E-sirkulære 2013-23
Doculivenummer: 201101220

Dato: 06.11.2013

Beskrivelse:

Endring av kontaktledningsanlegg på Ski Stasjon.
Informasjon og eventuelt tiltak:
KL-arbeide under 28h brudd på spor 4 som starter 21/11 kl. 23:00-23/11 kl.01:55:

•
•
•

Fjerne del av kontaktledning på spor 4 fra km 24 514 til km 24 822 (mast R009).
Midlertidige isolatorer monteres in kontaktledning på spor 4 (km 24 514).
Midlertidige avspenning for kontaktledning spor 4 (ledning 19 i mast 8120B) etableres.

KL-arbeide under 12h totalbrudd som starter 23/11 01:55-23/11 13:55:

•
•
•
•

Midlertidige isolatorer monteres in kontaktledning på spor 1 (km 24 514), spor 2 (km 24 474) og
spor 4 (km 24 514).
Midlertidige avspenninger for kontaktledning spor 1, 2 (ledning 14 og 15 i mast R0010) etableres.
Riving av to åk mellom 1242-1243 og 1243B -1242B
Fjerne del av kontaktledning på spor 1 og 2 fra ca. km 24 514 til ca. km 25 017.

Et anleggsområde etableres på Ski Stasjon fra bak SPV 679a (spor 1), 673a (spor 2) og 690 (spor 4) til
Ås signal B/UB fra 23/11 kl.13:55-30/11 kl. 01:50.
KL-arbeide som skjer nær anleggsområde er etablert:

•

•
•
•
•

Riving av master, åk, barduner, utliggere etc. fra ca. km 24 514 til ca. km 25 000 på eksisterende
spor 1 og 2.
Montere to KL- master og åk inkl. hengemaster.
Trekking, skjøtning og justering av kontaktledning på nye spor 1 (Ledning 15), 2 (Ledning 14) og 4
(Ledning 19).
Jording av utsatte deler som master og åk etc.
Montere midlertidige SI med kniv mellom åk 1238/1238A og åk 100.

KL-arbeide under 49h totalbrudd som starter 30/11 01:50 – 2/12 kl.03:00:

•
•
•

Fjerne midlertidige isolatorer i spor 1, 2 og 4.
Sluttjustering av kontaktledningsanlegg.
Sluttkontroll av JBV.

I forbindelse med dette arbeidet (brudd) vil nedenstående koblingsskjema for Ski Stasjon være gjeldende.

•
•

Koblingsskjema EK.103756-000 Rev. 005, fra 21/11 kl.23:00 til 23/11 kl. 13:55.
Koblingsskjema UOS-90-R-91101 Rev. 03C, fra 23/11 kl.13:55 til 2/12 kl. 03:00.

•

Koblingsskjema EK.103756-000 Rev. 006, fra 2/12 kl. 03:00 og videre framover.

Spørsmål?
Ta kontakt med sakskyndig driftsleder og/eller faglig leder El-kraft i ditt baneområde.
Ansvarlig redaktør for dette E-sirkulæret: Sheraz Akhtar, akhshe@jbv.no, tlf: 99153877

Hensikten med E-sirkulæret er å gi informasjon fra sakskyndig driftsleder og/eller faglig leder El-kraft til personalet som jobber med Elkraft.
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