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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

❖ INC14990695: Ved tilbaketrekning med erstatning av enkelt start-stand vil Elhub ikke tolke dette som innsendt enkelt start-stand under Vis saker > 
Måleverdier kreves (Hendelsestype – Stand)

❖ Feil som er utbedret/avklart siden forrige møte

❖ INC14631322 Selskap med kombinasjon av bokstaver og tall i selskapsnavnet kommer ikke opp i avansert søk eller grunndata sluttbruker.

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


Grunnlag balanseavregninger – ikke godkjent

❖MGA som ikke er godkjent for 25/5 (D+9)
❖ TEN1

❖MGA som ikke er godkjent for 26/5 (D+8)
❖ AURL1

❖ E-CO3 AURL

❖ MODALEN

❖MGA som ikke er godkjent for 27/5 (D+7)
❖ NKMAG1

❖ SN8

❖ SOGNE1

❖ TINFO4

❖MGA som ikke er godkjent for 28/5 (D+6)
❖ KVINN1

❖ MIP1

❖ MODALEN

❖ SN8

❖ SOGNE1

❖MGA som ikke er godkjent for 29/5 (D+5)
❖ KVINN1

❖ LÆRDAL1

❖MGA som ikke er godkjent for 30/5 (D+4)
❖ NORDKR1

❖ TINFO4



Fakturering og avviksoppgjør

❖ Fakturering av Elhub-gebyrer for mai vil bli gjennomført mandag 8. juni

❖ Neste kjøring av Avviksoppgjør mandag 15. juni
❖ Elhub gjør, som tidligere, uttrekk for å se etter suspekte avvik og kontakter relevante netteiere

❖ Netteiere og kraftleverandører oppfordres til å gjøre tilsvarende øvelse



❖Retningslinjer for anleggsbeskrivelse for produksjons- og kombinasjonsmålepunkter
❖Fra 14. juni 2020 må det registreres anleggsbeskrivelse for alle aktive produksjons- og kombinasjonsmålepunkter i Elhub. Nettselskapene 

trenger ikke å umiddelbart registrere dette for eksisterende målepunkter men kan ta det løpende etter hvert som andre endringer utføres. 
Anleggsbeskrivelse skal da settes til det samme som er registrert hos eSett fra før.

❖For kombinasjonsmålepunkter kan nettselskapet selv velge hva som skal registreres, så lenge det ikke endres hyppig. Forslagsvis kan det 
være en tekst sammensatt av «Pluss», hvis sluttbruker i målepunktet er en plusskunde, og målepunktets Gatenavn, Husnummer og 
Boenhetsnummer. Merk at teksten ikke kan være lenger enn begrensningene satt i BIM.

❖Vi forbereder snarlig utsendelse av halvårlig kundetilfredshetsundersøkelse til nettselskaper, kraftleverandører og 
tredjeparter. Vi ønsker tilbakemeldinger fra dere og håper dere kan ta dere tid til å besvare denne. Svarfrist er 19.juni.  

❖Følgende strukturdataendringer blir gjennomført kommende uke
❖8.6.2020 Nettavregningsområdet FITJAR1 opphører og slås sammen med HAUGAL1 

Aktuelle saker

https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/veiledere-til-markedsdokumentasjon/anleggsbeskrivelse-for-produksjons-og-kombinasjonsmalepunkt/
https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/opprette-endre-og-avslutte-aktorer/planlagte-strukturendringer/


❖Nedetidstest som del av forberedelsene til overgang til ny driftsleverandør gjennomføres 15.08.2020 – 16-08.2020. 
Formålet med testen er å sikre at aktørene håndterer nedetid over et døgnskift korrekt. Elhub vil tas ned lørdag 
ettermiddag og opp igjen søndag formiddag. Måleverdier og markedsprosesser vil avspilles i samme rekkefølge som 
planlagt under overgangshelgen. Alle aktører må settes seg godt inn i planen for nedetidstesten. 

Aktuelle saker

https://elhub.no/overgang-til-ny-driftsleverandor-for-elhub/plan-for-nedetidstest/


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

❖ P.t. ingen planlagt nedetid søndag 07.06

❖ Planlagt nedetid i Elhubs testmiljø Exatest2 fredag 05.06 kl. 07-19

❖ P.t. 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 10.06.2020 kl. 12.30



Spørsmål og svar


