
 

Instruktion 
 
 
 
Information vidrörande kontaktledningsanläggningen mellan TÅTN - LNKN 
 
Till:  
 
Navn e-mail 
Eltel Networks København peder.skov.pedersen@eltelnetworks.com 
Radius Elnet netcenter netcenter@radiuselnet.dk 
E.ON Elnät Sverige AB ola.borrstrom@eon.se 
E.ON Driftscentral Malmö nd.vhi@eon.se 
TLlvf djonny.jacobsen@trafikverket.se 
PPELS Göteborg eldrift.syd@trafikverket.se 
PPELN Gävle eldrift.nord@trafikverket.se 
Enhetschef Nationell eldrift Syd peter.svensson@trafikverket.se 
OCK-KC København kaplanlaegningfjern@bane.dk 
Infranord, Ronny Fredriksson ronny.fredriksson@infranord.se 
Infranord, Dan Jansson dan.jansson@infranord.se 
Øresundsbro Konsortiet bandrift@oresundsbron.com 
Øresundsbro Konsortiet, Mikael Lundgren mlu@oresundsbron.com 
Øresundsbro Konsortiet, Rolf Sundqvist rsu@oresundsbron.com 
Banedanmark Teknisk Drift, Jacob Rosenkvist jor@bane.dk 
 
 
Från: Jacob Obel Rosenkvist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: 18. november 2016 
Ref: rev. 12 1:3 



1. Syfte 
 
Instruktionen är framtagen för att säkerställa att Radius Elnet netcenter København, Eltel 
Networks København, E.ON Elnät Sverige, PPELS Göteborg, PPELN Gävle, OCK-KC Køben-
havn och Øresundsbro Konsortiet blir orienterade om underhållsarbeten, driftfel eller störningar 
på kontaktledningsanläggningen snarast möjligt efter att ett fel eller en störning har inträffat. 
 
Instruktionen ändrar inte på de regler och riktlinjer som fastställts som gällande för felhantering 
och beredskap, men med en kort orientering till ovanstående intressenter kan det för var och en 
bland annat uppnås följande fördelar: 
 

 insikt i och en överblick över felförloppet 
 ge en förklaring på felindikeringar i sitt egna övervakningssystem 
 kunskap om defekta komponenter / anläggningsdelar, och en eventuell reduce-

rad funktionalitet 
 snabbare koordinering av felrättningsinsatser mellan olika driftgränsområden 

 
2. Giltighet 
 
Instruktionen gäller för driftcentraler hos Radius Elnet netcenter København, E.ON Eldriftscen-
tral Malmö, PPELS Göteborg, PPELN Gävle och OCK-KC København och gäller tillsvidare. 
 
Denna instruktion ersätter tidigare instruktion med lägre revisionsnummer. 
 
3. Instruktion  
 
Är ett fel eller en störning orsak till att det sker utkopplingar eller att man måste genomföra  
manuella in- och utkopplingar av 25 kV försörjningen i Øresundsbro Konsortiets kontaktled-
ningsanläggning sänds ett mail till följande mailadresser, med en kort beskrivning om följande: 
 

 felets / störningens karaktär 
 orsak, om den är känd 
 vad har man gjort ? 
 konsekvenser för driften och anläggningens funktionalitet 

 
Denna instruktion ska finnas tillgänglig i respektive driftscentraler och övriga intressenter. 
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4. Fördelning 
 
Instruktionen ska fördelas till följande: 
 
Navn e-mail 
Eltel Networks København: peder.skov.pedersen@eltelnetworks.com  
  
Radius Elnet netcenter: netcenter@radiuselnet.dk  
  
E.ON Elnät Sverige AB: ola.borrstrom@eon.se  
E.ON Driftscentral Malmö: nd.vhi@eon.se  
  
Trafikledning verksamhetsutveckling: djonny.jacobsen@trafikverket.se  
PPELS Göteborg: eldrift.syd@trafikverket.se  
PPELN Gävle: eldrift.nord@trafikverket.se  
Enhetschef Nationell eldrift Syd: peter.svensson@trafikverket.se  
  
OCK-KC København: kaplanlaegningfjern@bane.dk  
Banedanmark Teknik: jor@bane.dk  
  
Infranord, Ronny Fredriksson: ronny.fredriksson@infranord.se  
Infranord, Dan Jansson: dan.jansson@infranord.se  
  
Øresundsbro Konsortiet, Bandrift: bandrift@oresundsbron.com  
Øresundsbro Konsortiet, Mikael Lundgren: mlu@oresundsbron.com  
Øresundsbro Konsortiet, Rolf Sundqvist: rsu@oresundsbron.com  
 
 
 
 
 
 
Jacob Obel Rosenkvist 
Driftsleder Øresundsbrons 25 kV kontaktledningsanläg 
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