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Mötesnoteringar
Möte hos Svenska Kraftnät 28 november 2000.
Deltagare:
Alf Andersson
Dan Hübinette
Per-Erik Lindberg
Göran Runvik
Bertil Artelius
William Persäter
Hans-Göran Öhlin
Lars Wallin
Lars Ankarbring
Birger Eriksson

ordförande
sekreterare
Vattenfall Sveanät AB
Sydkraft Elnät Syd AB
Banverket
Elsäkerhetsverket (adjungerad)
Skanova (ingår i Telia AB)
Svenska Kraftnät
Skanova (ingår i Telia AB, suppleant)
Svensk Energi (del av tid via telefon)

§1) Mötets öppnande
Ordförande Alf Anderson hälsade deltagarna välkomna. I den
utskickade dagordningen beslutades att behandla §4 och §6
tillsammans. Nämnden beslutade att avskaffa rutinen med
justering av protokollet, se §9.
§2) Föregående protokoll.
Lista över ägare av direktjordade högspänningsanläggningar.
Punkten kvarstår då Telia ej har erhållit någon förteckning av
Svensk Energi.
§3) Rapport från arbetsgruppen angående meddelande 21
(ersätter meddelande nr 9)
Arbetsgruppen visade ett nytt utkast som gicks igenom.
Punkt 5 om sambyggnad skrivs färdigt med de kommentarer
som gavs vid mötet. Vissa ändringar och omformuleringar som
framfördes på mötet införs. Per-Erik Lindberg skickar ut det
nya förslaget via mejl .
Övriga deltagare har 14 dagar att komma med eventuella
slutliga kommentarer innan meddelandet publiceras på
hemsidan.
Telestörningsnämnden
Huvudmän

I samarbete med

Svenska Kraftnät
Svensk Energi
Telia AB
Banverket
Elsäkerhetsverket

Adress Svenska Kraftnät
Box 526
162 15 Vällingby
Telefon
Telefax

08 - 739 78 00
08 - 37 84 05
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§4, §6) Förslag till ändring av meddelande nr 1 och
instruktionen.
Det bestämdes om några mindre ändringar och tillägg i
meddelandet, främst omformuleringar på sidan 1.
Angående instruktionen enades nämnden om att föreslå
förenkling av röstningsreglerna. Punkt 7,8 och 9 på sidan 5
slås ihop och omformuleras så att kraft- och telesidan vid alla
typer av omröstningar förfogar över lika antal röster.
Ordförande har utslagsröst om det uppstår jämvikt vid en
omröstning.
Birger Eriksson meddelade per telefon att Svensk Energi
beslutat att i fortsättningen endast ha två ledamöter i
nämnden, representerande region- och lågspänningsnäten.
Därefter utbröt en diskussion som resulterade i att Birger ska
ta upp frågan om antal ledamöter med Svensk Energis
styrelse.
Utkastet till reviderat meddelande och instruktion ändras
enligt mötets kommentarer och behandlas vid nästa möte.
§5) Telias störningsmätning i Halland.
Hans-Göran Öhlin presenterade delar av rapporten. Telia har
identifierat pappersbruket i Hyltebruk som den dominerande
störkällan. Det är färre än 20 st teleabonnenter som är
drabbade. Ljudstörningarna sprids främst via en130 kV
ledning och delvis via en 400 kV ledning och en gasledning.
Det framgår ej av rapporten om 10 kV nätet är inblandat.
Telia återkommer till kraftsidan med åtgärdsförslag och
kostnadsuppskattning.
§7) ITU-T rekommendation beträffande gränsvärden för
inducerad spänning på teleanläggning.
Hans-Göran Öhlin presenterade ett utkast av
rekommendationen. Den består av två delar, dels K.33 som
rör fysiologiska gränsvärden för ström och spänning
(personskada), dels K.53 som behandlar gränsvärden för
inducerad spänning på teleanläggning från högspänningsoch tågdriftanläggningar (materielskada).
§8) Årsstatistik i meddelande nr 14
Mötet beslutade att meddelande nr 14 upphör att gälla.
Telias sammanställningen av jordfel fördelade på
spänningsnivå och företag uppdateras månatligen på
hemsidan. Om något företag utanför nämnden efterfrågar
mer detaljerade uppgifter hänvisas till sekreteraren som kan
skicka dessa.
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§9)

Övrigt
Nytt förordnande av ordförande.
Huvudmännens representanter på mötet beslutade att
föreslå huvudmännen omval av Alf Andersson för en ny
mandatperiod.
Utbyte av skåp för överspänningsskydd.
Hans-Göran Öhlin meddelade att Telia planerar utbyte av
eluppvärmda skåp mot skåp utan elvärme. Detta leder till
långsiktiga besparingar genom minskade uppvärmningskostnader. Telia återkommer med uppgift på kostnader och
fördelning av dessa.
Protokolljustering
Förfarandet med protokolljustering avskaffas. Sekreteraren
skickar ut mötesnoteringarna via mejl och sedan har
deltagarna 14 dagar att komma med anmärkningar på
innehållet. Därefter läggs protokollet ut på nämndens
hemsida med eventuella kommentarer införda.
Mötesdatum för 2001
onsdag 14 mars
kl. 9.00 Svensk Energi
onsdag 6 juni
kl. 9.00
onsdag 26 september kl. 9.00
onsdag 21 november kl. 9.00

Vid protokollet

Dan Hübinette

