05-1
Telestörningsnämnden

TSN

1 (2)
***Mötesnoteringar
Möte hos Svensk Energi 050406
Deltagare:
Alf Andersson
ordförande
Dan Hübinette
sekreterare
Bertil Artelius
Banverket
Lars Wallin
Svenska Kraftnät
Gunnar Ridell
Svensk Energi
Birger Eriksson
Svensk Energi
Per-Erik Lindberg Svensk Energi
Hans-Göran Öhlin TeliaSonera
§1 Mötets öppnande.
Ordföranden Alf Anderson hälsade deltagarna välkomna och
öppnade årets första möte.
§2 Föregående mötesprotokoll
Inga kommentarer framfördes.
§3 Meddelande nr 23, synpunkter från 3G-operatör
Birger Eriksson har fått e-post med frågor från 3gis kontaktman Anders
Norberg, vilka gicks igenom och diskuterades.
a. Beträffande ”elanslutningskonstruktionen” så är det en del av de
skyddsåtgärder i Meddelande nr 23 där samråd skall ske mellan samtliga
berörda parter: Mobiloperatör, områdes- och linjekoncessionär.
b. Vad är farligt område? Nämnden beslutade om ett tillägg i
Meddelande nr 23 med formulering:" Farligt område i det enskilda fallet
kan närmare fastställas efter en bedömning av lokala förutsättningar, tex
genom mätning." Dessutom ska avståndet ändras till 300 m.
c. Andra stycket sidan 2 i Meddelande 23. Nämnden beslutade att stycket
ska utgå eftersom det inte berör dess verksamhetsområde.
d. Nämnden beslutade att meningen på sidan 2 i Medd. som börjar med "
Trots att linjekoncessionären…." utgår.
§4 Överspänningsskydd i privata telenät
Försvarsmakten har övertagit ett telenät vid Trängslets kraftstation från
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Teliasonera. Hans-Göran Öhlin ifrågasatte om man känner till att
överspänningsskydden skall besiktigas och underhållas. Det beslutades
att nämnden skickar informationsmeddelande till Fortifikationsverket
med referens till Trängslet. Hans-Göran Öhlin fick i uppdrag att ta fram
utkast till meddelandet.
§5 Övriga frågor
Nedmonterade kraftledningar
Hans-Göran Öhlin meddelade att Teliasonera ej fått besked om flera
nedmonterade kraftledningar i Västsverige. Man har därmed haft
underhållskostnader för skydd utan att få ersättning från kraftsidan. I de
fall där skydden utgör åskskydd tas dessa över av Teliasonera. I övriga
fall kommer kraftsidan att faktureras för mellanskillnaden mellan
kostnad för borttagande och förutbetald underhållskostnad.
Stormen Gudrun
Hans-Göran Öhlin meddelade att kraftsidan kommer att faktureras för
kostnader för återställande av överspänningsskydd på grund av stormen.
Jordfelsrapportering
Hans-Göran Öhlin berättade kortfattat om jordfelsstatistiken för 2004.
Tre skador inträffade i Teliasoneras nät. Statistiken kommer att läggas ut
på TSN:s hemsida.
Jordtagsmätning
Gunnar Ridell meddelade att det gjorts ett examensarbete hos
Elektrosandberg om jordtagsmätning med likstömsmetod. Han önskade
synpunkter från övriga i nämnden på metodens användbarhet.
Utbildningsmaterial
Det finns behov av att ta fram utbildningsmaterial om nämndens
verksamhet som kan användas vid seminarier o dyl. Det bestämdes att
samtliga i nämnden tänker igenom vad materialet ska omfatta och bidrar
med egna dokumentutkast. Alla synpunkter och utkast distribueras via epost till övriga ledamöter senast 13 maj 2005. Ett extra möte som
behandlar materialet hålls 23 maj 2005 kl. 10.00 hos Svensk Energi.
§6 Nästa ordinarie möte
den 5 oktober 2005 hos Vattenfall Eldistribution.
Vid tangentbordet

Dan Hübinette

