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 PROTOKOLL Sida 1 (2)  

BETECKNING  

EV10700  

 susanne.stjernfeldt@energiforsk.se  

Datum 2019-01-25 

0BStyrgruppsmöte nr 1 2019 för Energibranschens 
standardiseringsprogram inom SIS 2019 

Närvarande: 
 Anna Hinderson, Vattenfall (ordförande)  
 Harald Andersson, E.ON Energilösningar 

Per Lindeberg, Göteborg Energi 
Johanna Rosenlind, Energiföretagen Sverige (del av mötet) 
Susanne Stjernfeldt, Energiforsk 
Erik Thornström, Energiföretagen Sverige (inbjuden gäst, del av mötet) 

  
Ej närvarande:  
 Ulrica Eliasson, Mälarenergi 
  
Datum och tid: 2019-01-25 kl 10:00 – 14:00 

Plats: Telefonkonferens 08-677 25 60, kod 61363# 
 
 

1.  Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
Mälarenergi har omorganiserat och Ulrica har fått nya arbetsuppgifter, 
vilket har lett till att hon tyvärr behöver frånsäga sig deltagande i 
standardiseringsarbetet framöver.  
Beslut:  Vi ska söka brett efter en efterträdare till styrgruppen, men 
Susanne börjar med att kontakta Tekniska Verken i Linköping och 
Stockholm Exergi, eftersom de har flera deltagare i ingående TK. 
 

2.  Dagordningens godkännande 
Föreslagen dagordningen godkändes med tillägget att ha en punkt om 
Vinnova under Övrigt. 
 

3.  Presentation samt styrgruppens roll 
Samtliga presenterade sig och vi pratade om styrgruppens roll och vad vi 
ville åstadkomma. 
 

4.  Budget 2019 
Inledningsvis berättade Erik om TK 526 och TK 189, vilket ledde till att vi 
fick insikt i varför det behövdes extraordinära insatser i dessa kommittéer 
(främst TK 526). För budget 2019 har Anna och Susanne tagit fram 
ytterligare ett nytt förslag under januari. Detta baserar sig på offertutfallet 
med 20% minskning av budgeten och där vi tagit hänsyn till miniminivåer 
som SIS angett för deltagaravgifter och som meddelades till Susanne i 
slutet av december 2018. Styrgruppen arbetade vidare med budgeten och 
kom överens om ett upplägg enligt nedan. De TK:ar som är kvar är aktiva 
medans de borttagna har utgått. SIS ska också uppmanas att hantera 
budgeten effektivt. 
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Teknisk kommitté Namn Företag SIS Utförare 
SIS/TK 207 (P) - -               -           - 
SIS/TK 412 (A) Anna Hinderson Vattenfall R&D      20 000        16 000     
SIS/TK 423 (F) Henrik Harnevie Vattenfall R&D      25 000        60 000     
SIS/TK 526 (F) Erik Thornström Energif. Sv.    100 000               -       
CEN/TC383/WG3 (F) Erik Thornström Energif. Sv.      75 000               -       
SIS/TK 189 ordf AG5 (A) Erik Thornström Energif. Sv.      35 000          6 000     
SIS/TK 517 (A) Peter Herbert Vattenfall R&D      24 000          6 000     
SIS/TK 552 (?) Lennart Kjellman Energiforsk      15 000          6 000     
SIS/TK 558 (?) Tore Åhlström  Vattenfall Heat      50 000          6 000     
SIS/TK 300 (F) Lennart Pettersson Stockholm Exergi      25 000        16 000     
CEN/TC107 (F) ??        50 000        50 000     
SIS/TK 407 (F) Marie Skogström ONE Nordic AB      25 000        65 000     
SIS/TK 408 (?) Olof Marklund Stockholm Exergi      25 000        16 000     
SIS/TK 601 (?) Cecilia Malm Tekniska verken            -          16 000     
SIS/TK 285 (A) S-O Kindstedt SOK      14 000          6 000     
SIS/TK 295 (A) S-O Kindstedt SOK      13 000        16 000     
SIS/TK 298 (A) Daniel Westerlund   Vattenfall Heat      15 000          6 000     

 

  
För att klara budgeten för TK deltagande (802 kSEK) togs följande beslut:  
- TK 526 har ett forcerat läge under år 2019 – 2020 pga många 

aktiviteter och det är därför motiverat att acceptera en hög avgift 
(totalt 175 kSEK). 

- TK207 Miljöledning är ett fortsatt relevant område, men då TK har 
många deltagare med nätverk till energibranschen och inga 
extraordinära aktiviteter planeras nu, så vi går ur denna TK för 2019.  

- Det är angeläget att få en svensk ordförande i CEN/TC107 inom TK 
300 och vi behåller möjlighet för delfinansiering (totalt 100 kSEK). 
(Viss risk eftersom SIS måste hitta övrig finansiering.) 

- Erik har accepterat att delta i och rapportera från TK526 och 
CEN/TC383/WG3 utan ersättning. 

- Jämfört med föregående år sänks ersättning till Henrik Harnevie och 
Marie Skogström till 60 resp. 65 kSEK. Tord Kjellin får ej vidare stöd, 
men oklart vad som då händer med CEN/TC176. Susanne ska ringa 
Marie S och verifiera att beställningsnivån fungerar. 

- I TK 601 deltar redan Tekniska Verken och Susanne ska ställa frågan 
till Cecilia M om de kan stå för avgiften 2019. 

Beslut: Att dela in de olika kommittéerna i (ej beslutade förslag i tabellen) 
Forcerade (F) – särskilt prioriterade, ex pga planerade aktiviteter i närtid 
Aktiva (A) – fortsatt relevanta och löpande verksamhet, men inget som 
sticker ut just nu. 
Parkerade (P) – relevanta för energibranschen men av olika skäl läggs på is. 
De ”parkerade” TK bibehålls i tabellen medan sådana som avlutats tas bort.  
 

5.  Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från föregående möte godkändes och lades till handlingarna. 
 

6.  Styrgruppens roll 
Styrgruppen gick igenom presentationen Energiforsks standardiserings-
aktiviter SIS (rev 20190115). Presentationen passar bra för att använda vid 
t.ex. introduktion av nya ledamöter i styrgruppen. Susanne ska spara denna 
på Filr. 
 

7.  Mötesstruktur 2019 
Styrgruppen fastslog mötesstrukturen med 4 möten per år. Vissa punkter 
på dagordningen kommer att vara fasta framöver enligt detta utkast. 
Dokumentet Mötesstruktur 2019 ska sparas på Filr. På möten där tid 
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medges, ska vi bjuda in en presentatör från något TK som ska berätta om 
status och aktuella frågor i arbetet. Syfte att styrgruppen ska vara mer 
insatt och vid behov lättare kunna göra prioriteringar. 
 

8.  Uppföljning av verksamheten 
- Strategimappningen har lett till analys av olika anledningar till att 

bevaka en TK. Mappningen har också lett till en gruppering (4 st 
grupper) av TK:ar som samtliga i styrgruppen ville ha för att lättare 
hitta synergier. Dessa är Bränsle & Miljö, Energianvändning, 
Fjärrvärme & Värmemätning samt Anläggningar. 

          Beslut: Ansvaret för de 4 grupperingarna fördelas. Anna ansvarar för 
Bränsle & Miljö, Susanne för Energianvändning, Harald för Fjärrvärme 
& Värmemätning och Per för Anläggningar. Dokumentet uppdateras 
och sparas på Filr. 

- Presentation ”Bränsle & Miljö”: Anna presenterade TK412, TK423 och 
TK507 (har ingått tidigare men nu ”parkerats”), samt Erik TK526.  

- Styrgruppen gick igenom vår årsrapport som ska presenteras på nästa 
programstyrelsemöte. 

 
9.  Kommunikationsaktiviteter 

Samtliga i styrgruppen ska försöka marknadsföra vikten av standardisering. 
Styrgruppen förordade Marie S att lyfta fram som en eldsjäl som kan vara 
en föregångare för standardisering och föreslogs för en artikel i Energi. 
Vi har fått marknadsföringsmaterial från SIS. Detta kan användas inför vårt 
kommande seminarium. Styrgruppen pratade också om ett 
seminarieupplägg och önskade att Per kan berätta om framgångssagan om 
elladdning i hamn. 
Styrgruppen fotograferades. Fotografiet ska sedan publiceras på vår 
hemsida för SIS Standardisering. 
 

10.  Övriga frågor 
- Efter senaste styrgruppsmötet har vi haft kontakt med både GIS-

företagen och SIS för att initiera en ny standard kring 
schemasymboler. Även om vi inte denna gång lyckades få med GIS-
företagen att söka till Vinnovas utlysning, så ska vi bevaka nya initiativ 
framöver. 

- Susanne ska efter att vi är överens med SIS maila ut till samtliga 
involverade i våra TK:ar om att vi bara kan finansiera en ledamot per 
TK. Anna ska granska utkastet innan det skickas ut. Beslut dock att 
avvakta och låta SIS driva frågan 

 
11.  Möten 2019 

- Nästa möte bokades torsdag den 16 maj kl 9:00-12:00. Tore ska bjudas in 
på nästa möte samt att vi ska gå igenom listan igen på vilka som deltar i 
våra aktuella TK:ar. Harald ska presentera Fjärrvärme & Värmemätning. 
- måndag den 9 september kl 10:00 – 14:00, Energiforsk 
-6 eller 7 november i anslutning till seminariet, Norra Real? 
 

 

12.  Mötets avslutande 
Ordförande tackade för ett väl genomfört möte och avslutade mötet. 

 

 
 
Vid anteckningarna                                           Justeras 
 
Susanne Stjernfeldt                                           Anna Hinderson, ordförande 

 


