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Mötesnoteringar
Möte hos Södertörns tingsrätt torsdag den 6 mars 2008
Deltagare:
Alf Andersson
Dan Hübinette
Bertil Artelius
Fredrik Roos
Per-Erik Lindberg
Bo Nyström
Lars Wallin

ordförande
sekreterare
Banverket
Svensk Energi
Svensk Energi
Teliasonera
Svenska Kraftnät

§1 Mötets öppnande.
Ordföranden Alf Anderson hälsade deltagarna välkomna och
öppnade årets första möte.
§2 Föregående mötesprotokoll
§6 Bo Nyström meddelade att TeliaSonera efter händelserna i
Delary/ Skeen blivit informerade i god tid innan idrifttagning av
ställverk.
§3 Information om kostnadsindex
Bo nyström meddelade att prisbasbelopp för 2008 är 41 000 kronor.
Beloppet utgör debiteringsunderlag när TeliaSonera eller Banverket
deltar vid markpotentialmätningar på eget initiativ, tex vid nya
ställverk, för att kartlägga skyddsbehovet i telenätet.
§4 Jordfelsstatistik och eventuella skador år 2007
TeliaSoneras statistik för antal jordfel på respektive högspänningsnät
bifogas protokollet. Det har inträffat relativt få jordfel 2007. Bertil
Artelius har inga uppgifter om jordfel eller skador på Banverkets nät
Bo Nyström meddelade att följande två skador i TeliaSoneras nät
inrapporterats.
130 kV Stenungsund-Ytterby 2007-08-19 Vattenfall
1 00 pars EME, 4 meter skarv
130 kV Värnamo-Gislaved 2007-12-07 EON > 30 000:(Reparation pågår) Utanför ställverket Fänestad. 2 st
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överspänings-skyddsplatser. Skarv mellan pappers och plastkabel
samt ca 500 meter plastkabel.
TeliaSonera anser att många jordfelsrapporter inkommer för lång
tid efter händelsen inträffat. Bo Nyström ombads undersöka vilket/
vilka företag det gäller och informera vid nästkommande möte.
§5 Lämpligt datum för eventuellt TSN-seminarium 2008
Beslutades att föreslå arrangören Svensk Energi något av följande
datum: 14-16 oktober respektive 11- 13 november.
Mötet ansåg att målgrupp och innehåll ska anges mer utförligt i
kursinformationen. Lars Wallin tyckte att kursens tillgänglighet på SE:s
hemsida borde vara bättre. Sekreteraren meddelar nämndens
synpunkter och förslag.
§6 Anpassning av mötesfrekvens till nämndens verksamhet
Beslutades att fortsättningsvis hålla cirka två ordinarie möten/ år.
Sekreteraren inför ändringen i Meddelande 1.
Nämnden diskuterade även behovet av internutbildning för
nytillkomna (och äldre) ledamöter och beslutade avsätta 30-40 minuter
vid kommande möten. Bo Nyström ombads till nästa möte att
förbereda presentation av TSN:s rekommendationer för ersättning till
telesidan vid installation och underhåll av överspänningsskydd. Lars
Wallin ansåg att presentationen bör innehålla frågan om underhåll
kontra ersättning av skyddsskåp.
§7 Övrigt
Förslag från sekreteraren diskuterades angående skiss för
exemplifiering av mått i Meddelande 21:s avståndstabeller.
Sekreteraren återkommer med uppdatering enligt de synpunkter som
framfördes. Lars Wallin önskade synpunkter på ett förslag till EBRdokument om återkommande jordtagsmätning i ställverk.
§8 Nästa möte
Nämndens nästa möte hålls tisdag 7 oktober kl 9.30, Svenska
Kraftnät.

Vid tangentbordet

Dan Hübinette
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