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Agenda

❖ Driftsforstyrrelser og funksjonelle feil
❖ Måleverdiinnsending, balanseavregning, avviksoppgjør

❖ Aktuelle saker
❖ Info om planlagte endringer og nedetid i Elhub produksjonsmiljø
❖ Spørsmål og svar

Driftsforstyrrelser og funksjonelle feil
❖ Driftsmeldinger https://elhub.no/driftsmeldinger/
❖ Mange aktører fikk avvist meldinger til Elhub i perioden 3. – 6. juli etter en sikkerhetsoppdatering på EMIF-grensesnittet.
❖ Vi burde i større grad verifisert støtte for oppdateringen hos aktørene, kommunisert tydeligere i forkant, valgt et annet tidspunkt for gjennomføring
samt fanget opp kommunikasjonsproblemene raskere
❖ Vi har valgt å ikke korrigere statistikk for måleverdiinnsending

❖ Kjente funksjonelle feil https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-produksjonsmiljo/
❖ Nye feil registrert siden forrige møte
❖ INC15822081 Feil verdi vises som «tap målepunkt uten leverandør» i portalen under «Endelig nettap»

❖ Feil som er utbedret/avklart siden forrige møte

Grunnlag balanseavregninger – ikke godkjent

❖ MGA som ikke er godkjent for 5/8 (D+7)
❖ AURL1
❖ TINFO4

❖ MGA som ikke er godkjent for 7/8 (D+5)
❖ FORSAND1
❖ LYSEN1
❖ MIP1

❖ MGA som ikke er godkjent for 6/8 (D+6)
❖ AURL1

❖ MGA som ikke er godkjent for 8/8 (D+4)
❖ ELKEM SI1
❖ FORSAND1
❖ FUSA1
❖ LYSEN1
❖ LYSEP1
❖ MIP1
❖ STRYN1

Gebyrfakturering og avviksoppgjør
❖ Gebyrfakturering for juli måned gjennomføres i dag 12. august

❖ Avviksoppgjør i august
❖ Kjøring gjennomføres førstkommende mandag – 17. august
❖ Resultater vil bli tilgjengeliggjort i Elhub Aktørportal

❖ Tilhørende fakturering, kreditering og utsending av meldinger i BRS-NO-503 gjøres onsdag 19. august
❖ Lister over MPID med største endringer etter D+5 siden forrige avviksoppgjør er distribuert til relevante netteiere. Disse må
gjennomgås og eventuelt utbedres innen utgangen av inneværende uke.

❖ Oversikt på kommende avviksoppgjør med kjøretidspunkt vil bli publisert på elhub.no

Beregning av kvotepliktig forbruk i august
❖ Kjøringen inneholder
❖ Oppdaterte verdier for 2019 fra Elhub Go Live (18. februar)
❖ Oppdaterte verdier for første kvartal 2020
❖ Nye verdier for andre kvartal 2020

❖ Foreløpig versjon ble kjørt 31. juli
❖ Endelig versjon er planlagt kjørt mandag 17. august

❖ Kilder til feil er:
❖ Elsertifikatandel – sjekk da "Vis historikk" på målepunktet for å se om denne har vært feil tilbake i tid
❖ Måleverdier

❖ Alle nettselskap bes benytte tiden fram til endelig kjøring til å rydde opp i feil
❖Benytt lista som sendes ut ifb. Avviksoppgjør
❖Benytt rapporten Elsertifikatdetaljer etter preliminær kjøring

Aktuelle saker

❖Nedetidstest 15.08.20 – 16.08.20. Høsten 2020 vil Elhub iverksette overgang til ny driftsleverandør. For å sikre at
aktørene håndterer nedetid over et døgnskift korrekt, gjennomføres en nedetidstest / generalprøve. Vi vil ta ned Elhub
lørdag 15.08.2020 kl. 16:00 ettermiddag og gradvis opp igjen søndag 16.08.2020.

❖Markedsdokumentasjon v1.11.0 er publisert her. Endringene inneholder blant annet tidsstempel for når måleverdier er
registrert i Elhub, samt tydeliggjøring av tidsfrister i BRS-NO-502 – Reporting data for Imbalance Settlement.Endringene
er planlagt satt i drift i starten av 2021.

Aktuelle saker

❖Resultatene fra Elhubs kundetilfredshetsundersøkelse for juni 2020 er klare.
❖Vi spør om tilbakemelding på Elhubs arbeid innenfor kjerneområdene nøytralitet, sikkerhet og effektivitet samt innen support, informasjon
og samarbeid.
❖Det er gledelig å se at resultatene i juni 2020 er gjennomgående høyere enn i desember 2019. Innenfor området effektivitet tyder
tilbakemeldingene på at Elhubs kjerneprosesser i stor grad fungerer effektivt nå, men at brukerne så langt i mindre grad har effektivisert
interne arbeidsprosesser og it-systemer som følge av innføringen av Elhub.
❖På et oppsummerende spørsmål om hvor fornøyd brukerne er totalt sett med Elhub får vi et snittresultat på 4,0 av 5 for nettselskaper, 4,0
også for kraftleverandører og 3,0 for tredjeparter. Vi har fått mange konkrete og nyttige tilbakemeldinger som vi tar med oss i videre
forbedringsarbeid og er takknemlige for alle som har besvart undersøkelsen.
❖Undersøkelsen ble besvart av 54 nettselskap, 50 kraftleverandører og 2 tredjeparter.

❖Følgende strukturdataendringer gjennomføres kommende uke
❖17.8.2020 Nytt nettavregningsområde SFEPN1 opprettes med SFE Produksjon AS som netteier

Planlagte endringer og nedetidsvinduer fremover

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

❖ Planlagt nedetid i Elhub produksjonsmiljø
❖ Nedetidstest fra lørdag 15.08 kl 16 til søndag formiddag

❖ Planlagt nedetid i Elhub testmiljøer
❖ Exatest2 13.08 kl. 09-17
❖ Exatest2 14.08 kl. 08-18
❖ Systest3 13.08 kl. 05.30 – 14.08 kl. 08.00

Neste møte

❖ Neste møte er 19.08.2020 kl. 12.30

Spørsmål og svar

