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Agenda

❖ Status vedrørende Korona

❖ Driftsforstyrrelser og funksjonelle feil

❖Måleverdirapportering, grunnlag balanseavregning, avviksoppgjør

❖ Øvrige aktuelle saker

❖ Info om planlagte endringer og nedetid i Elhub produksjonsmiljø

❖ Spørsmål



❖ Status Elhub 
❖ Foreløpig lite sykefravær

❖ Det fungerer bra å jobbe hjemmefra. Statnett har besluttet at iverksatte tiltak skal vare minst til over påske

❖ Normal drift opprettholdes

❖ Ingen vesentlige forsinkelser i planlagt utviklingsarbeid så langt men noen interne forbedringsinitiativ er lagt på is 

❖ Beredskapsplaner er utarbeidet. Om nødvendig vil utviklingsarbeid nedprioriteres for å ivareta drift

❖ Status markedsaktører slik vi ser det
❖ Måleverdirapportering fra nettselskaper ser ut til å fungere bra for alle

❖ Antall henvendelser er omtrent som normalt 

❖ Brukerforum i morgen med tilbakemeldinger fra aktørene

❖ Viktig at dere informerer Elhub dersom dere har problemer med å opprettholde normal drift, send mail til post@elhub.no

❖ Er informasjon fra Elhub tilstrekkelig? Tilstrekkelig med ukentlig åpent statusmøte så lenge det ikke oppstår vesentlige problemer?

Status vedrørende Korona

mailto:post@elhub.no


Driftsforstyrrelser og funksjonelle feil

❖ Driftsmeldinger https://elhub.no/driftsmeldinger/
❖ 12.03.2020: Forsinkelse i prosessering av markedsprosesser og ustabiliteter i Elhub Aktørportal 

❖ 16.03.2020: Treghet i prosessering av markedsprosesser 

❖ 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

❖ 16.3 Feil ble oppdaget og rettet samme dag. INC14449020. Rapporten «Kompletthet Volum» viser 0% i Elhub Aktørportal selv om måleverdier er 
mottatt. 

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


Grunnlag balanseavregninger – ikke godkjent

❖MGA som ikke er godkjent for 9/3 (D+9)
❖ LOFOT1

❖MGA som ikke er godkjent for 10/3 (D+8)
❖ MNBUS1

❖MGA som ikke er godkjent for 12/3 (D+6)
❖ OTRA1

❖ SANDØY1

❖ SIRAKP1

❖MGA som ikke er godkjent for 13/3 (D+5)
❖ MNBUS1

❖ TITANIA1

❖MGA som ikke er godkjent for 14/3 (D+4)
❖ HAUGAL6

❖ LOFOT1

❖ TITANIA1



Nytt avviksoppgjør

❖ Nytt avviksoppgjør ble kjørt 16. mars

❖ Resultater er tilgjengelig i Elhub aktørportal

❖ Fakturering, kreditering og utsending av meldinger er planlagt gjennomført i dag, 18. mars

❖ 1 MPID må holdes utenfor oppgjøret og  grunnet helt feil måleverdier, berørte aktører er informert.

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



❖Masseinnsending av grunndataoppdateringer fra nettselskap. En systemleverandør har nå startet innsending av 1,1 
millioner grunndataoppdateringer i BRS-NO-302 i samarbeid med Elhub. Innsending går som planlagt og vil fortsette 
tidlig ettermiddag/kveld denne uken, neste uke og evt. uken etter. Dette vil generere en del 
NotifyMeteringPointCharacteristics til kraftleverandørene.

❖Månedsrapport for februar er nå publisert

❖Det er ingen strukturdataendringer kommende uke 

Øvrige aktuelle saker

https://elhub.no/nyheter/masseinnsending-av-grunndataoppdateringer-fra-nettselskap/
https://elhub.no/nyheter/manedsrapport-for-februar-er-publisert/
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/

❖ P.t. ikke planlagt nedetid førstkommende søndag 22.03.2020

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


MÅNEDSRAPPORT Februar 2020



INNLEDNING

Elhub månedsrapport beskriver status på driften av Elhub hver måned. Denne utgaven 
oppsummerer driften i februar 2020. 

• Tilgjengelighet for Elhub kjernesystem var 100%
• Antall profilavregnede målepunkter er svakt ned fra januar
• Antall leverandørbytter er noe opp mens antall innflyttinger er noe ned fra januar
• Datakvalitet for sluttbrukerinformasjon forsetter å forbedres. Vi har fra februar også 

begynt å måle datakvalitet på post- og fakturaadresse
• Kompletthet på måleverdiinnsending er noe ned ved D+1 men er stabilt høy ved D+5. Vi 

ser noe økt andel måleverdier med status midlertidig. Antall MGA'er som ikke går i 
balanse ved D+4 er noe opp og antall rekjøringer etter D+5 er også noe opp fra januar

• Avviksoppgjøret for februar er det første uten noen form for manuelle korreksjoner
• Antall saker knyttet til manglende godkjenning av avlesninger fra kraftleverandører er 

tydelig ned
• Antall innkommende supportsaker er noe ned fra januar og er omtrent på gjennomsnittet 

for de siste 6 månedene
• Vi vil fra denne måneden publisere underlaget for markedsprosesstatistikken som et eget 

dokument. Man kan her se markedsprosessstatistikk på BRS-nivå

INNHOLD

1. Innledning og 
markedsoversikt

2. Tilgjengelighet og 
funksjonelle feil

3. Markedsprosesser 
og datakvalitet

4. Måleverdier og 
beregninger

5. Support
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Neste møte

❖ Onsdag 25.03.2020 kl. 12.30



Spørsmål fra aktørene


