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Agenda

 Informasjon om eventuelle feil / problemer i Elhub eller hos markedsaktører

 Aktuelle operasjonelle saker eller saker som vi får mange henvendelser om

Måleverdirapportering og grunnlag balanseavregning

 Avviksoppgjør

 Distribusjon av måleverdier gjennom Elhub

 Info om planlagt nedetid i Elhub produksjonsmiljø

 Spørsmål



Feil i Elhub produksjonsmiljø

 Driftsmeldinger https://elhub.no/driftsmeldinger/
 11.03.2019: Ustabilitet i Elhub Aktørportal fra kl 13.45 og resten av dagen

 11.03.2019: BRS-NO-301 ble midlertidig stengt kl. 10.45 – 12.00

 08.03.2019: Treghet i Elhub Aktørportal på ettermiddagen 

 07.03.2019: Feilkjøring av D+5 for 3.mars. Ble re-kjørt på nytt 8.3. Konsekvensene av dette var at de profilavregnede målepunktene vil få 
nytt sett med FPPCer for 3.3, og alle BRS-NO-502 vil bli sendt ut på nytt. Vi beklager dette. 

 06.03.2019: Treghet i prosessering av meldinger og i Elhub Aktørportal kl 13.30-17

 06.03.2019: Timesverdier sendt fra Elhub til eSett har blitt registrert på profilserie. Problemet ble fikset, og vi fikk kjørt 
balanseavregningen.

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

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


Måleverdirapportering og grunnlag 
balanseavregning

 Fortsatt ustabilt på D+1 kjøring

 Sjelden komplett på utveksling etter 4 dager

 D+5 er kjørt skedulert fra bruksdøgn 3/3 og fremover



Måleverdirapportering og grunnlag 
balanseavregning

 Kvalitet på måleverdiene ved D+5 kjøring
 Forbruk og produksjon har stabilt høy andel Målt

 Utveksling ser vi mye estimert og en del temporære. 

 NVE følger opp på dette også



Grunnlag balanseavregninger

 Status på MGA for de ulike versjonskjøringer
 D+5 kjøres nå fast, 5 dager etter bruksdøgnet

 Fortsatt noen MGA som ikke blir godkjent, disse håndteres fortløpende 



Avviksoppgjør

 Avviksoppgjøret 15. mars utsettes

 Det er sendt inn en hel del verdier i etterkant av godkjent D+5, som ikke nødvendigvis er riktige korreksjoner

 Nettselskapene må dobbeltsjekke det som er sendt inn for bruksdøgn mer enn 5 dager tilbake i tid

 Noen feil er registrert på BRS-NO-312/BRS-NO-332 – det jobbes med å rette disse

 Vi ønsker å begrense mengden unødvendige transaksjoner (ved feil korrigeringer)

 Tatt opp i driftsforum (tidligere ekspertgruppe), og det er bred enighet om å utsette til vi har kontroll

 3 alternative datoer:
 Uken før påske

 rundt 1 mai

 15. mai

 Nyhetssak publiseres på elhub.no



Distribusjon av måleverdier gjennom Elhub

 Timesverdier på timesavregnede MPID skal gjennom Elhub, selv om det gjelder bruksdøgn før Go Live
 Elhub purrer på timesverdier tilbake i tid (før Go Live) der da har skjedd endringer på MPID der måleverdier kreves (eksempel innflytt

tilbake i tid, endring av kraftleverandør, opprettelse av måleverdi-kanaler o.l.)

 Periodevolum og stander på profilavregnede MPID skal sendes til Elhub
 Gjelder tilsvarende som for timesavregnede MPID, bortsett fra at Elhub ikke purrer på manglende stand/volum

 Eventuelle timesverdier på profilavregnede MPID for bruksdøgn før Go Live skal IKKE sendes til Elhub

 Nettselskap må sende historiske måleverdier til Elhub i de tilfeller 3. parter ønsker historiske verdier.



Aktuelle saker

 Kraftleverandører må være oppmerksom på korrekt bruk av BRS-NO-301 slik at sluttbrukerinformasjon blir korrekt. 
 Kvalitetssikre informasjonen før meldinger sendes

 Dobbeltsjekk at det er korrekt starttidspunkt (innenfor kontraktsperioden til aktuell sluttbruker) i innsendt melding

 Elhub jobber med systemleverandørene for å avdekke om det finnes systematiske feil som fører til feil informasjon i Elhub

 Elhub kan ikke re-sende meldinger. Vi får en del forespørsler om Elhub kan resende meldinger i situasjoner hvor meldingene ikke har 
blitt mottatt av KIS-systemet. Elhub har ikke mulighet til å resende meldinger som allerede er sendt. I disse situasjonene må 
systemleverandør bistå for å få lest meldingen korrekt inn i KIS-systemet.

 Forskjellen på BRS-NO-201 Utflytting og BRS-NO-202 Opphør. Gjelder kraftleverandører. I BRS-NO-201 Utflytting flyttes sluttkunden 
ut, mens i BRS-NO-202 Opphør legges sluttkunde på leveringspliktig kraftleverandør. BRS-NO-201 benyttes ved vanlig utflytting, BRS-
NO-202 Opphør benyttes for eksempel som følge av at avtaleperioden er utløpt eller at sluttbrukeren har mislighold avtaleforholdet. 

 Elhub får en del henvendelser fra sluttbrukere. Vi minner om at det er kraftleverandørene og nettselskapene sin oppgave å håndtere 
henvendelser fra sluttbrukere. Ved utsendelse av nyhetsbrev og annen kontakt oppfordrer vi markedsaktørene til å be sluttkundene
kontakte dem. 

 BRS-NO-602 Forespørsel til Elhub vil stenges. Vi kommer tilbake med eksakt dato for stenging av BRS-NO-602. Vi besvarer alle saker 
på post@elhub.no. 

 Vi vil bruke mer enn 2 arbeidsdager på manuell feilretting (https://elhub.no/go-live/manuell-feilretting-i-forbindelse-med-
migrering/). Vi behandler alle saker løpende. 
 Vi oppfordrer fremdeles alle aktører til å sende oss sakene innen mars, da dette vil bli betalte tilleggstjenester fra 1.4.2019

mailto:post@elhub.no
https://elhub.no/go-live/manuell-feilretting-i-forbindelse-med-migrering/


Planlagt nedetid ifbm arbeid fremover

 Søndag 17.03.2019 kl. 17-24.  



Spørsmål fra aktørene


