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Mötesnoteringar
Möte hos Svenska Kraftnät 31 augusti 2004
Deltagare:
Alf Andersson
Dan Hübinette
Bertil Artelius
Lars Wallin
Gunnar Ridell
Birger Eriksson
Hans-Göran Öhlin

ordförande
sekreterare
Banverket
Svenska Kraftnät
Svensk Energi
Svensk Energi
TeliaSonera

§1 Mötets öppnande.
Ordföranden Alf Anderson hälsade deltagarna välkomna och
öppnade dagens extramöte om antenner.
§2 Rapport från arbetsgruppen.
Arbetsgruppen har till uppgift att ta fram riktlinje samt
förbereda information till branschen avseende antenner i eller
invid högspänningsanläggningar. Arbetsgruppen som tillsattes
vid mötet den 3 mars har haft två möten. Vid första mötet (7
maj) deltog företrädare för 3G-operatörerna och behandlade i
första hand utbildningsfrågorna. Vid det andra mötet
behandlades tekniska detaljfrågor som mätarplacering,
servisledningar, återkommande underhåll. Frågan om behov av
avtal mellan områdeskoncessionär och linjekoncessionär
bordlades då olika åsikter finns i arbetsgruppen. För att
förtydliga instruktionen beslöts att en skiss skall tas fram och
biläggs meddelandet. Denna skiss samt de uppdaterade
meddelandena skickades ut med kallelsen till dagens möte.
Även synpunkter uppkomna efter mötet från Gunnar och PerErik bifogades.
§3 Utbildning om antennanläggningar
Birger Eriksson meddelade att den kurs som Svensk Energi
planerat för hösten -04 ställs in eftersom det finns risk för att för
få kommer att delta. Man återkommer vid ett senare tillfälle
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med en kurs som även får telestörningsinriktning för att få ett
bredare intresseunderlag.
§4 Ingår antenner i TSN:s uppdrag?
Efter en kort diskussion enades mötet om att placering av
antennanläggning i högspänningsanläggning ingår i TSN:s
uppdrag och således omfattas av instruktionen. En nackdel är
förvisso att operatörer (förutom TeliaSonera) inte deltar i
nämnden. Utbyggnaden med 3G pågår för fullt, men väntas
avta. Behovet av meddelande och utbildning finns fortfarande.
§5 Genomgång av utkast till Meddelande nr 22 och nr 23.
Ett antal mindre ändringar beslutades. Dessa finns med i den
bifogade versionen av Meddelande 22 samt bilagan. Resterande
del av mötet ägnades åt diskussion av texten som behandlar
avtal mellan linje-, områdeskoncessionär och ägare av
antennanläggning. Det råder delade meningar mellan Svenska
Kraftnät och Svensk Energi, framför allt beträffande hur avtal
bör upprättas för ägande och underhåll i de fall där en särskild
isolertransformator måste installeras.
Mötet beslutade att Gunnar Ridell till nästa möte formulerar en
text som utgör en kompromiss mellan ståndpunkterna och som
hänvisar till 9 kap 7§ i Ellagen. Härmed kan avtalet mellan
områdeskoncessionär och linjekoncessionär utgöras av
meddelande 22.
Lars Wallin fick till uppgift att föra in bildtext i bilagan, samt
fundera på behovet av återkommande underhåll. Topplinor har
enligt ITU-T rekommendation K.57 en större reducerande
inverkan på spänningssättningen än vad som framgår av
meddelande 20, där induktion behandlas. Lars återkommer med
textförslag.
Hans-Göran Öhlin skall sända ut ett frågeformulär inom ITUCIGRÉ om mätarplacering.
Meddelande 23 behöver ej stöd av bilagan, varför denna kan
utgå i enlighet med förslag från Gunnar Ridell.
§6 Nästa möte.
Nästa sammankomst sker tisdag 12 oktober kl 9.30 hos Svenska
Kraftnät.

Vid tangenterna

Dan Hübinette

