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Mötesnoteringar
Möte hos Svenska Kraftnät i Råcksta 28 november 2001
Deltagare:
Alf Andersson
Dan Hübinette
Per-Erik Lindberg
Gunnar Ridell
Birger Eriksson
Hans-Göran Öhlin
Lars Wallin

ordförande
sekreterare
Svensk Energi
Svensk Energi
Svensk Energi
Telia AB
(via telefon)
Svenska Kraftnät

§1 Mötets öppnande.
Ordföranden Alf Anderson hälsade deltagarna välkomna och
öppnade dagens möte. Lars Wallin delade ut den omarbetade
instruktionen som godkänts av huvudmännen. Alf hälsades
välkommen till nytt förordnande som ordförande.
§2 Föregående protokoll.
Lista över ägare av direktjordade högspänningsanläggningar
Birger Eriksson lovade att omgående förse Telia med den
efterfrågade listan.
Gunnar Ridell påpekade att Erik Sundin, Telia AB saknas på
deltagarlistan.
I §5 har det blivit ett skrivfel. Det ska stå Meddelande nr 16.
§3 Ändring av ersättning för översyn av skyddsplatser
Hans-Göran Öhlin presenterade förslag till ny utgåva av
meddelande 16.
Sista stycket punkt 3 och andra stycket punkt 4 stryks.
Efter diskussion av innehållet bestämdes att kraftsidan har
möjlighet att yttra sig före 01-12-14. Meddelandet träder ikraft
02-01-01 och utvärderas efter en tid.
§4 Telias mätningar i Alvesta
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Hans-Göran Öhlin gick igenom utdelat material som visade
hur mätningarna hade skett och vilka värden på psofometrisk
längsspänning som registrerats.
Lars Wallin delade ut en lista med kommentarer om
driftläggningen i SvK:s nät.
När SwePol link togs ur drift sjönk spänningen i Lönshult från
cirka 200 mV till cirka 150 mV. Mätning i teleledningens bortre
ände ger drygt fyra gånger högre värde än i telestationen. Detta
beror sannolikt på olika signaldämpning.
Telia har ännu inte tagit ställning till vilka åtgärder som ska
vidtagas för att reducera spänningsnivån.
§5 Datum för nästa möte
Två möten för nästa år inplanerades. Det första hålls onsdag 6
mars kl 9 30 hos Vattenfall Sveanät i Sollentuna. Det andra sker
onsdag 25 september kl 9 30 hos Svensk Energi.
§6 Övrigt
Skador på telekablar efter jordfel i norra Uppland
Hans-Göran Öhlin redogjorde för en tvist mellan Telia och
Vattenfall Sveanät om ersättning för kabelskada.
Nämnden konstaterade att ärendet ligger utanför dess
verksamhet eftersom det inte handlar om en direktjordad
högspänningsanläggning.
Enkät från ITU-T
Inför mötet hade Hans-Göran Öhlin skickat ut en enkät
angående mobilbasstationer i kraftledningsstolpar. Hans-Göran
uppmanade kraftsidan att skicka in svar på enkäten.

Vid protokollet

Dan Hübinette

