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11.03.2020



Agenda

❖ Driftsforstyrrelser og funksjonelle feil

❖Måleverdirapportering, grunnlag balanseavregning, avviksoppgjør

❖ Øvrige aktuelle saker

❖ Info om planlagte endringer og nedetid i Elhub produksjonsmiljø

❖ Spørsmål



❖ Daglig drift, inkludert daglig måleverdirapportering og balanseavregning, opprettholdes og prioriteres

❖ Alle ansatte i Statnett/Elhub, inkl underleverandører jobber hjemmefra i dag og i morgen

❖ Alle må være forberedt på ytterligere bevegelsesrestriksjoner og høyere sykefravær
❖Viktig med tidlig varsling dersom problemer oppstår: https://elhub.no/oppgaver-i-elhub/veiledere/beredskap-og-varsling-ved-feil-pa-

maleverdiinnsending/

Corona

https://elhub.no/oppgaver-i-elhub/veiledere/beredskap-og-varsling-ved-feil-pa-maleverdiinnsending/


Driftsforstyrrelser og funksjonelle feil

❖ Driftsmeldinger https://elhub.no/driftsmeldinger/
❖ 05.03.2020: Ustabilitet i Elhub. Primært for oppslag på målepunkt i portalen

❖ 06.03.2020: Ustabilitet i Elhub. Primært for oppslag på målepunkt i portalen. Rullerende restart av relevante applikasjoner er innført 
sommidlertidig tiltak

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

❖ Feil som er utbedret/avklart siden forrige møte

❖ INC14028975 Elhub Aktørportal fungerer ikke med siste versjon av Google Crome, versjon 80.0.3987.87.

❖ INC13664468 Elhub estimerer ikke ny stand og periodevolum ved leverandørskifte (porteføljeflytt) der vi kun har en avlesning på Go Live dato 
(18.02.2019), selv om vi har FPPC for hele perioden

❖ Vi jobber med å verifisere ytterligere feilrettinger som kom 08.03

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


Grunnlag balanseavregninger – ikke godkjent

❖MGA som ikke er godkjent for 4/3 (D+7)
❖ BKKN2

❖ LYSEN1

❖MGA som ikke er godkjent for 5/3 (D+6)
❖ VADHEIM1

❖MGA som ikke er godkjent for 6/3 (D+5) ❖MGA som ikke er godkjent for 7/3 (D+4)
❖ ETNE1

❖ HAUGAL3

❖ KVAM1

❖ MODALEN

❖ VADHEIM1



Fakturering og avviksoppgjør

❖ Fakturering av Elhub-gebyrer for februar ble gjennomført mandag 9.mars

❖Neste kjøring av avviksoppgjør er tenkt kjørt 16. mars

❖ Med påfølgende fakturering, kreditering og utsending av meldinger 18. mars

❖ Vi jobber med å distribuere nye oversikter over MPID med potensielt store avvik. Feil må utbedres innen utgangen av 
inneværende uke for at de skal inkluderes i kjøringen.

❖ Minner igjen om viktigheten av at aktørene, både nett og kraft, er bevisst på å kontrollere verdier som sendes inn/ut av Elhub.



Veileder Elhub aktørportal - netteier

❖ https://elhub.no/oppgaver-i-elhub/brukerveiledning-elhub-aktorportal/brukerveiledning-for-
netteier/maleverdier/#periodevolummottatt

❖ Beskrivelse av sidene man har tilgjengelig i portalen

❖ Periodevolum og tilbaketrekkinger (BRS-NO-312/BRS-NO-332)
❖Oppdaterte timeverdier oppdateres i portalen så fort FPC-jobb har kjørt (11:05, 12:05, 23:05)

https://elhub.no/oppgaver-i-elhub/brukerveiledning-elhub-aktorportal/brukerveiledning-for-netteier/maleverdier/#periodevolummottatt


❖Masseinnsending av grunndataoppdateringer fra nettselskap. En systemleverandør vil, i samarbeid med Elhub, starte 
innsending av 1,1 millioner grunndataoppdateringer i BRS-NO-302 onsdag 11.03.2020, kl. 13:00. Innsendingen vil 
gjennomføres tidlig ettermiddag/kveld over flere dager. Dette vil generere en del NotifyMeteringPointCharacteristics til 
kraftleverandørene.

❖Prosedyre for utflytting hvor ny sluttbruker ikke er kjent

❖Elhub Aktørportal er kompatibel med Google Chrome igjen

❖Flere aktører har ikke registrert "Elhub Driftskontakt" i Edielportalen. Kan dere som mangler det huke av for denne 
rollen? 

❖Strukturdataendringer kommende uke 
❖16.3.2020 BKK Nett overtar som netteier etter BKK Tysnes i TYSNES1 

Øvrige aktuelle saker

https://elhub.no/nyheter/masseinnsending-av-grunndataoppdateringer-fra-nettselskap/
https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/veiledere-til-markedsdokumentasjon/prosedyre-for-utflytting-hvor-ny-sluttbruker-ikke-er-kjent/
https://elhub.no/nyheter/elhub-aktorportal-er-kompatibel-med-google-chrome-igjen/
https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/opprette-endre-og-avslutte-aktorer/planlagte-strukturendringer/


Planlagte endringer og nedetidsvinduer fremover

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

produksjonsmiljo/

❖ Planlagt nedetid søndag 15.03.2020 kl 07 – 24 for sikkerhetspatching. Balanseavregningsjobber blir kjørt når Elhub er 
oppe igjen. Det kan oppstå noe forsinkelse i balanseavregningsjobber også på mandag

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


Neste møte

❖ Onsdag 18.03.2020 kl. 12.30



Spørsmål fra aktørene


