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Mötesnoteringar
Möte hos Svenska Kraftnät den15 februari 2000
Deltagare:
Alf Andersson
Dan Hubinette
Lars Wallin
Per-Erik Lindberg
Göran Runvik
Bertil Artelius
Birger Eriksson
Hans-Göran Öhlin
Lars Ankarbring

ordförande
sekreterare
Svenska Kraftnät
Vattenfall Sveanät AB
Sydkraft Elnät Syd AB
Banverket
Sveriges Elleverantörer
Telia AB
Telia AB (suppleant)

§1) Ordförande Alf Andersson hälsade deltagarna välkomna.
Utskickad dagordning fastställdes. Hans-Göran Öhlin och Lars
Wallin utsågs att justera protokollet.
§2) Föregående protokoll.
§5) Textförslag till hemsidan.Texten beräknas vara införd på
hemsidan senast 00-04-01.
§8) Ljudstörningar på västkusten. Det saknas marklina en
sträcka vid korsningen mellan 400 kV ledningen och
gasledningen. Svenska Kraftnät kommer att lägga ut en
provisorisk ersättningslina under april månad. Telia kan
sedan mäta om detta påverkar störnivån i området.
§3) Rapport från arbetsgruppen angående nytt meddelande
istället för meddelande nr 9.
Deltagarna framförde synpunkter på det presenterade
konceptet, bla att ett refererat av telias anvisning ska finns
med.
Arbetsgruppen fick i uppdrag att utforma ett nytt förslag till
nästa möte. Det nya meddelandet får nr 21.

Telestörningsnämnden
Huvudmän

I samarbete med

Svenska Kraftnät
Kraftverksföreningen
Telia AB
Banverket
Sveriges Elleverantˆrer
Elsäkerhetsverket

Adress Svenska Kraftnät
Box 526
162 15 Vällingby
Telefon
Telefax

08 - 739 78 00
08 - 37 84 05
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§4) Förslag till ändring av meddelande nr 1.
Det beslutades om tillägg i texten att radiostörningar inte
omfattas med en hänvisning till Post- och Telestyrelsen.
Ordförande gav huvudmännen i uppdrag att till nästa möte
tänka över om nämndens arbetsområde ska utvidgas att
omfatta ljudstörningar från alla typer av starkströmsanläggningar ( isolerade nät, HVDC mm).
§5) Förslag till utökning av meddelande nr 11.
Det beslutades att meddelandet utökas med den av Telia
föreslagna texten tillsammans med de justeringar som
framfördes på mötet. Den nya utformingen av meddelandet
används på prov under ett år from 00-04-01 för att sedan
utvärderas.
§6) Övriga frågor
Telia efterlyste ett aktuellt adressregister över nätföretag med
direktjordade anläggningar. Birger Eriksson skickar en lista
till Hans-Göran Öhlin.
Nämndens synpunkter på artikeln i ERA. Ordförande
presenterade förslag på utformning av ett brev till tidskriften.
Samtliga ledamöter utom Birger Eriksson ställde sig bakom
förslaget.
Telia håller en genomgång av jordfelsstatistiken för 1999 vid
nästa möte.
Telia skall i fortsättningen även föra statistik över
ljudstörningar.
Nästa möte hålls tisdag 23/ 5 kl. 9 hos Sveriges Elleverantörer.

Bilagor: TSN ärendelista
jordfelsstatistik 1999
Meddelande nr 11 (utgåva 3 )

Vid protokollet

Dan Hubinette

Justeras
Alf Andersson

Lars Wallin

Hans-Göran Öhlin
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