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1 . Du slipper å lese av strømmåleren
Forbruket ditt registreres automatisk hver
time. Du slipper ﬂere brev eller eposter med
påminnelse om å lese av måler, og registeringen
fjerner muligheten for feilavlesning.
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5. Fremtidsrettet
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Elhub – der dine målerdata sendes
Elhub skal være den sentrale datahuben for måleverdier og
markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Elhubs hovedfunksjoner er automatisert måleverdiprosessering og måleverdidistribusjon samt prosessering av markedsprosesser som
leverandørbytter, ﬂyttinger og rapportering. Elhub vil endre og
forenkle hverdagen for alle kraftleverandører og nettselskaper i
Norge. Elhub skal settes i drift i løpet av 2017.
For mer informasjon: www.elhub.no

Elhub – der dine målerdata sendes
Elhub ble lansert i februar 2019 og er det sentrale datalageret for måleverdier og markedsprosesser i
det norske kraftmarkedet. Her samles data fra AMS-målere i hele Norge, før det sendes videre til ditt
nettselskap og din strømleverandør.
Elhub forenkler hverdagen for alle, både for kraftleverandører og nettselskaper og deg som kunde, blant
annet gjennom at bytte av strømleverandør blir enklere. Les mer på www.elhub.no.

Hva er HAN-porten og hva
kan den brukes til?
Alle de nye strømmålerne har en utgang kalt HAN-porten (Home Area Network), og denne kan du selv
koble deg til. Dataene som hentes ut fra HAN-porten er din eiendom. Det betyr at nettselskapet eller
en eventuell tredjepart må inngå en avtale med deg dersom de også ønsker å motta dine data fra HANporten.

HAN-porten kan hjelpe deg å spare penger
Du kan koble til utstyr fra en rekke leverandører. Dette er utstyr som gir deg muligheten til å følge med på
og styre forbruket ditt – gjerne via en app. Har du styrbare varmepumper, elbilladere eller annet, kan disse
koordineres med data om strømforbruket fra HAN og strømpriser for å redusere forbruket i perioder med
dyr strøm.

Hvordan tar jeg i bruk HAN-porten?
HAN-porten er standardmessig stengt, og du må kontakte nettselskapet ditt for å få den åpnet .
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