
Åpent statusmøte for Elhub brukere
04.12.2019



Agenda

❖ Informasjon om eventuelle feil / problemer i Elhub eller hos markedsaktører

❖Måleverdirapportering, grunnlag balanseavregning, avviksoppgjør

❖ Øvrige aktuelle saker

❖ Info om planlagte endringer og nedetid i Elhub produksjonsmiljø

❖ Spørsmål



Feil eller problemer i Elhub produksjonsmiljø

❖ Driftsmeldinger https://elhub.no/driftsmeldinger/
❖ 03.12.2019: Midlertidig pause i prosessering av markeds- og måleverdimeldinger torsdag morgen 07:45 – 09:30, se også nyhetssak

❖ Kjente funksjonelle feil https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-produksjonsmiljo/
❖ Nye feil registrert siden forrige møte

❖ Feil som ble rettet i R2.2.0 01.12.2019

❖ INC13094246 Elhub har sendt ut ufullstendige BRS-NO-332 og BRS-NO-312. Meldinger blir nå korrekt avvist

❖ INC12972705 Feil i rapporteringsverktøy på grunndata kommunikasjonskanaler for sluttbrukers kontaktinformasjon. Ved visning av rapport på 
sluttbrukers kontaktinformasjon vises også gamle kommunikasjonskanaler.

❖ Opprydding

❖ Manglende FPC'er for bruksdøgn 27. oktober og for periodevolum på mer enn 40 bruksdøgn vil bli reprosessert torsdag kveld

❖ INC13094246: For de konkrete målepunktene som er feil vil vi kjøre tilbaketrekking av det som er sendt inn

❖ Disse ligger fortsatt som "kjent feil" på elhub.no, selv om nye meldinger til Elhub med ovennevnte innhold behandles riktig. De flyttes til "feil som er 
rettet" så fort oppryddingen er ferdigstilt

❖ Vi tar sikte på å være i stand til å purre på relevant manglende verdier for bruksdøgn før Elhub Go live mot slutten av neste uke.

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


Grunnlag balanseavregninger

❖ Status på MGA for de ulike versjonskjøringer
❖ November er historie på versjon D+1 – D+4, endte opp med lavest antall ikke 

godkjente på versjon 1, 3 og 4 

❖ Gjenstår dog fortsatt en del MGA for å kunne ferdigstille hele måneden på 
faktureringsklare verdier, versjon D+5



Grunnlag balanseavregninger – ikke godkjent

❖MGA som ikke er godkjent for 26/11 (D+8)
❖ YMBER4

❖MGA som ikke er godkjent for 27/11 (D+7)
❖ YMBER4

❖MGA som ikke er godkjent for 28/11 (D+6)
❖ ORKDAL1

❖ REPVÅG1

❖ UVDAL1

❖ ØEIKER1

❖MGA som ikke er godkjent for 29/11 (D+5)
❖ NORDKR1

❖ UVDAL1

❖MGA som ikke er godkjent for 30/11 (D+4)
❖ ELKEM SI1

❖ NORDKR1

❖ LUOST1

❖ NØSTERD2

❖ REPVÅG1



Øvrige aktuelle saker

❖ Endring av kommunenummer 01.01.2020
❖ Vi jobber med en løsning der Elhub og de store systemleverandørene oppdaterer direkte i respektive databaser, uten 

meldingsutveksling. Mer informasjon kommer

❖ Kraftleverandør må flytte inn ny sluttbruker der kommune endrer organisasjonsnummer.  Vi jobber med en løsning for å 
ivareta tredjepartstilganger i disse tilfellene. Tredjeparter bør forberede en liste over aktuelle målepunkter der det kan 
forventes "innflytting" av ny kommune grunnet kommunesammenslåing. Mer informasjon kommer

❖Strukturendringer
❖Vennligst gi oss beskjed god tid i forveien før endringer skal tre i kraft



Planlagte endringer og nedetidsvinduer fremover

❖ Informasjon om planlagte funksjonelle endringer fremover:
https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-produksjonsmiljo/planlagte-og-gjennomforte-endringer-i-
elhub-produksjonsmiljo/

❖ Planlagt nedetid søndag 08.12. kl. 12.00 – 24.00

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


Neste møte

❖ Onsdag 11.12.2019 kl 12.30



Spørsmål fra aktørene


