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VÄGEN FRAMÅT 2019
Vi kliver in i det nya året med förväntan på fler konkreta steg i prototypbygget, på fortsatt
samarbete med elmarknadsaktörerna som arbetar flitigt med hubbförberedelser och på en
lagstiftning som ska bana väg för smidigt införande. Vi följer också Norges och Elhubs lansering
och tar med oss deras erfarenheter på vår egen väg mot en svensk Elmarknadshubb.

Gröna milstolpar om inventering visar på framdrift
Projekt Elmarknadshubb kommer att arbeta med milstolpar
under implementeringsfasen för att säkerställa att
elmarknadens aktörer genomför nödvändiga förberedelser inför
införandet av Elmarknadshubben.

har kommit något längre med uppgiften vilket kan bero på att de
har färre attribut att inventera än elnätsföretagen. Få aktörer har
avslutat uppgift 1 vilket är enligt förväntan eftersom arbetet är
omfattande och förväntas pågå under en längre tid.

Vi har nu fått in aktörernas svar från den första milstolpen
som skickades ut i oktober. Drygt 80 % av de 357 aktörerna
har svarat på enkäten vilket vi i projektet är mycket glada
över. Svarsfrekvensen är ungefär lika för elhandelsföretag och
elnätsföretag. Enkäten är fortfarande öppen att svara på.

Ett stort antal elnätsföretag har ännu inte påbörjat Uppgift
2a rätta och komplettera mätpunktsadresser. Sett till antalet
anläggningar bedöms dessa företrädesvis vara mindre
elnätsföretag. Här ser du en sammanställning av svaren.
https://www.svk.se/siteassets/aktorsportalen/elmarknad/
hubben/sammanstallning-frageenkat-milstolpe-1-inventering.
pdf

En stor andel av både elnäts- och elhandelsföretagen har
påbörjat Uppgift 1 inventering av strukturdata. Elhandelsföretagen

Sprintdemos visar spännande inblickar från prototyparbetet

Varannan vecka redovisas det senaste i prototyparbetet.

Uppskattat webbinarium om
mätpunktsadresser
En omtyckt film enligt enkäten är den om mätpunktsadresser
som vi publicerat på vår webbsida. Den beskriver på ett konkret
och detaljerat sätt hur mätpunktsadresser ska anges i
Elmarknadshubben. Titta gärna, den är 12 minuter lång och har
både speakerröst och undertexter.
Sprid den gärna till fler som kan ha nytta av kunskapen!
https://www.youtube.com/watch?v=tvpG5Sw0eH8

Utvecklingen av prototypen utförs i sprintar – där varje
sprint är en tvåveckors arbetsperiod. För oss i projekt
Elmarknadshubb är det alltid spännande och lärorikt att se
de avslutande sprintdemonstrationerna. En av de senaste
sprintarna i prototyparbetet handlade om tester kring det
kommande it-systemets skalbarhet. Att hubben har rätt
prestanda, oavsett belastning och trafik, för att klara av en
stor mängd meddelanden är avgörande. I projektet görs ett
intensivt arbete med kontinuerliga tester kring hur en sådan
skalbarhet bäst skapas. Vi återkommer framöver med fler
inblickar i prototyparbetet.

Utvärdering kommunikation 2018, sammanställning enkätsvar
Stort tack till er som svarade på enkäten om hur ni har
upplevt informationen och dialogen kring Elmarknadshubben
under 2018. Vi är nöjda med att svaren visade på fortsatt
goda resultat, i linje med förra årets enkät: 93 % av de 167
som svarade är positiva och anser att informationen om
projektet har varit tillgänglig och relevant. När det gällde
informationens tydlighet var det 89% som var nöjda.

Det var många som skickade in förbättringsförslag och bra

Vårens informationsmöte blir ett
webbinarium

Tidningen Energi skrev om
Elmarknadshubben

Enligt efterfrågan kommer vi till våren att erbjuda ett färdiginspelat och lättillgängligt webbinarium istället för de informationsmöten som tidigare arrangerats i olika städer.
Flera av er som svarat på enkäten om hur vi kommunicerar
med er har önskat ett webbsänt informationsmöte för att alla
berörda lättare ska kunna ta del av viktig information från projektet. Det tycker vi är bra och vi kommer även vid det tillfället
eftersträva så mycket interaktion som möjligt. Vi återkommer
med mer information när det närmar sig.

I novembernumret av Energi innehöll tidningen flera uppslag
om arbetet och processerna kopplat till hubben. Bland annat en
intervju med vår projektledare för migrering går att läsa samt en
intervju om hur en aktör börjat
jobba med strukturdata.
http://www.e-magin.se/
paper/dv44sm6f/paper/1#/
paper/dv44sm6f/24

idéer som kommer väl till användning. Att få in dessa förslag
och feedback är oerhört värdefullt för oss. Ett exempel är
att ersätta vissa informationsmöten med webbinarium. Vår
förhoppning är att fler av er tar tillfället i akt att påverka och
svarar på enkäten nästa gång.

Värt att notera

Följ slutarbetet och
Go live-processen i Norge.
https://elhub.no/go-live/

Håll dig uppdaterad
Det finns nu en prenumerationstjänst ”Aktuellt och nyheter
om Elmarknadshubben” som i mailform skickar löpande
händelser och nyheter. Gå in på https://www.
svk.se/webbplatsinfo/om-webbplatsen/
prenumerera/?newsCategories=97
och fyll i ”Elmarknadshubb aktuella frågor och nyheter.”
Följ dessutom gärna Svenska kraftnät på Facebook och
LinkedIn.

Kontakt
Det här brevet skickas av oss som arbetar på Svenska kraftnät med Elmarknadshubbens utveckling och införande. Vi vill
finnas som ett stöd för alla berörda parter genom den här förändringen och vi uppmanar alla som har frågor eller funderingar
att kontakta oss så snart som möjligt. Vi skickar det här brevet till personer som i sin yrkesutövning kommer att påverkas av
Elmarknadshubben. Kontakta oss gärna om du har kollegor som också vill få informationsbrev om projektet. Enklaste sättet
att kontakta oss är via projektets maillåda: hubb@svk.se.
Jens Holm

Robert Thelander

Martin Olin

Huvudprojektledare
Telefon 010-475 80 00
jens.holm@svk.se

Förändringsledare
Telefon 010-475 86 71
robert.thelander@svk.se

Projektledare
Migrering
Telefon 0761-33 88 66
martin.olin@svk.se

Du hittar alltid den senaste
informationen om projektet
på vår webbplats:
www.svk.se/hubb

