VÄLKOMNA TILL
TELESTÖRNINGSNÄMNDEN!

2018-11-07

AGENDA
9:30-10:00

Vad är Telestörningsnämnden?

Katarina Grén (ordförande)

10:00-10:30

Vilka regelverk styr?

Anders Richert (Elsäkerhetsverket)

10:30-11:00

Risk för personskada vid fel i elanläggningar

Wissam el Marakbi (Svenska kraftnät)

11:00-11:30

Skador i telenätet på grund av elnätet

Bo Nyström (Telia Sverige AB)

11:30-12:30

Lunch

12:30-13:00

Järnvägens påverkan på omgivande elnät

13:00-13:30

Beräkningar, mätningar och skyddsåtgärder i telenätet Bo Nyström (Telia Sverige AB)

13:30-14:00

Skyddsåtgärder i lågspänningsnätet

Wissam el Marakbi (Svenska kraftnät)

14:00-15:00

Framtiden – paneldebatt med kaffe

Matz Tapper moderator (Energiföretagen Sverige)

15:00

Avslutning

Per Anders Lindeberg (Trafikverket)

TELESTÖRNINGSNÄMNDENS
UPPGIFT
• Inrättades 1960
• Samordnande och rådgivande organ i förhållanden mellan innehavare
av högspänningsanläggningar å ena sidan och innehavare av
svagströmsanläggningar och lågspänningsanläggningar å andra sidan
• Ger rekommendationer i förebyggande syfte och vid tvist om
ansvarsfördelning och skador vid t.ex. jordfel
• Rekommenderar tillämpningar av elsäkerhetslagen när det gäller
frågor av teknisk, ekonomisk och juridisk natur

NÄMNDENS SAMMANSÄTTNING
• Huvudmän är Svenska kraftnät, Energiföretagen Sverige, Telia Sverige
AB och Trafikverket
• Svenska kraftnät, Energiföretagen Sverige och Trafikverket
representerar innehavare av högspänningsanläggningar
• Energiföretagen Sverige och Trafikverket representerar även
innehavare av lågspänningsanläggningar
• Telia Sverige AB och Trafikverket representerar innehavare av
svagströmsanläggningar
• Sju ordinarie ledamöter, varav en ordförande, samt en adjungerad
ledamot från Elsäkerhetsverket
• Dessutom en sekreterare

NÄMNDENS LEDAMÖTER
Katarina Grén

ordförande

Alija Cosic

sekreterare

Wissam El Marakbi

Svenska kraftnät

Johan Öckerman

Energiföretagen Sverige

Matz Tapper

Energiföretagen Sverige

Vakant

Energiföretagen Sverige

Per Anders Lindeberg

Trafikverket

Bo Nyström

Telia Sverige AB

Anders Richert

Elsäkerhetsverket

NÄMNDENS ARBETSSÄTT
• Ärenden tas upp på nämndens eget initiativ eller på begäran av annan
• Sammanträder cirka fyra gånger per år

• Ger ut rekommendationer och publicerar Meddelanden från
Telestörningsnämnden om t.ex.

 tekniska krav på skyddsåtgärder samt val av olika slag av åtgärder

 teknisk och ekonomisk kontroll av nödvändiga och vidtagna åtgärder
 fördelning av kostnader för åtgärder

 former för anmälan av nya anläggningar
 rapportering av inträffade jordfel

• Ger rekommendationer för lösning av tvister om ansvarsfördelning och
skadestånd på grund av skador t.ex. pga. av jordfel

MEDDELANDEN FRÅN
TELESTÖRNINGSNÄMNDEN
• Nämnden har gett ut 20 meddelanden
• Pågående översyn med anledning av den nya Elsäkerhetslagen som
trädde i kraft den 1 juli 2017
• Publiceras på Svenska kraftnäts hemsida
• Ni når oss på tsn@svk.se

