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E-sirkulære 2015-10

Dato: 10.06.2015

BESKRIVELSE:
AT-system på strekningen fra Klepp til Sandnes.

INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK:
Det vil i løpet av sommerbruddet bli endring av koblingsbildet fra Klepp til Sandnes i to etapper.
Fra og med 13. juni 2015 kl 00:15 tas alle KL-brytere på strekningen Klepp til (Sandnes) ut av bruk, med
unntak av de håndbetjente bryterne 22-398-J, 22-410-J og 22-412-J inne på Ganddal godsterminal.
Frakobling/seksjonering kun mulig med bryterne:

1. Bryter 22-387-S ved Bryne innkjør B
2. Bryter 15 U3E i Sandnes koblingshus

Andre etappe: Nytt AT-system på strekningen Klepp – (Sandnes) planlegges tatt i bruk fra og med
20. juli kl 03:00.
Nytt AT-system tas i bruk fra og med innkjør A Klepp og til innkjør A Sandnes stasjon.
AT-ledningene (PL og NL) kan seksjoneres ved følgende nye brytere:

a)
b)
c)
d)

Ny 2-polet bryter 22-386-L ved Klepp innkjør B
Ny 2-polet bryter 22-415-L ved Ganddal innkjør A
Ny 2-polet bryter 22-417-L ved Ganddal innkjør B
Ny 2-polet bryter 22-419-L ved km 582.477 (fremtidig plassering av Sandes innkjør A)

Seksjoneringen av kontaktledningsanlegget på strekningen med nytt AT-system endres:

a)
b)
c)
d)

Klepp stasjon mates via ny bryter 22-383-L plassert i mast 573-24.
Seksjon fra Klepp B til Ganddal A mates via ny bryter 22-390-L i mast 577-12 ved Orstad stasjon
Ganddal stasjon mates via ny bryter 22-416-L plassert i mast 580-09.
Seksjon fra Ganddal B til Sandnes A mates via ny bryter 22-418-L i mast 581-05 rett utenfor
Ganddal B
e) Seksjonsfelt ved Klepp A beholdes inntil videre kortsluttet.

Merk også at bryter 22-397-L inn til Ganddal godsterminal nå mater fra ny PL til KL inne på
terminalområdet.
Eksisterende sugetransformatorer ved km 575.833, km 578.930 og km 581.876 tas ut av bruk (kortsluttes
primært og sekundært) og vil senere bli demontert og fjernet.
Inntil videre er ingen av de nye bryterne nevnt ovenfor mulig å fjernstyre.
Ved utkobling/frakobling er nærmeste fjernbetjente brytere:

1. Bryter 22-387-S ved Bryne innkjør B
2. Bryter 15 U3E i Sandnes koblingshus

Ved matekabel fra Sandnes koblingshus flyttes og endres bryter 22-632-L fra enden av matekabel ved
Sandnes innkjør A til plassering innvendig i ny koblingskiosk på Sandnes (rett ved Sandnes koblingshus).
Bryteren endres til 22-632-S med kun manuell betjening. Ved betjening av denne bryter skal anlegget være
frakoblet og jordet via 15U3J og 15U3E i koblingshuset.
Merk: AT-ledningene på strekningen Klepp – Sandnes planlegges spenningsatt og testet 29. juni og vil
være spenningssatt i perioder med kjøring av tog mellom Orstad og Bryne fram til anlegget er planlagt tatt i
bruk som normalt den 20. juli.
De vedlagte koblingsskjemaer med AT-system er planlagt gjeldende fra mandag 20. juli, og vil bli distribuert
i signert tilstand deretter.
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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