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E-sirkulære 2014-09

Dato: 02.04.2014

BESKRIVELSE:
Nytt AT-system ved Kjelland - Hellvik.

INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK:
13. april 2014 er nytt anlegg med AT-system planlagt tatt i bruk på strekningen Kjelland
omformerstasjon til Hellvik stasjon.
Endringene vises på koblingsskjemaene EK.104612-rev 002 og EK.104613 rev 002.
Endringene omfatter følgende:
1. Nytt AT-system spenningssettes fra autotransformatorer ved Kjelland
omformerstasjon til autotransformator ved Hellvik stasjon.
2. AT-ledningene (PL og NL) kan seksjoneres ved følgende nye brytere:
a. Ny 2-polet bryter 21-289-L ved Egersund A
b. Ny 2-polet bryter 21-293-L ved Egersund B
c. Ny 2-polet bryter 22-301-L ved Hellvik A.
3. Seksjoneringen av kontaktledningsanlegget på strekningen med AT-system
endres:
a. Seksjon fra Kjelland til Egersund innkjør A, mates fra PL via ny bryter 21276-L ved Kjelland
b. Seksjon fra Egersund A til Egersund B (spor 1, 2 og 3) mates fra PL via ny
bryter 21-290-L på Egersund stasjon. Spor 8, 9 og 15 mates som tidligere.
c. Seksjon fra Egersund B til Hellvik A mates fra PL via ny bryter 22-300-L ved
Skjelbred blokkpost.
4. På Hellvik stasjon tas gammel bryter 22-298-S igjen i bruk som manuell bryter.
Hellvik stasjon kan seksjoneres både fra på AT-system mot Kjelland via bryter 22298-S, eller mot Stavanger via 22-302-S.
5. Eksisterende sugetransformatorer ved km 524.110, km 527.737 og km 530.772 tas
ut av bruk (kortsluttes primært og sekundært og vil senere bli demontert og fjernet).
Inntil videre vil kun følgende brytere vær operative med fjernstyring fra elkraftsentralen:
• Hellvik
o 22-301-L
o 22-302-S
Øvrige brytere kan betjenes manuelt.
Merk at det ved arbeider som krever frakobling av AT-ledninger kreves eget
jordingsutstyr.

Hensikten med E-sirkulæret er å gi informasjon fra sakskyndig driftsleder El-kraft til personalet som jobber med El-kraft.
Ved spørsmål ta kontakt med sakskyndig driftsleder El-kraft i ditt baneområde.
Ansvarlig redaktør for dette E-sirkulæret: Sheraz Akhtar, akhshe@jbv.no, tlf: 99153877
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