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Mötesanteckningar
Möte hos Svenska kraftnät torsdagen den 17 mars 2016, kl. 09:30.
Deltagare:

Katarina Grén
Wissam Marakbi
Edward Friman
Mats Kvarngren
Fredrik Roos
Matz Tapper
Johan Öckerman
Roland Elfsö
Per-Anders Lindeberg
Bo Nyström

1

ordförande
sekreterare, Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Svensk Energi (E.ON Elnät AB)
Svensk Energi
Svensk Energi (Vattenfall eldistribution AB)
Trafikverket (ersättare för Per-Anders Lindeberg)
Trafikverket
TeliaSonera Skanova Access AB

Mötets öppnande
I egenskap av ordförande öppnade Katarina mötet.
Wissam presenterade sig som ny sekreterare för telestörningsnämnden.
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Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
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Val av ny sekreterare
Mötet godkände att Wissam ersätter Edward som sekreterare.
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Föregående mötesanteckningar: 2015-2
Fel veckodag är angivet i datumet för mötet och punkt 12: Nästa möte.
Ska vara torsdag i båda fallen.
Inga andra noteringar.

5

Anslutning av isolertransformatorer
Mats Kvarngren har påbörjat arbetet med ett nytt meddelande som beskriver installation av isolertransformator. Arbetet har påbörjats med
en figur som tydliggör anslutning av isolertransformator för kabelnät.
Roland Elfsö, Trafikverket, återkommer med en utredning (510), eller
länk till en utredning som bl.a. beskriver installation av isolertransformator på en luftledning.

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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Planeringen är att fram till nästa ordinarie möte (4:e oktober) ska en
preliminär version av det nya meddelandet vara färdigställt av Mats.
6

Uppdatering av meddelande 16 och 24
Meddelande 16:
Meddelande 16 beskriver ersättningsrekommendationer för besiktning
av skyddsplatser med överspänningsskydd.
Mats hade 2 kommentarer:
1. Finns den en annan operatör än Skanova som berörs av detta?
2. Om det kan kopplas till prisbasbelopp. Priset är satt till vad det
är rimligt nu.
Deltagarna enades om att ersättningsrekommendationen framöver ska
vara 2,7 % av prisbasbeloppet avrundat uppåt till närmaste 100-tal
kronor.
Detta har uppdaterats i meddelande 16. Fram tills att meddelandet har
godkänts (nästa ordinarie Telestörningsnämndsmöte) ska 1200 kr per
besiktningstillfälle och station gälla.
Under mötet har även tydligare formuleringar och eventuella språkfel
ändrats direkt i dokumentet.
Meddelande 24:
Meddelande 24 beskriver innehållet i en besiktning av skyddsplatser i
telenät.
Ett noggrant arbete har genomförts med omformuleringar och förtydligande. Under mötet hanns med ca halva dokumentet. Fortsatt arbete
har planerats till nästa möte.
Ändringarna har genomförts direkt i dokumentet.
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Svensk Energi byter namn
Nya namnet träder i kraft efter nästa stämma den 6:e april, det nya
namnet blir Energiföretagen Sverige.
Matz Tapper, Svensk Energi, går igenom meddelanden för att se om
något behöver ändras utöver sidfötterna (de sistnämnda innebär inte
att meddelandena ändras).
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Jordfelstatistik
Alla har fått tillgång och tagit del av jordfelstatistik. Ingen presentation av materialet under mötet.
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Övrigt
Telestörningsnämnden hade ett seminarium för kraftföretagen den
11:e mars 2013. Nästa seminarium föreslås till våren 2017. Detta planeras mer utförligt vid nästa ordinarie möte.

10 För information
11 Nästa möte
Två möten har planerats:
Möte 1: Tisdagen den 31:a maj 2016, kl. 9.30 hos Svenska kraftnät.
Möte 2: Tisdagen den 4:e oktober 2016, kl 9:30 hos Svenska kraftnät.
Möte 1 är ett extra möte utöver ordinarie möten, syftet är att färdigställa meddelande 24.
12 Mötet avslutades
Mötet avslutades av ordföranden.
Vid tangentbordet

Wissam Marakbi

