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BESKRIVELSE:
Ombygging av HK22 anlegg i forbindelsen med ny HK23

INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK:
Eidsvoll Vendeprosjekt er i gang med å bygge ny HK kiosk. Denne
kiosken har nå fått betegnelsen HK23.
Tilførselen av strøm (22kV) vil komme fra HK22. Dette medfører att
vi må bygge om dagens 22kV-anlegg i HK22.
Som vedlagt tegning viser, har Hafslund 2 innmatinger til HK22. Vi
vil i samarbeid med Hafslund/Nettpartner, fjerne innmating nr 2 inn
til HK22, for så å bygge den om til en utgang mot HK23.
Fjerningen av innmating nr 2 til HK22 vi skje torsdag 3 juli.
Neste fase blir å etabler den nye avgangen, som også vil bli
fjernstyrt.
Se vedlagt plantegning, rivemelding og notat for Eidsvoll
strømkapasitet
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Kapasitetsvurdering av Hafslund netts HS-nett og Jernbaneverkets effektbehov
på Eidsvoll stasjon
Ved etableringen av Eidsvoll hensetting med plass til 10 togsett ble det satt begrensninger i
effektuttaket fra Hafslund nett (HN) på 80A (3MVA). Dette er lavere enn prosjektert og
bestilt effekt fra prosjektet. Det har derfor vært tvil om hvordan effektøkningen som
Eidsvoll vending forårsaker kan håndteres. Alle anleggene på Eidsvoll blir matet fra samme
høyspentring fra HN.
Jernbaneverket har også en av innmatingene til Gardermobanen (GMB) på Eidsvoll og jeg
har sammen med eier og drifter av anleggene vurdert det totale effektbehovet for Eidsvoll
stasjon inkludert vending og nytt dobbeltspor videre mot Minnesund.
GMB har sitt inntak i HK22 og denne forsyner Gardermobanen fra Eidsvoll nye stasjon til
og med Bekkedalshøgda. Det meste av effektuttaket går til sporvekselvarme og det er
installert ca 300 kW sporvekselvarme på denne strekningen. Målinger fra de siste fire år
viser at maksimalt effektuttak pr time har vært 400kW.
Eidsvoll vending medfører et netto økt effektbehov på ca 150 kW, primært til
sporvekselvarme.
Ved bygging av dobbeltspor videre nordover vil det bli behov for varme i to veksler samt
effekt til 4 tekniske hus på strekningen til Molykkja. Dette er planlagt forsynt fra innmating
på Molykkja og man trenger derfor ikke ta hensyn til det i vurderingen på Eidsvoll.
I møte med HN den 17/4-13 ble det opplyst at en effektøkning på 150-200 kVA var
uproblematisk for dem.
Konklusjon:
Økningen som Eidsvoll vending forårsaker kan hentes fra inntak i HK22 ved å øke
innstillingen på eksisterende effektbryter 22E2.1. Dette må meldes med forhåndsmelding.
Det forutsetter at effektuttaket til hensettingsområdet beholdes på innstilt nivå (80A), med
en bryter for togvarme på 70A og en på 10A for øvrig anlegg (bla sporvekselvarme). Etter
min vurdering er 70A (ref 22kV/ 2,664MW) tilstrekkelig for togvarmeanlegget da
hensettingsområdet er dimensjonert for 10 togsett som etter opplysninger fra NSB
maksimalt kan trekke 260A (ref 1000V/ 260kW) pr sett. (Ved testing ble det målt 225A
(225kW) på ett togsett). HK22 har to innmatninger og det er planlagt å benytte det ene
bryterfeltet som avgang til ny nettstasjon for vendeområdet. Dette vil svekke
forsyningssikkerheten til HK22 litt, men siden begge innmatningene kommer fra samme
høyspentring og den gjenværende kabel er svært kort og med liten sansynlighet for feil,
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mener jeg at det er akseptabelt. Når dobbeltsporet blir ferdig nordover vil man få
resrvemating fra innmatningen på Molykkja og tilgjengeligheten vil bli noe bedre enn
dagens. Det er derfor viktig at ny nettstasjon forberedes for avgang nordover.
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