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MÖTESPROTOKOLL
TELESTÖRNINGSNÄMNDEN

Mötesplats:
Svenska kraftnät, Sturegatan 1,
Sundbyberg, Rum Nysäter
Deltagare:
Katarina Grén

Datum:
2019-09-06

Ordförande (via Skype)

Wissam El Marakbi

Svenska kraftnät

Alija Cosic

Svenska kraftnät (sekreterare)

Matz Tapper

Energiföretagen Sverige

Johan Öckerman

Energiföretagen Sverige (Vattenfall eldistribution AB)

Xavier Guinchard

Energiföretagen Sverige (Umeå Energi)

Bo Nyström

Telia Sverige AB

Patrik Wiström

Telia Sverige AB

Roland Elfsö

Trafikverket

Per-Anders Lindeberg

Trafikverket

Anders Richert

Elsäkerhetsverket

Frånvarande
-

-

1 Mötets öppnande
I egenskap av ordförande öppnade Katarina mötet och hälsade alla välkomna.

2 Godkännande av dagordning
Dagordningen justerades med ytterligare två punkter b) och c) under övrigt, och därefter
godkändes.
•

Nästa möte

•

Bo Nyström: Saknade jordfelsrapporter från E-ON

Telestörningsnämnden
Huvudmän

Svenska kraftnät
Energiföretagen Sverige
Telia Sverige AB
Trafikverket

I samarbete med
Elsäkerhetsverket

Adress

Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

Kontakt

Telefon: 010-475 80 00
E-post: tsn@svk.se
Hemsida: www.svk.se
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3 Föregående mötesanteckningar
Inga kommentarer.

4 Ny deltagare(Energiföretagen Sverige samt Telia Sverige AB) kort presentation
•

Xavier Guinchard blir ny representant för Energiföretagen Sverige. Just nu arbetar han
på Umeå Energi och är inblandad i arbetet kring Nätplaneringshandboken i samarbete
med Energiföretagen Sverige. Han har tidigare jobbat för RTE i Frankrike. Han har
arbetat mycket med elsäkerhet, särskilt personsäkerhet, kring högspänningsstolpar.

•

Bo Nyström meddelar att han kommer att gå i pension innan slutet av året. Patrik
Wiström kommer att ta över efter Bo och Patrik blir även ny representant i
Telestörningsnämnden för Telia Sverige AB. Patriks utbildningsbakgrund har fokus i
synnerhet på svagströmsanläggningar. Han arbetsuppgifter omfattar störningar och
utredningar kring kabelfel och just nu arbetar han mycket med tryckskydd rörande
kabel.

•

De nya deltagarna hälsades varmt välkomna.

5 Meddelande nr 1 och nr 21
•

Meddelande nr 1
o

•

Nuvarande bilaga 5 i meddelande nr 21 blir ny bilaga till meddelande nr 1.
Anders återkommer med referenser till kapitel 7 i bilagan inom en månad. I
övrigt är meddelande 1 klar för publicering.

Meddelande nr 21
o

Ett utkast till meddelande 21 diskuteras och ett arbetsmöte bokas in för att
ytterligare diskutera de tekniska detaljerna som rör rekommendationerna. Vid
arbetsmötet måste det under varje avsnitt (2–4) göras tydligt vad åtgärderna
syftar till. Är det för att förebygga person- och sakskada eller för att förebygga
andra störningar? Alija kallar till mötet.

6 Meddelande nr 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 19, 22 och nr 23
•

Meddelande nr 6: Katarina uppdaterar meddelandet till nästa möte den 27 november.

•

Meddelande nr 7: Roland, Per-Anders, Johan samt Matz går igenom meddelandet och
undersöker om det fortfarande används. Återredovisning vid nästa möte den 27
november.

•

Meddelande nr 8: Patrik, Wissam och Johan går igenom meddelandet och undersöker
om det fortfarande används. Återredovisning vid nästa möte den 27 november.
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•

Meddelande nr 10: Katarina uppdaterar meddelandet till nästa möte den 27
november.

•

Meddelande nr 11: Patrik, Wissam och Johan går igenom meddelandet och undersöker
om det fortfarande används. Återredovisning vid nästa möte den 27 november.

•

Meddelande nr 12: Patrik , Per-Anders och Alija gör en översyn och tar fram ett förslag
till nästa möte den 27 november.

•

Meddelande nr 14: Alija gör en översyn och tar fram ett förslag till nästa möte den 27
november.

•

Meddelande nr 19: Katarina uppdaterar meddelandet till nästa möte den 27
november.

•

Meddelande nr 22: Katarina uppdaterar meddelandet till nästa möte den 27
november. Ska även bilderna uppdateras?

•

Meddelande nr 23: Katarina uppdaterar meddelandet till nästa möte den 27
november.

7 Övrigt
•

Definiera "typ" av svagströmsanläggningar?
o

•

Nästa möte
o

•

Deltagarna konstaterar att det inte finns någon definition i lagtext eller på
annat ställe mer än att det är de elanläggningar som inte är starkström. Något
behov att ytterligare definiera begreppet konstateras inte.
Ordinarie möte är redan inbokat den 27 november 2019, kl. 09:30-13:00.

Saknade jordfelsrapporter från E-ON?
o

Matz skickar nya kontaktuppgifter till Bo Nyström som på nytt försöker få fram
uppgifter från E-ON.

8 Kommande möten
•

Arbetsmöte: den 23 okt 2019, kl. 09:00-13:00 (meddelande 21, se ovan under punkten
5)

•

Ordinarie möte: den 27 november 2019, kl. 09:30-13:00

•

Alija skickar ut kallelser till båda mötena.

9 Mötet avslutades
Mötet avslutades av ordföranden.
Vid pennan

Alija

