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Mötesnoteringar
Möte hos Sydkraft Elnät Syd AB i Malmö 20 september 2000.
Deltagare:
Lars Wallin
Dan Hübinette
Per-Erik Lindberg
Göran Runvik
Bertil Artelius

Svenska Kraftnät (tf ordf.)
sekreterare
Vattenfall Sveanät AB
Sydkraft Elnät Syd AB
Banverket

§1) Lars Wallin som utsetts till tillförordnad ordförande hälsade
deltagarna välkomna. Ordförande Alf Anderson hade fått
plötsligt förhinder. Utskickad dagordning fastställdes. Bertil
Artelius och Per-Erik Lindberg utsågs att justera protokollet.
§2) Föregående protokoll.
Lista över ägare av direktjordade högspänningsanläggningar.
Punkten kvarstår då Telia ej är närvarande och kan meddela
om listan erhållits.
.
§3) Rapport från arbetsgruppen angående meddelande 21
(ersätter meddelande nr 9).
Arbetsgruppen visade ett nytt utkast. Tabeller har införts för
avstånd till starkströmskabel och luftledning. Hänvisning till
Telias anvisningar är införd. Precisering om vad som skall
mätas bör införas. Det uppkom en fråga hur olika nätföretag
kan få tillgång till dessa anvisningar från Telia.
Arbetsgruppen kommer med ett nytt förslag till nästa möte där
mottagna kommentarer införts.
§4) Förslag till ändring av meddelande nr 1.
Genomgång av ändringar som förslagits av Birger Eriksson.
Arbetsgruppen har ej haft möjlighet att träffas och diskutera
detta förslag. I förslaget ingår bland annat att nämnden ska
reduceras med en ledamot från kraftsidan på grund av
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sammanslagningen till Svensk Energi. Göran Runvik anser att
Svensk Energi bör ha ledamöter som representerar alla tre
områdena, produktion, regionnät och distribution. Vid mötet
gavs ytterligare synpunkter på innehållet som kommer att
beaktas vid utformning av nytt förslag till kommande möte.
Allmänt ansåg mötet att meddelandet blivit mer lättläst än
tidigare.
§5) ITU-T rekommendation beträffande gränsvärden för
inducerad spänning på teleanläggning.
Punkten bordlades till nästa möte då föredragande HansGöran Öhlin ej var närvarande.
§6) Jordfelsstatistik på hemsidan
Det är datortekniska problem att överföra Telias
Excelmappar till det pdf-format som används på webben.
Tills en lösning har hittats uppdateras statistik från den
senaste månaden. En gång per år uppdateras årsstatistiken i
meddelande nr 14. Det uppkom en diskussion om vilka
statistikuppgifter som är av intresse för meddelandet. Det
beslutades att frågan tas upp på nästa möte och att material
distribueras i god tid före mötet.
§7) Övrigt.
Dagens sammanträde föregicks av besök på
omformarstationen för Baltic Cable och i Jordholmens
telefonstation där vi fick lyssna på ljudstörningar.
Telestörningsnämnden tackar Baltic Cable AB och Telia för
visningarna.
Nästa möte hålls hos Svenska Kraftnät 28/11 klockan 9.00

Vid protokollet

Dan Hübinette

Justeras
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