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Smaken är som baken

Ett axplock av svar på frågan: Vad tycker du om den elhandlarcentriska modellen? Energimarknadsdagarna i september 2019



Det här vet vi

Uppdraget ligger fast

§ Regelverket är försenat

Vi anpassar vårt projekt därefter



Vi utvecklar och implementerar i nära dialog med 

våra intressenter

Systemleverantörer

Departement

och

myndigheter

Aktörer

Verksamhetsgruppen

Migreringsgruppen

Integrationsgruppen

Referensgruppen
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Elmarknadshubben – Systemutveckling

Jens Holm

Återblick – vad sa vi att vi skulle göra och vad har vi gjort

Titta framåt – vad ska vi göra i närtid

Titta ännu lite längre fram – övergripande tidplan
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Vad sa vi att vi skulle göra och vad har vi gjort

> Bygga en prototyp för Elmarknadshubben

> Prototypen är klar och används nu för att färdigställa en komplett Elmarknadshubb

> Inventera strukturdata hos aktörer

> Tog fram och publicerade en inventeringsinstruktion oktober 2018

> Uppföljning av inventering genomfördes med två enkäter (nov 2018, mars 2019) 

> Upphandla och implementera migreringssystem

> I december 2018 omprövades inriktning på upphandlingen och resultatet innebar att 

upphandlingen stoppades
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Vad ska vi göra i närtid

> Bygga funktionalitet i Elmarknadshubben

> Kärnfunktionalitet

> Ge aktörer förutsättning och möjlighet att påbörja utveckling av meddelandehantering med 

hubben

> Planera och kommunicera driftsättningsstrategi

> Upphandla och implementera migreringssystem

> Uppföljning av inventeringsarbete hos aktörer kommer att skickas ut i slutet av 2019

> Utreda förvaltningsorganisation

> Organisation, roller



Projektets övergripande tidplan

Tidplan

2018

Q1 Q2 Q3 Q4

Implementering

2021

Q1 Q2 Q3 Q4

2020

Q1 Q2 Q3 Q4

2019

Q1 Q2 Q3 Q4

Kravställning

Driftsättning

Upphandling

Migrering –

strukturdata

2022

Q1 Q2 Q3 Q4

Prototyp Bygga funktionalitet Färdigställa funktionalitet Test


