
Åpent statusmøte for Elhub brukere
15.09.2021



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/

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

❖ TD-1721: Ved eksportering av CSV-fil med oversikt over egne målepunkt på Elhub Min Side fungerer ikke nedlastningsfunksjonen. Feilmelding 
«Server Error i EAS» 

❖ Feil som er utbedret/avklart siden forrige møte

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


Grunnlag balanseavregninger – ikke godkjent

❖MGA som ikke er godkjent for 9/9 (D+6)

❖ SODVIN1

❖ TEN2

❖ TEN3

❖MGA som ikke er godkjent for 6/9 (D+9)

❖ SODVIN1

❖MGA som ikke er godkjent for 10/9 (D+5)

❖ TEN2

❖ TEN3

❖ VTELE2

❖MGA som ikke er godkjent for 8/9 (D+7)

❖ FUSA1

❖MGA som ikke er godkjent for 11/9 (D+4)

❖ CLEMENS1

❖ FUSA1

❖ HYDROEN2

❖ TEN3

❖ VOSS1



Datakvalitet Måleverdier

❖ Rapport for august distribuert igår

https://elhub.no/datakvalitet-i-elhub/maleverdier/datakvalitetskrav-maleverdier-2021/


Gebyrfakturering og avviksoppgjør

❖ Gebyrfakturering

❖ Avviksoppgjør
❖ Nytt avviksoppgjør kjøres i dag

❖ Resultater tilgjengeliggjøres i Elhub Aktørportal

❖ Fakturaer, kredittnotaer og resultat i BRS-NO-503 distribueres i etterkant av kjøring



eSett vedlikehold

❖ I morgen torsdag 16. september

❖ Online Service nede mellom 17:00 – 18:00 og 22:00 – 23:00

❖ Meldingsutveksling mellom 22:00 – 23:00



Innføring av forbedret prosess for innflytting i 
inaktivt målepunkt

• Endringen ble lagt ut i testmiljøet 19.08.2021

• Systemleverandørene som til sammen dekker majoriteten av markedet har hatt tilfredsstillende fremdrift for sin 
testing og verifisering av ny funksjonalitet den siste uken

• Endringen rulles derfor ut til produksjonsmiljøet som en del av Elhub R7.0.0.



Oppgradering fra SEID 1.0 til SEID 2.0

• SEID 2.0 er en ny sertifikatstandard
• SEID styrer hvilken informasjon om finnes i person- og virksomhetssertifikater i Norge

• SEID oppdateres for å samsvare med oppdaterte EU-standarder

• Sertifikatstandarden SEID 2.0 fases inn fra 1. september 2021.

• Elhub vil ikke støtte SEID 2.0 før i løpet av Q1 2022. Nye sertifikater vil dermed måtte bestilles med standarden 
SEID 1.0 frem til dette. Elhub vil holde dere orientert om overgangsplanen til SEID 2.0.

• Sertifikater med SEID 1.0 kan leveres frem til 1.juni 2022 med tre års levetid. Sertifikater med SEID 1.0 vil kunne 
brukes inntil de utløper etter 3 år.

• Mer info: https://www.buypass.no/nyheter/bytt-til-ny-standard-for-virksomhetssertifikater

https://www.buypass.no/nyheter/bytt-til-ny-standard-for-virksomhetssertifikater


Månedlige rapporter for datakvalitet på format og 
kontrollrapport markedsprosesser er sendt ut 

❖Nye versjoner av rapporter for datakvalitet på format og 
kontrollrapport markedsprosesser er sendt til driftskontakter hos 
alle kraftleverandører og nettselskaper per e-post 

❖Aktørene retter selv feil i egne systemer og oppdaterer Elhub. 
Aktører kan kontakte Elhub på post@elhub.no for hjelp til å 
generere feillister.  

https://elhub.no/datakvalitet-i-elhub/
mailto:post@elhub.no


Aktuelle saker

❖Avregningskonferansen 2021 
❖Statnett inviterer til Avregningskonferanse i Molde 18.-19. november 2021. Konferansen har et innholdsrikt program og vil blant annet 

adressere:

❖Elektrifisering og det grønne skiftet

❖ Innføring av 15 min avregningsperiode

❖Økt behov for fleksibilitet

❖ Innføring av effektbaserte tariffer

❖Digital sikkerhet

❖Se program og detaljer her, programmet vil bli oppdatert fortløpende. Meld deg på innen påmeldingsfristen 1. oktober!

❖Det gjennomføres ingen strukturdataendringer kommende uke

https://event.trippus.net/Home/Index/AEAKgIM_0nNY40EK5QKTMc96MWqssahPuKUnIhoWmL8ktIT6Kw-aIwBYLu-SxP1jESaMP9Dn9X3c/AEAKgIPdybVdWEv9wZtM1s6BSQUoEVO5P_gkuVyXmik1EBiIfR9o6MmH73bJeKeJclpfbFxLXgf0/no
https://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBCoFdErv4FXh5sxE-NQGFPdWg8tP-BLQ_G4FnZtji2_M9pA3EgIGvoc4RqLJbeQH4EwB5fQ&ln=no
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 i Elhub produksjonsmiljø
❖ R7.0.0 er i utgangspunktet planlagt levert til produksjonsmiljøet 19. september

❖ Funnet feil i exa2 – konklusjon på deploy eller ikke foreligger ila dagen/morgen tidlig

❖ Planlagt nedetid i Elhub testmiljø Exatest 2 https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-testmiljo-for-
aktorgodkjenning/
❖ 23.09.2021 - Sikkerhetspatching

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


Neste møte

❖Neste møte er 22.09.2021 kl. 12.30 



Spørsmål og svar


