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Mötesnoteringar
Möte hos svensk Energi den 14 mars 2001
Deltagare:
Alf Andersson
Dan Hübinette
Per-Erik Lindberg
Gunnar Ridell
Bertil Artelius
Leif Stensinger
Hans-Göran Öhlin
Lars Wallin
Lars Ankarbring
Birger Eriksson

ordförande
sekreterare
Svensk Energi
Svensk Energi (suppleant)
Banverket
Elsäkerhetsverket (adjungerad)
Telia AB
Svenska Kraftnät
Telia AB (suppleant)
Svensk Energi

§1, 3 Mötets öppnande. Ny representant, Elsäkerhetsverket
Ordföranden Alf Anderson hälsade deltagarna välkomna, och då
speciellt Leif Stensinger som träder in som ny representant för
Elsäkerhetsverket. Gunnar Ridell deltog som suppleant för Göran
Runvik .
§2 Föregående protokoll.
§2) Lista över ägare av direktjordade högspänningsanläggningar.
Punkten kvarstår då Telia ej har erhållit någon förteckning av
Svensk Energi.
§3) Meddelande nr 21.
Telias anvisning ska läggas in på hemsidan. Åtgärdas av
sekreteraren.
§4, 6) Omarbetning av Meddelande nr 1 och Instruktionen.
Birger Eriksson meddelade att Svensk Energi även i
forsättningen kommer att ha tre representanter i nämnden.
Ordföranden skriver om texten om röstningsregler enligt beslut på
föregående möte. Instruktionen skickas därefter till huvudmännen
för godkännande.
Telestörningsnämnden
Huvudmän

I samarbete med

Svenska Kraftnät
Svensk Energi
Telia AB
Banverket
Elsäkerhetsverket

Adress Svenska Kraftnät
Box 526
162 15 Vällingby
www.svk.se
Telefon 08 - 739 78 00
Telefax
08 - 37 84 05

2 (2)

§4 Mätning av potentialer i Banverkets anläggningar
Hans-Göran Öhlin frågade Banverket om de har slutat mäta
potentialer i de direktjordade anläggningarna vid driftsättning,
vilket Telia anser vara nödvändigt för att veta om deras nät är
tillräckligt skyddat Bertil Artelius återkommer med svar vid
nästa möte. Leif Stensinger tar kontakt med Elsäkerhetsverkets
tillsynsman för Banverket och återkommer med information
vid nästa möte.
§5 Dubbelt jordfel i Sydkrafts nät vid Lessebo
I samband med åska blev det dubbelt jordfel på Sydkrafts
isolerade 10 kV nät. Det uppstod skador på en närliggande
teleledning ägd av Telia. När en telereparatör skulle laga
skadan hördes en smäll som tros komma från ett nytt jordfel på
10 kV nätet. Hans-Göran Öhlin och Gunnar Ridell diskuterade
huruvida brist på information från Sydkraft hade orsakat
personfara för reparatören. Nämnden konstaterade att detta är
att betrakta som ett arbetsplatsteknisk ärende och ligger
utanför dess arbetsområde.
§6 Ändrad ersättning för översyn av skyddsplatser
Hans-Göran Öhlin visade en sammanställning som säger att
Telias kostnad för översyn överstiger den ersättning som utgår
enligt Meddelande 16. Hans-Göran gör ett förslag till ny
ersättningsmodell som behandlas vid nästa möte.
§7 ITU-T SG 5: Antenner i högspänningsstolpar
Hans-Göran Öhlin gick igenom delar av innehållet i ett förslag
till internationella arbete om antennplacering. Lars Wallin
informerade om en STRI-rapport som behandlar frågan.
§8 Övrigt
Skador på Telias utrustning i Jokkmokk
Enligt en rapport från Telia orsakades skadorna av hög
ställverkspotential som berodde på avbrott på en jordlina. Lars
Ankarbring efterlyste svar från Vattenfall beträffande
ersättningsanspråk. Frågan tas upp vid nästa möte.
Telias mätningar av störningar i Hurva
Lars Wallin frågade efter rapporten som omnämnts i ett
följebrev från Telia till Svenska Kraftnät den 2 mars 2001.
Nästa möte
Datum ändrades till den 13 juni kl. 9.30 hos Telia i Farsta.
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Vid protokollet

Dan Hübinette

