
Åpent statusmøte for Elhub brukere
13.10.2021



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/

❖ 11.10.2021 Treghet i prosessering av meldinger i Elhub
❖ Vi hadde også forsinkelse i utsending av drifstmelding pr epost

❖ 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
❖ 08.10.2021 PLAT-3078 Problemer med opplastning av Elhub Edielstandard for alle eldre versjoner til og med 1.13.0. på dok.elhub.no med 

feilmeldingen «Ukjent makro: «multiexcerpt» og enkelte sider var delvis utilgjengelige. Vi har publisert en ny versjon av Elhub Edielstandard v1.13.1 
der feilen er rettet. Merk at i gamle versjon er feilen der fremdeles. Vi jobber med å finne ut om det går å løse feilen for gamle versjoner også. 

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


Grunnlag balanseavregninger – ikke godkjent

❖ MGA som ikke er godkjent for 9/10 (D+4)

❖ BKKP8 R

❖ HAUGAL8

❖ NKYN1

❖ NOTOD2

❖ MGA som ikke er godkjent for 7/10 (D+6)

❖ FOSEN1



Datakvalitet Måleverdier

❖ Rapport for september distribuert på mandag til alle 
"Driftskontakter" hos netteiere og kraftleverandører

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


Gebyrfakturering og avviksoppgjør

❖ Gebyrfakturering

❖ Avviksoppgjør

❖ Neste kjøring planlagt 15. oktober

❖ Elhub gjør inneværende uke uttrekk av MPID med store avvik og distribuerer dette til netteiere for kontroll og eventuell 
utbedring

❖ Eventuelle utbedringer MÅ sendes til Elhub innen utgangen av morgendagen

https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/brukeravtale-og-gebyrmodell/fakturering/planlagte-kjoringer-for-avviksoppgjoret/


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

❖Nye versjoner av rapporter for datakvalitet på format og 
kontrollrapport markedsprosesser for kraftleverandører og for 
nettselskaper er sendt til driftskontakter 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/
https://elhub.no/datakvalitet-i-elhub/datakvalitetskrav/veiledere-til-rapporter-datakvalitet-sluttbrukerinformasjon-og-kontrollrapport-markedsprosesser-kraftleverandor/
https://elhub.no/datakvalitet-i-elhub/malepunktinformasjon/veiledere-til-rapporter-datakvalitet-malepunktinformasjon-og-kontrollrapport-markedsprosesser-nettselskap/
mailto:post@elhub.no


Aktuelle saker

❖Følgende strukturdataendringer gjennomføres kommende uke
❖18.10.2021 Nettavregningsområdet MØRE2 (50YSGLKY01XGMG88) opprettes. Mørenett AS (GLN: 7080001319830) blir netteier. Enkelte 

målepunkt vil grensejusteres i forbindelse med opprettelse av nytt MGA, og Elhub blir generere BRS-NO-305 til berørte kraftleverandører 

❖Ny oppdatering i Elhub Supportportal! 
❖Alle i din organisasjon kan nå se hverandres saker i Elhub 

Supportportal. Dere kan lese og kommentere hverandres saker. Når 
du logger inn får du opp en oversikt over alle sakene meldt inn fra 
brukere i din organisasjon under «Min aktørs saker».

❖Hvis du ikke har en bruker fra før, send en e-post til post@elhub.no 
med følgende informasjon:
❖Ditt fulle navn

❖E-postadresse

❖Mobiltelefonnummer

❖Navn på selskapet du jobber i

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
❖ Ingen planlagt nedetid førstkommende søndag

❖ R7.1.0 skjøvet til 31. oktober

❖ Planlagt nedetid i Elhub testmiljø Exatest 2 https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-testmiljo-for-
aktorgodkjenning/
❖ Torsdag 21. oktober – Patching (driftsmelding med mer eksakte klokkeslett kommer)

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 20.10.2021 kl. 12.30 



Spørsmål og svar


