnings-
grunnlag
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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 portalen.

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

Og – ja – det kan lastes ned.



X X

X

Målepunktsinformasjon

Det er en rekke 
informasjonselementer 
tilgjengelig på 
målepunktet.



Målepunktinformasjon

Det er en rekke 
informasjonselementer 
tilgjengelig på målepunktet.

X X

X



Målepunktinformasjon

Det er en rekke 
informasjonselementer 
tilgjengelig på 
målepunktet

Sjekk av hvilke prosesser 
som dere er involverte i 
er å finne på 
målepunktet..

X X

X



Måleverdier



Måleverdier



Strukturdata

• Markedsaktører

• Nettområder

• Prisområder



Strukturdata

Oversikt nettområder.



Strukturdata

Oversikt detaljer for 
nettområder.



Strukturdata

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.



Oppfølging av måleverdier



Oppfølging av måleverdier

• Nettselskapet er ansvarlig for måleverdienes kvalitet i Elhub

• Måleverdienes kvalitet påvirker kvaliteten på grunnlagene Elhub produserer

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



Rapporter og 
resultater



Måleverdier

Måleverdier overvåkes 
gjennom store deler av 
døgnet.

Elhub-operatørene har 
oversikter som også 
tilgjengeliggjøres i «smalere» 
form for aktørene.



Måleverdier

Enn så lenge er også 
periodevolum viktig å 
overvåke – særlig med 
hensyn til kvalitet innen gitte 
tidsrom.



Måleverdier

Enn så lenge er også 
periodevolum viktig å 
overvåke – særlig med 
hensyn til kvalitet innen gitte 
tidsrom.

Distribusjon av 
profilavlesninger i forhold til 
alder er et hjelpemiddel.



Markedsaktivitet

Tellinger av nøkkelobjekter i 
Elhub kan gi mulighet for at 
aktørene kan finne om egne 
systemer er i sync med Elhub.



Markedsaktivitet

Markedsprosesser viser litt 
om temperaturen i markedet 
for aktørene.



Gjøremål

Avregningskritiske data må 
holdes oppdatert.

De fleste krever innsending 
av måleverdier, noen få kan 
behandles direkte.



Forretningsprosesser i 
Elhub-verden



Elhub er avhengig 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



Forretningsprosesser i Elhub-verden 
BRS-NO-121 – Nytt målepunkt som eksempel



Forretningsprosesser i Elhub-verden
BRS-NO-121 – Nytt målepunkt som eksempel



Forretningsprosesser i Elhub-verden 
BRS-NO-121 – Nytt målepunkt som eksempel



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



Gjennomgang av 
markedsprosesser for 

nettselskap



Gjennomgang av markedsprosesser som er viktig for deg som nettselskap

Markedsprosesser og grunndata i Elhub
Gjennomgang av markedsprosesser som er viktig for deg som nettselskap

– Oppstart i målepunkt

– Utflytting

– Tidsfrister

– Oppdatering og korrigering av grunndata

– Kansellering vs. reversering

– Spørring på grunndata

– Forespørsel til Elhub

– Forespørsel til Nettselskap
Prosesser som initieres av kraftleverandør hvor nettselskap er involvert
Oppsummering



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
• …



Grunndata vist frem i Elhub Aktørportal



Avregnings-
grunnlag

MåledataGrunndataStrukturdata

Ulike typer data i Elhub



Måledata for forbruk, produksjon og utveksling

• Volum-/Intervallserie

Timeavregnet

Profilavregnet

• Periodevolum
• Målerstand
• Timeverdier for profilavregnet 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 
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 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



Gjennomgang av markedsprosesser som er viktig for deg som nettselskap

Markedsprosesser og grunndata i Elhub
Gjennomgang av markedsprosesser som er viktig for deg som nettselskap

– Oppstart i målepunkt

– Utflytting

– Tidsfrister

– Oppdatering og korrigering av grunndata

– Kansellering vs. reversering

– Spørring på grunndata

– Forespørsel til Elhub

– Forespørsel til Nettselskap
Prosesser som initieres av kraftleverandør hvor nettselskap er involvert
Oppsummering



Oppstart av nytt målepunkt (BRS-NO-121, BRS-NO-122, BRS-NO-123) 

Nytt målepunkt skal opprettes i Elhub så tidlig som mulig og må 
registreres i riktig MGA.

Ved aktivering setter Elhub krav til at nødvendig informasjon om 
målepunktet er registrert, f.eks. målernummer, målingsoppsett, type 
forbruk eller produksjon, antatt årsforbruk.

Innflytting bør meldes til kraftleverandør. Nettselskap kan sende 
melding om innflytting tilbake i tid: 

• Sluttbruker-ID, målepunkt-ID, postadresse
• Sluttbruker legges på leveringspliktig kraftleveranse
• Måleravlesning fra før maks. 3 måneder (profilavregnet)
• Innflytting kan reverseres hvis det har oppstått feil



Utflytting (BRS-NO-211)

Utflytting bør meldes til kraftleverandør. Nettselskap kan sende 
melding om utflytting: 

• Målepunkt-ID, sluttbruker-ID, postadresse for sluttfaktura
• Nye tidsfrister og kanselleringsfrister
• Når kanselleringsfristen er gått ut gir Elhub automatisk beskjed 

til kraftleverandør
• Nettselskapet innhenter og sender måleravlesning på 

utflyttingsdato
• Utflytting kan reverseres av nettselskap hvis feil oppdages
• Nettselskapet avgjør om de skal deaktivere målepunktet, eller 

vente på en eventuell innflytting



Tidsfrister for hovedprosesser

Timeavregnet målepunkt
•maks. 4 kalenderdager før 

utflyttingsdatoen
•min. 1 kalenderdag før utflyttingsdatoen

Profilavregnet målepunkt 
•maks. 6 virkedager før utflyttingsdatoen
•min. 3 virkedager før utflyttingsdatoen



Oppdatering av målepunktstatus (BRS-NO-122, BRS-NO-132, BRS-NO-212, BRS-NO-213, BRS-NO-223, BRS-NO-224 )

• Nettselskap er ansvarlig for å holde all grunndata om målepunkt 
oppdatert i Elhub

• Målepunktstatus er et viktig element som brukes i flere 
forretningsprosesser

• Elhub har tre målepunktstatuser: Inaktivt, Aktivt og Avsluttet
• Nettselskapet spesifiserer fra hvilken dato endringen skal tre i kraft



Inaktivt målepunkt klart for fjerning



Markedsaktivitet på et målepunkt



Fjerning av målepunkt (BRS-NO-213)



Endring i avregningsform (BRS-NO-306)

• Avregningsform er et annet viktig element som brukes i flere 
forretningsprosesser f.eks. for å definere tidsfrister ved et 
leverandørskifte

• Elhub har tre avregningsformer; timeavregnet, profilavregnet og Ikke 
avregnet

• Endring i avregningsform bør registreres i Elhub så tidlig som mulig, 
innenfor tidsfristene

• Måleverdier skal sendes inn for gammel og ny avregningsform



Oppdatering og korrigering av grunndata (BRS-NO-302, BRS-NO-402) 

• Nettselskap sender melding til Elhub om oppdatering av grunndata i 
målepunkt som distribueres videre til kraftleverandører som 
påvirkes

• Nettselskap er ansvarlig for å holde grunndata om målepunkt 
oppdatert i Elhub f.eks. anleggsadresse, avregningsform, 
avgiftsinformasjon og målerinformasjon

• Nettselskapet spesifiserer fra hvilken dato endringen skal tre i kraft 
og skal i hovedprosessen være frem i tid

• Om nødvendig kan korrigering brukes tilbake i tid



Kansellering vs. reversering

•Ved en kansellering vil prosessen avbrytes før det er gjort noen 
endringer

•Reversering hvis noen oppdager feil etter at kanselleringsfristen er 
gått. Målepunktet tilbake til slik det var. Reversering er en 
automatisk prosess i Elhub som skjer umiddelbart



Spørring i grunndata (BRS-NO-303)

Nettselskap kan foreta spørringer i grunndata for å sammenligne 
egen informasjon med det som er registrert i Elhub:

• grunndata er tilgangsstyrt (tilknytning til målepunktet)
• oversikt over alle målepunkter i sin portefølje i Elhub

Aktørportal



Forespørsel til Elhub (BRS-NO-602)

• Nettselskap kan sende forespørsler til Elhub om f.eks. beregninger, 
prosesser eller feil i data

• Dette er en manuell prosess, både for markedsaktører og Elhub
• Forespørselen må være koblet til et målepunkt
• Det skal ikke sendes sensitiv informasjon
• I Elhub Aktørportal kan hver aktør se sine forespørsler 



Forespørsel nettselskap (BRS-NO-601)

Kraftleverandør sender forespørsel til nettselskap gjennom Elhub: 
•Om avregning og fakturering og spørsmål om forbruk
•Blir lagret i Elhub (knyttet opp mot det aktuelle målepunktet)

Nettselskap besvarer forespørselen så snart som praktisk mulig:
• Svar blir sendt gjennom Elhub tilbake til kraftleverandør



Gjennomgang av 
markedsprosesser for 

nettselskap – fort.



Innflytting og leverandørskifte (BRS-NO-101, BRS-NO-102, BRS-NO-103, BRS-NO-104, BRS-NO-111)

• Det er primært kraftleverandør som melder om endringer i kraftkontrakt
• Etter kanselleringsfrist vil Elhub informere nettselskapet om oppstart i 

målepunkt, her inkludert ny kraftleverandør og sluttbruker
• Nettselskapet sender inn måleravlesning for hendelsesdato hvis 

målepunktet er profilavregnet
• Hvis kraftleverandør melder innflytting i inaktivt målepunkt vil Elhub

informere nettselskapet umiddelbart slik at nettselskapet kan aktivere 
målepunktet før innflytting

• Hvor kraftleverandøren reverserer en oppstart grunnet feil vil 
nettselskapet bli informert umiddelbart



Utflytting og opphør av kraftleveranse (BRS-NO-201, BRS-NO- 202, BRS-NO-221)

• Det er primært kraftleverandør som melder om endringer i 
kraftkontrakt

• Etter kanselleringsfrist vil Elhub informere nettselskapet om opphør i 
målepunkt

• Ved opphør av kraftleveranse legger Elhub automatisk sluttbruker på 
leveringsplikt

• Nettselskapet sender inn måleravlesning for hendelsesdato hvis 
målepunktet er profilavregnet

• Hvor kraftleverandøren reverserer et opphør grunnet feil vil 
nettselskapet bli informert umiddelbart



Oppdatering av grunndata (BRS-NO-301)

• Når kraftleverandør oppdaterer sluttbrukerinformasjon i Elhub
informeres nettselskapet umiddelbart

• Hvis sluttbruker er på leveringsplikt kan leveringspliktig 
kraftleverandør oppdatere sluttbrukerinformasjon i Elhub



Måleravlesning og antatt årsforbruk fra kraftleverandør (BRS-NO-311)

• Nettselskap kan motta måleravlesning innsendt av kraftleverandør
• Nettselskapet kontrollerer målerstand og oppdaterer Elhub, 

alternativt avviser måleravlesningen hvis der er en feil
• Nettselskapet kan også motta forslag til oppdatert antatt årsforbruk



Endringer i markedsstruktur håndteres av Elhub (BRS-NO-305)

Nettselskap mottar informasjon fra Elhub om:
• Sammenslåing eller annen endring av 

nettområder
• Porteføljeoverføring mellom kraftleverandører



Oppsummering av markedsprosesser som er viktig for deg som 
nettselskap

• Kraftleverandører skal hovedsakelig gjennomføre prosesser for 
kontraktsendringer

• Nettselskap er ansvarlig for å holde all grunndata om målepunkt 
oppdatert i Elhub

• Egne, separate prosesser for oppdatering av målepunktstatus og 
avregningsform

• Nye tidsfrister for innsending av meldinger
• Det er mulig å reversere og korrigere dersom feil blir oppdaget
• Nettselskap vil motta informasjon om kontraktsendringer og 

måleravlesninger meldt kraftleverandør



Hvem er en tjenesteleverandør og hvordan håndteres prosesser for 
nettselskap?

• En tjenesteleverandør er noen som ivaretar oppgaver på vegne av en markedsaktør
•Oppgavene kan variere fra teknisk oppsett, f.eks. meldingsutveksling, til 

forretningsnære tjenester, f.eks. måleverdiinnhenting
• Tjenesteleverandører må sertifisere seg for de roller man skal ivareta for 

markedsaktørene
• Tjenesteleverandører kan få tilgang til funksjoner i Elhub Aktørportal



Måleverdier og 
beregninger



Måleverdier og beregninger

• Alle prosesser dekkes av forretningsprosesser/BRSer 

• Som i markedsprosessområdet

• Men funksjonaliteten glir i større grad over flere forretningsprosesser/BRSer i 
måleverdier og beregninger

• Derfor et mindre forretningsprosess-/BRS-sentrisk fokus i denne delen av 
kurset



Måleverdier og beregninger

Strukturdata

Beregninger

Strukturdata-
prosesser

Markedsprosesser Måleverdi-
rapportering

Rapportering av
avregningsgrunnlag

MåledataGrunndata Avregnings-
grunnlag



Måleverdier og beregninger

Avregnings-
grunnlag AvregningsgrunnlagBeregninger

Aktører

Avviksoppgjør



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



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

• 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



Avregningsgrunnlag – 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



• 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



• 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 blir da mindre)

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

Estimering av periodevolum



Oppfølging av måleverdier



Oppfølging av måleverdier

• Nettselskapet er ansvarlig for måleverdienes kvalitet i Elhub

• Måleverdienes kvalitet påvirker kvaliteten på grunnlagene Elhub produserer

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



Oppfølging av måleverdier

• Nettselskapet er ansvarlig for måleverdienes kvalitet i Elhub

• Måleverdienes kvalitet påvirker kvaliteten på grunnlagene Elhub produserer



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



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

Elhub-operatørene følger 
daglig opp innsending av 
måleverdier.



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

• Intervallvolum

• Periodevolum og stander

Abonnement – avregningsgrunnlag



Abonnement – avregningsgrunnlag



Abonnement – avregningsgrunnlag



• 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 (FPPC -> FPC)

• 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

• Målepunkt med grunndataendringer tilbake i tid

• f.eks pga. leverandørskifte tilbake i tid

Avviksoppgjør – ATAM



Avviksoppgjør – APAM



Avviksoppgjør – APAM



Avviksoppgjør – APAM



Avviksoppgjør – tid

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



Avviksoppgjør – Elhub Aktørportal



Avviksoppgjør – Elhub Aktørportal



Avviksoppgjør – Elhub Aktørportal



• Beregningsmetode og formel for nettap settes opp i Aktørportalen

Nettap

Stor JIP Liten JIP Ingen JIP



Nettap



• 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 med nettavregningsområdebriller

• Ser ut som et utvekslingspunkt med subnettbriller

• Målepunkt bak tilknytningspunktet fungerer som normalt i Elhubs forretningsprosesser

• Subnett håndteres stort sett likt som nettavregningsområder i Elhub

• Men de rapporteres ikke til NBS

• De må settes opp manuelt i Aktørportalen

Struktur – subnett Nettavregningsområde Subnett



Strukturdata

Oversikt nettområder.

Nettselskapene kan se 
detaljer for sine nettområder 
samt etablere egne 
subnettområder – hvor 
operatør må gjøre endelig 
aktivering.



Strukturdata

Oversikt nettområder.

Nettselskapene kan se 
detaljer for sine nettområder 
samt etablere egne 
subnettområder – hvor 
operatør må gjøre endelig 
aktivering.



Strukturdata

Oversikt nettområder.

Nettselskapene kan se 
detaljer for sine nettområder 
samt etablere egne 
subnettområder – hvor 
operatør må gjøre endelig 
aktivering.



Strukturdata

Oversikt nettområder.

Nettselskapene kan se 
detaljer for sine nettområder 
samt etablere egne 
subnettområder – hvor 
operatør må gjøre endelig 
aktivering.



• Måles ikke direkte

• Baseres på måling og beregninger fra andre fysiske målepunkt

• Håndteres som konvensjonelle fysiske 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



Dagens kurs

Utføre arbeidsoppgaver enkelt og smart

• Ny funksjonalitet i eget KIS-system, kombinert med 
markedets prosesser

• Forstå endringer i markedsprosesser, tidsfrister, kansellering 
og reversering

• Elhub beregninger som PPC, FPC, nettap, APAM og ATAM

• Elhub Aktørportalen og dets støttefunksjoner og rapporter

• Ansvar for vedlikeholde informasjon 
(sluttbruker/målepunkt)

• Personvern og tilgangskontroll



Spørsmål?

post@elhub.no


