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Agenda

❖ Status vedrørende Korona

❖ Driftsforstyrrelser og funksjonelle feil

❖Måleverdiinnsending, balanseavregning, avviksoppgjør

❖ Aktuelle saker

❖ Info om planlagte endringer og nedetid i Elhub produksjonsmiljø

❖ Spørsmål og svar



❖ Status Elhub 
❖ Statnett og Elhub starter gradvis tilbakeføring til kontorer fra 15. juni for en andel av ansatte

❖ Det fungerer bra å jobbe hjemmefra 

❖ Foreløpig lite sykefravær

❖ 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
❖ Daglig drift ser ut til å fungere som normalt

❖ Antall supporthenvendelser er på normalt nivå

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

Status vedrørende Korona

mailto:post@elhub.no


Driftsforstyrrelser og funksjonelle feil

❖ Driftsmeldinger https://elhub.no/driftsmeldinger/

❖ 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

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


Datakvalitet måleverdier

❖ Statistikk pr MGA på kompletthet og kvalitet for mars og april er distribuert til alle netteiere



Grunnlag balanseavregninger – ikke godkjent

❖MGA som ikke er godkjent for 19/5 (D+8)
❖ MIP1

❖MGA som ikke er godkjent for 20/5 (D+7)
❖ ELKEM SI1

❖ MIP1

❖MGA som ikke er godkjent for 21/5 (D+6)
❖ ELKEM SI1

❖ MIP1

❖ SMKN2

❖MGA som ikke er godkjent for 22/5 (D+5)
❖ FLESB1

❖ HAUGAL2

❖ MIP1

❖ RINGER2

❖ SANDØY1

❖MGA som ikke er godkjent for 23/5 (D+4)
❖ MIP1

❖ SANDØY1



Avviksoppgjør

❖ Avviksoppgjør ble kjørt 18. mai
❖ Resultater ligger tilgjengelig i Elhub Aktørportal

❖ Fakturering, kreditering og utsending av meldinger i BRS-NO-503 ble gjennomført onsdag 20. mai

❖ Resultatene var veldig bra og vi endte med følgende manuelle endringer:

❖ 1 ny postering

❖ 3 manuelle reposteringer av tidligere posteringer

❖ Berørte aktører er informert



❖Følgende strukturdataendringer blir gjennomført kommende uke
❖1.6.2020 BKK Produksjon AS overtar kraftporteføljen til Sunnfjord Energi AS

❖1.6.2020 Hemsedal Energi AS Nett overtar som netteier etter Hemsedal Energi Nett i HEMSED1

❖1.6.2020 Hemsedal Energi AS Kraft overtar kraftporteføljen til Hemsedal Energi KF. Hemsedal Energi AS Kraft vil massekjøre
leverandørbytter (BRS-NO-101) for de aktuelle målepunktene

❖1.6.2020 Nettavregningsområdet EVENES1 opphører og slås sammen med HÅLOG1 

❖Vi forbereder utsendelse av halvårlig kundetilfredshetsundersøkelse. Den vil sendes ut snarlig til nettselskaper, 
kraftleverandører og tredjeparter. Vi ønsker tilbakemeldinger fra dere og håper dere kan ta dere tid til å besvare denne. 

Aktuelle saker

https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/opprette-endre-og-avslutte-aktorer/planlagte-strukturendringer/


Status ny versjon gjennomfakturering

• Alle aktører skal etter hva SSE kjenner til nå ha systemmessig mulighet til å fakturere på nyeste versjon av Norsk Elhub 
Edielstandard for gjennomfakturering 
• Utrulling pågår hos aksesspunktleverandør Nets 

• Avsendere på Nets kan ta i bruk nyeste versjon

• Mottakere på Nets må inngå ny avtale/ registrere oppdatert mottak i ELMA før nyeste versjon kan tas i bruk

• Alle forventes klare så raskt som mulig, slik at enkeltfakturaer kan kjøres på nyeste versjon i produksjonsmiljø før 
månedsfaktureringen for mai begynner tidlig i juni 

• Svært viktig at fakturamottakere varsler avsender så raskt som mulig ved mulige feil!
• Etterspør gjerne en løpende oversikt over produserte fakturaer for oppfølging, dersom dette ikke allerede mottas

• Ekspertgruppe for gjennomfakturering følger status på utviklingen minst fram til 1. juni (1. juli)

• Kontakt post@elhub.no ved eventuelle spørsmål

Støtte for EHF 2.0 fjernes fra aksesspunktene og Digdir 1. juli

mailto:post@elhub.no


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/

❖ Husk mulighet for å begynne å verifisere støtte for EI-250 og EI-162 i egne systemer fra 18.05

❖ Planlagt nedetid søndag 31.05 kl 12-24

❖ Planlagt nedetid i Elhubs testmiljø Exatest2 fredag 29.05 kl 6-8

❖ Ingen planlagt nedetid i Elhubs testmiljø Systest3

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


Neste møte

❖ Onsdag 03.06.2020 kl. 12.30



Spørsmål og svar


