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Mötesnoteringar
Möte hos Svensk Energi onsdag 29 mars 2006
Deltagare:
Alf Andersson
Dan Hübinette
Bertil Artelius
Gunnar Ridell
Birger Eriksson
Per-Erik Lindberg
Hans-Göran Öhlin
Maria Olsson
Horst Blüchert

ordförande
sekreterare
Banverket
Svensk Energi
Svensk Energi
Svensk Energi
TeliaSonera
Svensk Energi
Elsäkerhetsverket

§1 Mötets öppnande.
Ordföranden Alf Anderson hälsade deltagarna välkomna och
öppnade årets första möte. Maria Olsson hälsades välkommen som
ny ledamot i nämnden. Hon ska ersätta Gunnar Ridell som går i
pension.
§2 Föregående mötesprotokoll
§3 Teleskador i Alfta 050627. Data från SvK:s utrustning för
avståndsmätning visar att jordfelet på kraftledningen ligger långt ifrån
Alfta-området. TeliaSonera har dragit tillbaka krav på ersättning från
SvK. Skadorna i Alfta beror sannolikt på blixtnedslag i området.
§3 Störningsstatistik 2005
Hans-Göran Öhlin redogjorde för statistik över inrapporterade
jordfel. Antalet är 300 st, något lägre än normalt.
§4 Prisbasbelopp 2006
Nytt prisbasbelopp är 39 700 kronor
§5 Meddelande 21, avståndstabellen
Nämnden har fått frågor från olika håll angående tabellen i avsnitt
2. Avstånd mellan markförlagd kabel >1 kV och jordad detalj
tillhörande friledning anges till min 0,5 meter. Det beslutades att
arbetsgruppen för Medd 21 ser över tabellen och lämnar nytt
förslag till utformning senast 15 maj. Per-Erik Lindberg är
sammankallande.
§6 Seminarier 2006?
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Birger Eriksson anser att många mindre medlemsföretag inom
Svensk Energi har bristfälliga kunskaper om de tekniska frågor som
nämnden behandlar och att det därför finns behov att sprida
kunskap om dessa. Han menar dock att området är lite för smalt för
att locka dessa medlemmar att delta och därför ska ett seminarium
även ta upp frågor som inte direkt ligger under nämndens ansvar.
Eftersom hösten är ganska ”tjock” vad gäller kursutbud skulle man
satsa på att ordna ett semiarium i början av 2007, förslagsvis i
slutet av januari. Sekreteraren tar kontakt med Monica Hedblom på
Kompetens och förlag för att diskutera eventuellt kommande
seminarium.
§7 Nästa möte
Torsdag 12 oktober kl 9.30 hos Svenska Kraftnät
§8 Avtackning av Birger Eriksson och Gunnar Ridell
De bägge ledamöterna avtackades för förtjänstfulla insatser i
nämnden med varsin blomsterbukett som överräcktes av
ordförande (se bifogade bilder).

Vid tangentbordet

Dan Hübinette
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