
Brukerforum 22/05
16.06.2022

Nydalen allé 33, Oslo og Teams



Status åpne Brukerforumsaker

o Saker under arbeid: https://dok.elhub.no/bf/Forbedringssaker-under-arbeid.92607489.html

o Saker i backlog: https://dok.elhub.no/bf/Forbedringssaker-i-backlog.92607490.html

o Saker som er lukket siden sist: https://dok.elhub.no/bf/Lukkede-forbedringssaker.92610397.html

https://dok.elhub.no/bf/Forbedringssaker-under-arbeid.92607489.html
https://dok.elhub.no/bf/Forbedringssaker-i-backlog.92607490.html
https://dok.elhub.no/bf/Lukkede-forbedringssaker.92610397.html


Planlagt arbeid i Elhub produksjonsmiljø

o Søndag 19.06.2022 12:00 – 21:00 R9.0.0

o Søndag 04.09.2022 12:00 – 21:00 R9.1.0

o Søndag 02.10.2022 12:00 – 21:00 R9.2.0



Status Elhub



Runde rundt bordet

o Tilbakemelding om operasjonell status og eventuelle utfordringer



Foreløpig release plan høsten 2022

4th September R9.1.0 • P2 og prioriterte P3 feil
• EI-886 Forenkling av godkjenningssiden i Elhub min side

2nd October R9.2.0 • P2 og prioriterte P3 feil
• EI-840 Funksjonalitet som støtter innsyn i og sletting av forespørsler i BRS-

NO-601 (ny kategori)
• EI-915 Verifisering grunndata i målepunkt (BRS-NO-611) for tredjeparter

4th December R9.3.0 • P2 og prioriterte P3 feil
• EI-339 Implementere valideringsregler for postadresser til sluttbruker
• EI-867 Administrasjon av tredjepartstilgang for ikke-avregnede målepunkt



Oppdatert Edielstandard for høstens endringer

o Alle endringer kan leses i detalj her: 
https://elhub.atlassian.net/wiki/spaces/ediel1140/pages/732102696/Endringslogg

o Vi ber om eventuelle tilbakemeldinger raskest mulig.

o Endringsloggen ser slik ut:

https://elhub.atlassian.net/wiki/spaces/ediel1140/pages/732102696/Endringslogg


Publisering av utkast til Edielstandard 2.0.0 

o Vi vil innen kort publisere utkast til Edielstandard inneholdende endringene som gjøres i 15 minutters
prosjektet.

o Det er den samme informasjonen som tidligere har vært publisert på https://dok.elhub.no/15min/, nå
bare strukturert i form av BRSer og BIM.

o Vi har etter tilbakemelding fra systemleverandørene beholdt SettlementMethodType i <xsd:complexType
name="Elhub_ReconciliationMeteringPointCharacteristicType">, men gjort den 0..1

o Fordi innføringen ligger så langt frem vil vi foreløpig kalle denne versjonen et utkast/arbeidsversjon som
kan komme å endre seg noe etter hvert som prosjektet går fremover. For alle praktiske formål kan
denne informasjonen brukes av markedet i utvikling.

o Merk at selv om alle endringer er samlet i v2.0.0 vil de bli innført på ulike tidspunkter i henhold til plan

https://dok.elhub.no/15min/


Nye datoer til 15 minutter prosjektet



EI-368: Sende ut BRS-NO-502 uavhengig av status på valideringene i 
balanseavregningen 
o Det har nylig kommet inn ønsker fra flere markedsaktører på at de ønsker at vi distribuerer "BRS-NO-

502 Reporting data for Imbalance Settlement" uavhengig om MGA er i balanse eller ikke

o I dag sendes denne til Kraftleverandør, Balanseansvarlig, Kraftleverandør for nettap, Leveringspliktig
kraftleverandør for alle versjoner av grunnlag balanseavregning under forutsetning av at MGA er i
balanse

o Er det ønskelig at Elhub også sender ut resultatene i fall MGA(ene) ikke er i balanse?



Møtekalender høsten 2022

Torsdag 1. september 10:00 – 14:00 Teams

Torsdag 29. september 10:00 – 15:00 Nydalen Allé 33, Oslo + Teams

Torsdag 17. november 10:00 – 15:00 Nydalen Allé 33, Oslo + Teams



Eventuelt


