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Mötesanteckningar

Möte hos Svenska kraftnät onsdagen den 26 mars 2014, kl. 09:30.
Deltagare:
Alf Andersson
vakant
Johan Öckerman
Fredrik Roos
Bo Nyström
Mats Kvarngren
Horst Blüchert

ordförande
sekreterare
Svensk Energi
Svensk Energi
TeliaSonera Skanova Access AB
Svenska kraftnät
Elsäkerhetsverket (adj.)

Ej närvarande:
Matz Tapper
Per-Anders Lindeberg

Svensk Energi
Trafikverket

Övriga närvarande:
William Lak

TeliaSonera Skanova Access AB

1

Mötets öppnande
Ordföranden Alf Andersson hälsade deltagarna välkomna.

2

Föregående mötesanteckningar: 2013-1
Inga kommentaren på föregående mötesanteckningar, och anteckningarna lades till handlingarna.

3

Jordfelsstatistik
Bosse presenterade den senast rapporten för 2013 (Finns på Telestörningsnämndens hemsida – http://www.svk.se/Tekniskakrav/Telestorningsnamnden/Jordfelsrapporter/).
Felet som ledde till kabelbrand 2013-09-24 i Stockholm rapporterades
inte in som jordfel. Telekablarna är ännu inte lagade.

4

Meddelande Nr 4
Utdrag med texten från ellagen (1997:857) behöver inte ligga i detta
dokument och tas bort.

5

Meddelande Nr 16
Bilaga 2 är inte giltig längre och upphävs.

Huvudmän:

Svenska kraftnät
Svensk Energi
Trafikverket
TeliaSonera Skanova Access AB

I samarbete med:

Elsäkerhetsverket

Adress:

Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Telefon: 010-475 80 00
E-post: tsn@svk.se
Hemsida: www.svk.se
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Förslag på ändring i meddelande Nr 16 läggs fram till nästa möte av
Skanova och Trafikverket.
6

Meddelande Nr 21
Ändra i texten så att gränsen ligger vid 100 kV och inte 84 respektive
110 kV.
Vi väntar med att lägga in avstånd till HVDC anläggningar.

7

Meddelande Nr 22
I Meddelande Nr 22 är refererat till ELSÄK-FS 2003:1 som inte är
giltig längre. Ändra så att referens sker till ”Elsäkerhetsverkets föreskrifter”.
I bilaga meddelandet stryks meningen ”…elektriska fältstyrkor
(50 Hz) fås från linjekoncessionären.”

8

Hur skall man ansluta isolertransformatorer (ej teknikbodar)
Något dokument finns ännu inte klart varför denna detta dokument
skjuts på till ett senare möte

9

Jordfelsrapporter
Skanova klargjorde att samtliga jordfel i starkströmsanläggningar med
direktjordad nollpunkt och med högre spänning än 100 kV skall rapportera jordfel i enlighet med Meddelande Nr 10. Kontakt tas med
Svensk Energi (Matz Tapper) så att denna information kan spridas till
alla ledningsägare.

10

Kontroll att tidigare jordfel rapporteras
Skanova skulle vilja att samtliga nätägare skall kontrollera att samtliga
tidigare jordfel har rapporterats. Telestörningsnämnden har ingen
sammanställning av samtliga ledningsägare. Kontakt kan tas med EI,
som bör kunna ta fram en sammanställning av ledningsägare med anläggningar som skall rapportera i enlighet med Meddelande Nr 10.

11

För information
Ett antal meddelanden har uppdaterats med rätt uppgifter. Då endast
sidfot och sidhuvud ändrats behölls utgivningsdatum och utgåva.

12

Övriga frågor
William Lak är nyanställd på Skanova och arbetar med elskyddsfrågor
tillsammans med Bosse.

13

Nästa möte
Nästa möte är planerat till torsdagen den 2 oktober 2014, kl 9:30 hos
Svenska kraftnät.

14

Mötet avslutades
Mötet avslutades av ordföranden.
Vid tangentbordet

Mats Kvarngren

