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Mötesanteckningar

Möte hos Svenska kraftnät onsdagen den 25 mars 2015, kl. 09:30.
Deltagare:

Alf Andersson
Edward Friman
Fredrik Roos
Matz Tapper
Johan Öckerman
Roland Elfsö
Bo Nyström
Mats Kvarngren
Anders Richert

ordförande
sekreterare, Svenska kraftnät
Svensk Energi
Svensk Energi
Svensk Energi
Trafikverket (ersättare för Per-Anders Lindeberg)
TeliaSonera Skanova Access AB
Svenska kraftnät
Elsäkerhetsverket (adj.)

Övriga närvarande:

William Lak
Horst Blüchert
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TeliaSonera Skanova Access AB
f.d. Elsäkerhetsverket (adj.)

Mötets öppnande
Ordföranden Alf Andersson hälsade deltagarna välkomna.
Alf förslog att punkt 5 i kallelsen läggs sist, vilket mötet godtog.
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Föregående mötesanteckningar: 2014-2
Punkt 5 i föregående mötesprotokoll: ”Anslutning av isolertransformatorer”. Mats Kvarngren förklarade att punkten är klar men att det
kvarstår att skriva detta i ett meddelande. Mötet beslutade att detta
skriv i ett eget meddelande (TN). Mats Kvarngren skriver detta.
Punkt 6 i föregående mötesprotokoll: ” Tillgång till ställverk för underhåll av överspänningsskydd”. Bo Nyström förklarade att detta var
avklarat.
För övrigt inga kommentaren på föregående mötesanteckningar, och
anteckningarna lades till handlingarna.

Huvudmän:

Svenska kraftnät
Svensk Energi
Trafikverket
TeliaSonera Skanova Access AB

I samarbete med:

Elsäkerhetsverket

Adress:

Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Telefon: 08-475 80 00
E-post: tsn@svk.se
Hemsida: www.svk.se
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Anslutning av isolertransformatorer.
Behandlades under föregående mötesanteckning som punkt 5. Punkten
flyttas till nästa möte.
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Efterträdare till Alf Andersson
Mötet beslutade att en efterträdare med juridisk kompetens ska utses.
Önskemålet är att personen är så oberoende som möjligt. Alf ska funder och höra sig för.
Eftersom konflikter numera är ovanliga och meningsskiljaktigheter
normalt löses med dialog är oberoendet inte lika viktigt. Som tillfällig
lösning kan därför någon representant med juridisk kompetens från
Svensk Energi fungera som ordförande. Matz Tapper undersöker.
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Meddelande Nr 16. Ersättning för kontroll av skyddsplatser
med överspänningsskydd.
Mötet beslutade att ett nytt meddelande 16 tas fram där man frångår
nuvarande princip om debitering vid ett tillfälle och istället debiterar
kontrollkostnader årligen. Giltighet ska vara från andra halvåret 2014.
Representanter för Svensk Energi önskar veta vad som debiterats tidigare. William Lak undersöker möjligheten att får reda på detta från tidigare fakturor.
Bo Nyström tar fram ett nytt förslag på meddelande 16, med ett enklare förfarande när det gäller debitering för kontroll av skyddsplatser.
Förslaget skickas på remiss till parterna innan nästa möte.

6

Det tar lång tid att få svar/beställning från kraftföretag när
Skanova skickat kostnadsförslag på skyddsåtgärder.
Se punkt 7 i föregående mötesprotokoll.
En rimlig tid anser mötet vara 3 månader.
Detta bör inkluderas i meddelande 13.
Bo Nyström tar fram ett förslag som ska gå på remiss till deltagaran
innan nästa telestörningsnämndsmöte.
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Information om en problemstation
Se punkt 8 i föregående mötesprotokoll.
Horst Blüchert meddelade att en ledning är tagen ur drift och används
som jordtag som tillfällig lösning.
Permanent lösning skulle vara klar till årsskiftet 2014/2015.
Skanova förväntar sig en ny mätning efter vidtagna åtgärder.
Anders Richert kontrollerar med Johan Lidbaum på Elsäkerhetsverket
som vet mer.
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Jordfel.
Bo Nyström gick igenom utskickat material.
Det kunde konstateras att åsksäsongen var kraftig med mycket åska
som ledde till nära nog rekord i antalet jordfel under det gångna året.
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Övrigt
Matz Tapper undrade om skador ”åt andra hållet” kommit upp i TSN,
dvs. skador på kraftkablar pga. av teleinstallationer. Det finns ett fall
nu där en korrosionsskyddslösning på en teleinstallation påverkar korrosionen på kraftkablar. Ingen kände till något sådant fall från tidigare.
Horst Blüchert hänvisade till TSN Meddelande 21.

10 Ändrade meddelanden
Följande meddelanden har ändrats:
Nr 1: utgåva 12; ny medlemsförteckning
Nr 2: utgåva 18; ändrade utgåvor
Nr 17: utgåva 7; nytt prisbasbelopp
11 Nästa möte
Nästa möte är planerat till onsdagen den 1 oktober 2015, kl 9:30 hos
Svenska kraftnät.
12 Avtackning av Horst och Alf
Ordföranden avtackade Horst och tackade för det långa engagemanget
som Horst har haft i Telestörningsnämnden, i vilken Horst har representerat Elsäkerhetsverket sedan 2002.

Telestörningsnämnden

TSN

4 (4)

Mats K avtackade sedan Alf för sitt långa engagemang och förtjänstfulla sätt att leda Telestörningsnämnden. Alf tillträdde som ordföranden 1997.

13 Mötet avslutades
Mötet avslutades av ordföranden.
Vid tangentbordet

Edward Friman

