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KAFLI 1 

INNGANGUR 

Með aðgerðum ríkisins að sameina sjúkrahúsin í Reykjavík var stefnt að því að ná fram 

hagræðingu. Með uppbyggingu sjúkrahúss á einum stað má hugsanlega efla allt í senn 

lækningar, rannsóknir, þjónustu við sjúklinga og menntun heilbrigðisstarfsfólks [1]. 

1.1 NLSH verkefnið 

Árið 2000 var Landspítali – háskólasjúkrahús (LSH) stofnaður með því að sameina 

sjúkrahúsin í Fossvogi og við Hringbraut. Eins og rekstrarform LSH er í dag þá er starfsemin 

á víð og dreifð um höfuðborgarsvæðið. Starfsemin er nánar tiltekið á 17 stöðum og í um 100 

húsum. Meirihluti bygginga spítalans (54%) var reistur fyrir 1970 og aðeins 8% af 

bygginunum hefur verið reistur á síðustu 25 árum. Faglegt og fjárhagslegt óhagræði fylgir 

svona dreifðum rekstri [2]. Nýr Landspítali ohf. (NLSH) er opinbert hlutafélag sem tók til 

starfa 1. júlí 2010. Markmið þess er að standa að nauðsynlegum undirbúningi og hönnun, m.a. 

að bjóða út byggingu nýs Landspítala við Hringbraut í Reykjavík. Ein af hönnunarforsendum 

fyrir byggingu NLSH er að sameina alla starfsemina á lóðinni við Hringbraut. Byggja á þar 

upp svæði sem mun innihalda alla starfsemi sjúkrahúss, kennslu- og rannsóknaraðstöðu í 

heilbrigðisvísindum og sjúkdómum dýra [3]. 

Verkefnið hefur fengið nafnið Nýr Landspítali Háskólasjúkrahús (NLSH) og gerir það ráð 

fyrir að byggja nútímalegt háskólasjúkrahús sem mun tengjast eldri byggingum og starfsemi á 

svæðinu, ásamt því að gera ráð fyrir uppbyggingu til framtíðar. Nýtt deiliskipulag 

Landspítalalóðarinnar var samþykkt í júlí 2013 og má sjá það á mynd 1, felur m.a. í sér 

nýbyggingar og breytingar á skipulagi gatnakerfisins. 

Í áætlunum NLSH er gert ráð fyrir að framkvæmdirnar verði áfangaskiptar. Brýnasta 

verkefnið er að skapa sameiginlegan vettvang fyrir alla bráðaþjónustu spítalans sem fullnægir 

kröfum tímans. Í síðari áföngum er ætlað að öll starfsemi spítalans búi við slíkar aðstæður 

með frekari uppbyggingu og endurbótum á eldra húsnæði [3]. 
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Mynd 1: Deiliskipulag Landspítalalóðar [4]. 
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Á mynd 2 má sjá hvað 1. áfangi felur í sér en stærsti hluti 1. áfanga er svokallaður 

meðferðarkjarni, sem er 58.500 m2 á 6 hæðum. Hann mun gegna lykilhlutverki í starfsemi 

spítalans þar sem hann mun m.a. innhalda bráðamóttöku og skurðstofur [3]. 

 

Mynd 2: 1. áfangi framkvæmda [5]. 
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1.2 Markmið verkefnisins 

Markmiðið með þessu verkefni er að skoða og meta, hvernig útfærslan á hönnun og 

uppbyggingu raforkudreifingarinnar fyrir Landspítala – háskólasjúkrahús (NLSH) verður best 

fyrir komið. 

Áhersla verður lögð á að meta hvaða forsendum þurfi að fullnægja við val á búnaði til halda 

uppi rekstraröryggi kerfisins. Eins verða skoðaðir og metnir hvaða rekstrarmöguleikar eru í 

boði og hvað þurfi að gera til að koma í veg fyrir óæskilegan rekstur kerfisins vegna ytri 

bilana. 

1.3 Uppbygging verkefnisins 

Í byrjun er rætt um almenna uppbyggingu raforkudreifikerfa, flutnings- og dreifikerfa og það 

hvernig raforkudreifikerfið er almennt uppbyggt á Íslandi. 

Eins verður skoðað hvernig raforkudreifingu er háttað fyrir núverandi LSH og hvernig áætlað 

sé að kerfið fyrir NLSH sé uppbyggt. Ásamt því að skoða hvernig hægt sé að reka kerfið 

miðað við áætlaða uppsetningu og hvort áreiðanleikamunur sé á þeim. 

Farið verður yfir kerfisuppbyggingu, búnað, varnir og forsendur kerfisins þannig að hægt 

verði að gera hermun á kerfinu vegna álags við mismunandi rekstraruppsetningar kerfisins.  

Gerðar verða athuganir á hvernig kerfið hagar sér með tilliti til nokkurra innri og ytri bilana 

sem geta valdið truflun á almennum rekstri Landspítala-háskólasjúkrahúss. 

Settar verða fram tillögur að uppsetningu kerfisins ásamt því að ræða hvað þurfi að gera til að 

halda áfram með verkið. 
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KAFLI 2 

RAFORKUKERFI 

Raforkukerfi almennt eru byggð upp á þremur megin þáttum; framleiðslu (1), 

flutningi/dreifingu (2,3,4,5) og álagi/notanda (6).  

 

Mynd 3: Skýringarmynd af raforkukerfi [6, bls. 4]. 

Rafalar, línur, strengir, rofar og annar rafbúnaður sem notaður er til að flytja raforku er 

uppistaðan í raforkukerfinu. 

Rekstur raforkukerfa er talinn vera eitt af tæknilega flóknustu kerfum í nútíma þjóðfélagi. 

Nánast allt sem við gerum í dag er háð rafmagni og þar af leiðandi þarf raforkukerfið og 

raforkuflutningur að ganga snurðulaust fyrir sig [6]. 
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2.1 Raforkukerfi á Íslandi. 

Á Íslandi fer framleiðsla raforku að mestu fram með vatnsafls- og jarðvarmavirkjunum. 

Landsvirkjun sér um að framleiða 71% allrar raforkunnar hér á landi. Aðrir aðilar sem 

framleiða inn á kerfið eru: Orka náttúrunnar (19%), HS Orka (7%), Orkusalan, Fallorka og 

fleiri smærri fyrirtæki (3%) [7]. 

Flutningur á raforku skiptist niður í flutningskerfi og dreifikerfi. 

Flutnings- og dreifikerfi sjá um að flytja raforkuna á milli svæða og eins til neytenda. 

Flutningskerfið sér um að flytja raforku til ákveðinna svæða og stórnotenda. Stórnotendur eru 

þeir sem nota meira en 80 GWst á ári, líkt og álverin [8]. Landsnet sér um 

flutningskerfishlutann á Íslandi og er kerfið rekið á fjórum spennustigum: 33, 66, 132 og 220 

kV. Eins og sjá á mynd 4 þá er flutningskerfi Landsnets rekið að mestum hluta til á 132 kV og 

220 kV [9]. 

 

Mynd 4: Flutningskerfi Landsnets 2010 [9]. 

Dreifikerfin á hinn bóginn flytja raforku innan ákveðins svæðis og þá beint til einstakra 

notenda sem nýta minna en 80 GWst á ári.  

Á Íslandi eru starfandi sex dreifiveitur og eru þær HS Veitur, Norðurorka, Orkubú 

Vestfjarðar, Orkuveita Reykjavíkur (Veitur), Rafveita Reyðarfjarðar og RARIK [7]. 

Rekstrarspennan hjá dreifiveitunum er á bilinu frá 0,4 kV til 33 kV. 
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2.2 Dreifikerfi 

Það eru þrjár grunnaðferðir við að setja upp dreifikerfi: geislað dreifikerfi, hringtengt 

dreifikerfi og möskvað dreifikerfi, síðan eru aftur á móti til hin ýmsu afbrigði af þessum 

kerfum. 

Geislað kerfi: 

Algengasta uppsetningin er geislað kerfi. Þar er einungis ein fæðing á milli aðveitustöðvar 

(aflgjafa) og dreifistöðvar/neytanda (aflþega). Kosturinn við þetta kerfi er að það er mun 

ódýrara en hin tvö kerfin í uppsetningu í upphafi. Það er einnig einfaldara í hönnun og rekstri 

en hin tvö m.a. vegna þess að öruggt er að aflflæðið í kerfi fer ávallt frá aflgjafa til neytanda. 

Helsti ókosturinn við þetta kerfi miðað við hin tvö er áreiðanleikinn er lægri, því bilanir í 

kerfinu munu ávallt valda rafmagnsleysi hjá neytandanum [10]–[12]. 

  

Mynd 5: Dæmi um geislakerfi. 

Hringtengt kerfi: 

Hringtengt kerfi er þannig byggt upp að hver neytandi er með tvær fæðingar frá 

aðveitustöðinni, þannig að neytendurnir mynda hring með aðveitustöðinni. Við hönnun 

hringtengingar er gert ráð fyrir að búnaður kerfisins geti viðhaldið rekstri kerfisins hvar sem 

hringurinn rofnar. Hringtengt kerfi getur verið rekið lokað eða opið. Þegar kerfið er rekið 

lokað þá eru allir rofar í kerfinu lokaðir. Aflflæðið í kerfinu flæðir frá aðveitustöðinni eftir 

báðum fæðingunum og mætast einhvers staðar í miðjum hringnum. Hins vegar ef kerfið er 

keyrt opið þá er einn rofi í kerfinu opinn og þá er kerfið orðið tæknilega að tveim geislum. 

Þetta gerir hringtengda kerfið örlítið flóknara en það geislaða, bæði í hönnun og rekstri. 

Kosturinn við vel hannað hringtengjanlegt kerfi er aukinn áreiðanleiki miðað við það geislaða 

en á móti kemur að kostnaður við hringtengjanlegt kerfi er mun meiri en við það geislaða. 

Kemur það til vegna aukins búnaðar og meiri aflgetu búnaðar [10]–[12]. 
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Mynd 6: Dæmi um hringtengt kerfi. 

Möskvað kerfi: 

Möskvað kerfi er áreiðanlegast en einnig flóknast. Í möskvuðu kerfi eru margvíslegar 

fæðingar innan kerfisins sem gerir það að verkum að aflflæðið sér samstundis og sjálfkrafa 

um að finna sér nýja leið, ef bilun verður. Aðrir kostir þess eru hve einfalt er að bæta við 

möskva kerfið og að það nýtir einnig stærð búnaðarins betur en hringtengingin. Ókostur 

kerfisins er hversu flókið það er, sem gerir það mun erfiðara að greina og reka það en hin tvö. 

Líkt og hringtengda kerfið þá getur það verið rekið með vissa rofa opna í kerfinu eða alla 

lokaða. Ef kerfin eru rekin lokuð þá er áreiðanleiki þeirra meiri, en þá þarf kerfið að vera með 

þróaðri varnarbúnað en ella [10]–[12]. 

 

Mynd 7: Dæmi um möskva kerfi. 

  



Frumhönnun á dreifikerfi  Kafli 2 

nýs Landspítala – Háskólasjúkrahúss   Raforkukerfi 

 9 

2.3 LSH kerfið 

Raforkudreifing núverandi sjúkrahúss við Hringbraut (LSH) er byggt á einni fæðingu á 11 kV 

frá Veitum. Innkomandi tenging frá Veitum fer inn á rofafelt1 í eigu LSH, sem er með tvo 

útganga (11 kV) inn á hvorn 1250 kVA spenninn. Þar er spennt niður í 400 V og tengt inn á 

hvora 400 V aðalafltöfluna. Öll dreifing innan svæðis LSH er frá þessum tveimur 400 V 

aðalafltöflum. 

Sjúkrahúsið þarf að gera kröfur um stöðuga orkuafhendingu og lágmarks straumleysi, enda 

getur straumleysi valdið óafturkræfum skaða. Því eru tvær varaaflstöðvar teknar inn á 400 V 

aðalafltöfluna. Varaaflið samanstendur af tveimur rafstöðvum sem eru 1250 kVA hvor um sig 

og eru þær teknar inn á hvora 400 V aðalafltöfluna. 

 
Mynd 8: Einfölduð mynd af LSH kerfinu. 

Allri orkunotkun á svæði LSH er skipt upp í hvort kerfið getur verið án rafmagns í einhvern 

tíma eða ekki. Út frá því var aðgangur að varaafli settur upp, hvort hann sé nauðsynlegur eða 

ekki. Þetta hefur í för með sér að nærri allt 400 V dreifikerfi spítalans er tvöfalt. 

  

                                                 
1 Rofafelt / rofasamstæða: Háspennurofar sem hafa sameiginlegan tein. 

  Oftast er talað um rofafelt í daglegu máli og þess vegna er notast við það í ritgerðinni. 
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2.4 NLSH kerfið 

Við hönnun á NLSH, var gert ráð fyrir að innan Landspítalasvæðisins verði sett upp sérstakt 

hringtengjanlegt dreifikerfi í eigu NLSH, sem verður fætt af tveimur óháðum 11 kV 

heimtaugum frá dreifiveitu Veitna. 

Heimtaugarnar eru óháðar í þeim skilningi að það þarf meira en eina bilun til þess að valda 

straumleysi í dreifikerfi NLSH. Heimtaugarnar eru teknar frá hvorri Veitna aðveitustöðinni og 

eru teknar inn á sitthvort rofafeltið í dreifikerfi NLSH.  

Önnur aðveitustöðin er A1 við Barónsstíg og fæðing hennar er í gegnum dreifikerfi 

Veitna með tengingu við flutningskerfi Landsnets við Geitháls.  

Hin aðveitustöðin er A2 við Meistaravelli og er fæðing hennar einnig í gegnum dreifikerfi 

Veitna en með tengingu við flutningskerfi Landsnets í Hamranesi.  

Þessi mikli aðskilnaður á fæðingum inn í kerfi NLSH gerir það að verkum að áreiðanleiki 

kerfisins eykst. 

 
Mynd 9: Einfölduð einlínumynd af því hvernig dreifikerfi NLSH tengist dreifikerfi Veitna og flutningskerfi 

Landsnets. 
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Einnig er gert ráð fyrir að komið verði upp varaafli sem geti séð öllu svæðinu fyrir raforku í 

tilfelli bilana í dreifikerfi Veitna. 

Fæðingin inn í kerfið frá varaaflinu verður tvöföld líkt og fæðingin frá Veitum. Varaaflið mun 

koma inn á sömu rofafeltin og fæðingarnar frá Veitum koma inn á kerfið. Þetta gerir það að 

verkum að allt dreifikerfið fyrir aftan aðalfæðinguna inn á kerfið vinnur alltaf alveg eins, burt 

séð frá því hvort fæðingin inn á kerfið sé virk, frá Veitum eða varaaflinu [13]. 

Þessi uppsetning á raforkukerfi NLSH bíður upp á það að reka kerfið sem: 

 Lokaðan hring með tvær virkar fæðingar inn í kerfið  

 Lokaðan hring með eina virka fæðingu inn í kerfið  

 Opinn hring með tvær virkar fæðingar (geislakerfi með tvöfaldri fæðingu) inn í kerfið 

 Opinn hring með eina virka fæðingu (geislakerfi) inn í kerfið  

 Aðskilinn hring með tvær virkar fæðingar (tvöfalt geislakerfi) inn í kerfið. 

2.5 Áreiðanleiki rekstrarmöguleika 

Lokaður hringur með tveimur fæðingum: 

Að reka raforkukerfið NLSH sem lokaðan hring með tveimur virkum fæðingum inn í kerfið 

gefur mestan áreiðanleika þar sem engin þörf er á aðgerð til þess að viðhalda kerfinu ef bilun 

verður, líkt og má sjá á mynd 10. 

 

Mynd 10: Bilanir í lokuðu hringkerfi með tveimur virkum fæðingum. 

Vinstra megin á mynd 10 má sjá lokað hringkerfi með tvær virkar fæðingar í venjulegum 

rekstri. Rofafeltin sem eru tengd saman eru merkt frá einum upp í sex og eru fæðingar merktar 

sem A1 og A2. Á myndinni í miðjunni má sjá bilun í streng milli rofafelta 5 og 6, merkt með 

rauðum krossi. Rofarnir sitt hvoru megin við strenginn slá út, til þess að einangra bilunina en 

ekki þarf að framkvæma neina aðgerð (slá inn) til þess að halda öllu kerfinu spennuhafandi. 
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Hægra megin á myndinni slær út önnur fæðingin, en líkt og áður þá þarf enga aðgerð til þess 

að viðhalda kerfinu. 

Opinn hringur með tveimur fæðingum: 

Ef kerfið er rekið sem opinn hringur með tveimur virkum fæðingum þá skerðir það 

áreiðanleikann þar sem vissar bilanir innan hringsins krefjast aðgerða til að viðhalda kerfinu. 

 

Mynd 11: Bilanir í opnu hringkerfi með tvær virkar fæðingar. 

Uppi og vinstra megin á mynd 11 má sjá hvernig kerfið er rekið við almennar aðstæður, með 

hringinn opinn milli rofafelta 5 og 6. 

Þrátt fyrir að bilun eigi sér stað t.d. milli rofafelta 2 og 3 eða í A2 fæðingunni þá þarf ekki að 

framkvæma aðgerð til að kerfið haldi sé í fullum rekstri.  

Hins vegar ef bilun verður á milli rofafelta 4 og 5, þá þarf að setja inn strenginn á milli 5 og 6 

(merkt með grænu á myndinni). Frá þeim tímapunkti sem bilun á sér stað, þangað til að búið 

er að setja strenginn inn, myndast tímabundið rafmagnsleysi en ef ekkert væri gert þá myndi 

rofafelt 5 og allt sem er tengt því vera spennulaust.  

Þetta tímabundna rafmagnsleysi myndi vera á bilinu 115-135 msek. miðað við innsláttarhraða 

aflrofa nú til dags, ef sjálfvirkur innsláttarbúnaður er notaður [14]. Jafnvel er hægt að ná 

honum niður 85-105 msek. ef notast er við nýjustu útgáfur af rofabúnaði [15]. 
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Rekstur með tveimur fæðingum: 

Þegar kerfið er rekið með tvær virkar fæðingar þarf að huga að aflflæðinu í raforkukerfinu, 

því ekki er æskilegt að raforkukerfi NLSH verði hluti af möskvakerfi Veitna og fari þar með 

að flytja raforku um sitt kerfi fyrir Veitur. 

Rekstur með einni fæðingu: 

Ef kerfið er hins vegar keyrt sem lokaður hringur með eina virka fæðingu þá mun bilun á 

annarri fæðingunni valda tímabundnu rafmagnsleysi, sjá hægra megin á mynd 12. 

Rafmagnsleysið mun standa í þann tíma sem það tekur að hreinsa bilunina (A1) og slá hinni 

fæðingunni (A2) inn, merkt með grænu á mynd. 

 

Mynd 12: Bilanir í lokuðu hringkerfi með eina virka fæðingu. 

Opinn hringur með einni fæðingu: 

Ef kerfið er rekið sem opinn hringur með eina virka fæðingu þá munu allar bilanir vera þess 

valdandi að framkvæma þurfi einhverskonar aðgerð til að viðhalda kerfinu, sjá mynd 13. 

 

Mynd 13: Bilanir í opnu hringkerfi með eina virka fæðingu. 
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Aðskilinn hringur með einni fæðingu: 

Ef kerfið er rekið sem aðskilinn hringur (opinn á tveimur stöðum, er rekið sem tvö geislakerfi) 

þá munu einnig allar bilanir verða þess valdandi að framkvæma þurfi einhverskonar aðgerð til 

að viðhalda kerfinu. Kosturinn við þessa uppsetningu miðað við opna hringinn með eina virka 

fæðingu er sá að í venjulegum rekstri þá skiptist álagið á milli fæðinga. 

 

Mynd 14: Bilanir í aðskildu hringkerfi með sitthvora fæðinguna. 

Hvaða rekstrarmöguleiki gefur bestan áreiðanleika: 

Útfrá þessum uppsetningum á rekstrarformi má sjá að áreiðanleikinn er mestur þegar kerfið er 

rekið sem lokaður hringur með tveimur virkum fæðingum. Á hinn bóginn þá hefur aðskildi 

hringurinn sína kosti þrátt fyrir minni áreiðanleika, þar sem álaginu er skipt milli fæðinga og 

engin hætta er á því að kerfið verði partur af möskvakerfi Veitna. 
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KAFLI 3 

FORSENDUR 

3.1 Reglugerðir 

Notast var við reglugerðina Háspennuvirki fyrir riðspennu yfir 1 kV [16]. Ekki er til nein 

sérstök reglugerð varðandi dreifikerfi fyrir heilbrigðisgeirann. Nokkuð er um reglugerðir 

varðandi smíði tækja fyrir heilbrigðisgeirann en heldur minna um staðla þegar kemur að 

uppsetningu raforkukerfis fyrir heilbrigðisgeirann. Notast verður við almennar reglugerðir og 

staðalinn IEC 60364-7-710 [17], sem tekur fyrir sérúrræði varðandi uppsetningu 

lágspennukerfa hjá heilbrigðisstofnunum. 

3.2 Kröfulýsingar forsendur 

Í hönnunarferlinu þarf að fylgja fyrirfram ákveðnum forsendur sem búið er að setja fram í 

kröfulýsingunni. Þær sem eiga við um dreifikerfi NLSH eru eftirfarandi: 

 Sambærilegar kröfur eru gerðar til dreifikerfisins og gert er til almennra flutnings- og 

dreifikerfa. 

 Hvor heimtaug fyrir sig skal vera fær um að anna heildar orkuþörf allra bygginga 

NLSH, ef þess þarf. 

 Veitur munu ekki reka neinn búnað innan NLSH. 

 Miða skal stærð dreifispenna út frá því að þeir geti annað öllu álaginu á viðkomandi 

afhendingarstað, auk 20% til viðbótar af skilgreindu hámarksálagi og með aflstuðul 

upp á 0,9. 

 Aflgeta og gerð allra dreifispenna skal vera sú sama. 

 Allir 11/0,4 kV dreifispennar NLSH skulu vera þurrspennar. 

 Forvaf spennis skal vera tengt með PEX – streng en bakvaf dreifispenna skal vera 

tengt með fimm leiðara skinnustokk. 

 Markmið liðaverndakerfis dreifiveitu NLSH er að leysa út bilaða einingu eins fljótt og 

kostur er. 

 Varnarbúnaður liðaverndar skal samanstanda af yfirstraumsvörn, jarðhlaupsvörn, 

undirspennuvörn, yfirspennuvörn og fasarofi. 

 Gerð er krafa um að raforka sem notuð er á dreifisvæði NLSH uppfylli alltaf kröfu 

reglugerðar nr. 1048/2004 [18] og eftir atvikum ÍST EN 50160 [19]. 

[13] 
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3.3 Vikmörk spennu 

Í grein 11 í reglugerð um gæði raforku og afhendingaröryggi, nr.1048/2004 eru settar fram 

kröfur um tíðnistýringu og spennagæði kerfa. Vikmörk afhendingarspennu miðast við 

nafnspennu. Nafnspenna er spennan sem kerfið er nefnt eftir, líkt og 11kV dreifikerfi Veitna. Í 

reglugerðinni segir eftirfarandi: 

Afhendingarspenna skal vera innan skilgreindra vikmarka en getur verið háð staðbundnum aðstæðum. 

Vikmörk: +10/-10% 

Miðað er við að mælt sé á afhendingar- eða notkunarstað viðskiptavinar. Ef mælt er í dreifistöð skulu 

neðri vikmörk spennu vera lægst -4,5% í stað -10%, nema unnt sé að sýna fram á að slík þrenging eigi 

ekki við eða mörkin séu víðari en -4,5% [18] 

Þess vegna verður notast við eftirfarandi svið á teinaspennunni í dreifikerfi NLSH: 

 Efri mörk:       11 𝑘𝑉 ∙ 1,1 = 12,1 𝑘𝑉 

 Neðri mörk:    11 𝑘𝑉 ∙ 0,955 = 10,5 𝑘𝑉 
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KAFLI 4 

HÖNNUN KERFIS 

Í þessum kafla verður fjallað um þann búnað sem nauðsynlegt er að þekkja til þess að hanna 

kerfi, sem uppfyllir þær kröfur sem taldar voru upp í kafla 3. 

4.1 Fræðileg umfjöllun um búnað 

Í þessum kafla verður farið yfir hlutverk búnaðar í dreifikerfum ásamt því hvaða möguleikar 

eru í boði. Fyrst verður fjallað um ólíkar tegundir rofabúnaðar og síðan er sérstaklega fjallað 

um 11 kV aflrofa. Því næst er fjallað örlítið um aflspenna, aflstrengi og að lokum liðavernd. 

4.1.1 Rofabúnaður 

Virkni rofabúnaðar felst í því að opna og loka straumrás. Rofabúnaður getur verið hannaður 

fyrir mismunandi virkni. Rofabúnaður getur haft mismunandi rofgetu og mismunandi 

fjarlægðir milli tengipunkta. Sá búnaður sem hefur nógu mikla fjarlægð milli leiðandi hluta og 

milli leiðandi hlutar og jarðar miðað við spennustig, eru sagðir uppfylla einangrunarfjarlægð. 

Rofabúnaður er valinn út frá hve virkni hans þarf að vera og hvaða stærðir hann er gerður 

fyrir. 

Helstu stærðir sem þarf að hafa í huga eru: 

 Málspenna (e. Rated voltage): Það er hámarks spennugildið sem búnaðurinn er 

gerður fyrir. 

 Málstraumur (e. Rated normal current): Það er hámarks stöðugur straumur sem 

búnaðurinn getur borið miðað við fyrirfram ákveðinn lofthita2. Huga skal að því að 

keyra búnaðinn undir málstraumi þegar hann er hafður í lokuðu rými með tilliti til 

loftræstingar. 

 Rated peak withstand current: Toppgildi á AC straumsferlinum sem búnaðurinn 

þolir. 

 Rated short time withstand current: Hámarkstraumurinn sem búnaðurinn þolir í 

stuttan tíma. Straumurinn er gefinn upp miðað við að hann haldi í 1 sek. og/eða 3 sek. 

 Rated short circuit making current: Toppgildi á AC straumsferlinum sem 

búnaðurinn þolir þegar rofinn er settur inn á skammhleyptan streng. 

 Rated breaking current: Rofgeta búnaðar við málstraum. Á ekki við ef rofinn getur 

rofið skammhlaup. 

                                                 
2 Lofthitinn yfir 24 klst þarf að vera lægri en 35°C og hámarksgildi hans má ekki vera hærra en 40°C [20]. 
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 Rated short circuit breaking current: RMS-gildi (AC straumur) rofgetu búnaðar á 

skammhlaupsstraum. 

[21] 

Helstu tegundir rofabúnaðar eru: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Aflrofar geta opnað og lokað alla strauma innan uppgefinna 

marka rofans. Það innifelur málstrauma, launstrauma og 

skammhlaupsstrauma. Þeir uppfylla ekki einangrunarfjarlægð 

nema þeir séu útdraganlegir og dregnir út. 

 

 Álagsskilrofar geta opnað og lokað við málstraum en geta 

ekki rofið skammhlaupsstrauma. Þeir uppfylla 

einangrunarfjarlægðina. 

 

 Skilrofar geta ekki verið opnaðir eða lokaðir nema að kerfið 

sé straumlaust. Þeir uppfylla einangrunarfjarlægðina. 

 

 Álagssnertur er rofabúnaður þegar inn- og útsláttur er tíður. 

Getur opnað og lokað við málstraum en hefur takmarkaða 

rofgetu þegar kemur að skammhlaupsstraumum. Þeir uppfylla 

ekki einangrunarfjarlæðina. 

 

 Varrofi saman stendur af bræðivari og varhúsi. Hægt er að 

rjúfa rásina með varhúsinu ef kerfið er straumlaust og 

uppfyllir það þá einangrunarfjarlæðina. Bræðivarið getur 

rofið skammhlaupsstraum en er einnota.  

[21] 
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 4.1.2 Aflrofar 

Aflrofar eru einnig valdir út frá því hvaða einangrandi efni þeir nota til þess að deyfa 

ljósbogann sem myndast við rof. Þegar spenna er á milli 3,3 – 36 kV þá eru um tvær gerðir af 

aflrofum um að velja.  

 Vacuum-rofar: 

Rof rásarinnar fer fram í lofttæmdu rými (e. vacuum) þar sem rafstraumur á ekki að 

geta flætt í lofttæmi. Þegar rofið á sér stað myndast ljósbogi sem myndar mikinn hita 

milli tengipunkta rofans. Hitinn gerir það að verkum að leiðandi málmrafeindaský 

myndast á milli tengipunkta. Vegna tilveru skýsins myndast lengri ljósbogi á milli 

tengipunktanna sem veldur því að straumurinn getur haldið áfram að flæða. Þegar 

straumurinn fer í gegnum núllpunktinn á straumferlinum þá slokknar á ljósboganum. 

Um leið og það slokknar á ljósboganum þá byrjar málmrafeindaskýið að setjast aftur á 

tengipunktana. Við þetta eykst einangrunargildið milli tengipunktanna þar sem 

straumur getur ekki flætt í gegnum lofttæmi og hindrar þannig að ljósboginn kvikni 

aftur eftir að straumurinn hefur farið í gegnum núllpunktinn [22]. 

 SF6-rofar: 

Rof rásarinnar fer fram í SF6 gasfylltu rými. SF6 er ónáttúrulegt gas sem hefur 2,5 

sinnum meiri einangrunargetu en andrúmsloftið. Þegar rofið á sér stað heldur 

straumurinn áfram að flæða í gegnum jónað SF6 gas. Jónun gassins er afleiðing 

hitamyndunar sem myndast út frá rofinu sjálfu og þegar straumur flæðir í gegnum 

jónaða gasið myndast ljósbogi. SF6-rofar eru þannig hannaðir að stöðugu flæði af SF6 

gasi er haldið á ljósbogann. Er það gert til þess að halda ljósboganum niðri og til þess 

að hindra myndun nýs ljósboga eftir endanlegt rof. Endanlegt rof verður þegar 

straumurinn fer í gegnum núllpunktinn á straumferlinum og ljósboginn slokknar. 

Ástæðan fyrir því að ljósboginn kviknar ekki aftur er sú að núna er einungis ójónað 

SF6 gas á milli tengipunktanna vegna hins stöðuga flæðis [22]. 

Báðar rofategundirnar leggja mikla áherslu á að rjúfa strauminn í núllpunkti straumferilsins. 

Ef endanlegt rof gerist ekki nákvæmlega í núllpunktinum getur myndast spennupúls í kerfinu. 

Hár spennupúls er óæskilegur þar sem hann getur valdið skemmdum á búnaði í kerfinu. Einn 

af ókostum vacuum rofans er að hann framleiðir hærri spennupúls en SF6 rofinn þegar verið er 

að rjúfa mikinn straum [23]. 

Á hinn bóginn þá myndast efnaniðurbrot í SF6 gasinu þegar það er hitað yfir 500°C, líkt og 

gerist í ljósboga. Þar sem efnaniðurbrotið verður við rof rofans þá þolir SF6 rofinn færri 

aðgerðir en Vacuum-rofinn. Einnig skal taka fram að SF6 er númer eitt á listanum yfir 

hættuleg gróðurhúsavaldandi efni ef miðað er við líftíma þess (3200 ár) og þarf því sérstakt 
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leyfi til þess að nota það. Það er samt sem áður mjög stöðug lofttegund og er það hvorki 

eitrað, eldfimt né stafar af því sprengihætta. Niðurbrotsefni þess geta hins vegar haft neikvæð 

áhrif á heilsu fólks sem kemst í snertingu við það [24]. 

Annan samanburð má sjá í töflunni hér að neðan: 

Tafla 1: Mismunur á SF6 rofum og Vacuum rofum . 

 

[22], [23] 

Annað sem gott er að hafa í huga er vélbúnaður aflrofans. Til fjölmargra ára hefur allur 

vélabúnaður 11 kV aflrofa verið knúinn af gormkrafti. Gormurinn er þá annað hvort trektur 

með handafli eða rafmagnsmótor. Oft þarf að biðja sérstaklega um að gormurinn sé 

mótortrektur. Hægt er að fjarstýra aflrofa með liða en biðja þarf einnig sérstaklega um það. 

Hins vegar, þá er núorðið hægt að fá rofa þar sem vélarbúnaðinum er stýrt með segulkrafti. 

Þetta kemur í veg fyrir þörfina á flóknum vélabúnaði sem mun bæði lækka kostnað og 

auðvelda viðgerðir [26], [27]. 

4.1.3 Aflspennar 

Nauðsynlegt er að hafa aflspenna í flutningskerfinu, meðal annars til þess að minnka 

flutningstöpin og skila orkunni á öruggu spennustigi til neytendans. Á mynd 15 má sjá 

jafngildismynd af tveggja vafa raunspenni. 

Málafl spennisins er gefið upp sem sýndarafl og fylgir formúlu 1 

𝑆 =  √3 ∙ 𝑉𝐿𝐿 ∙ 𝐼 (1) 

Þar sem, 

 S = Sýndarafl [VA] 

 VLL = Fasa – fasa spenna [V] 

 I = Straumur [A] 

 SF6 Vacuum 

Fjöldi aðgerða við málstraum 5.000-10.000 [25] 10.000-20.000 [25] 

Stærð Fyrirferðarmeiri en vacuum Fyrirferðarminni en SF6 

Viðhald Meira en vacuum Minna en SF6 

Mæling á einangrunarefni Þýstimælir – sjálfvirkt Ekki hægt 

Eldhætta Engin Engin 

Heilsuspillandi áhætta Lítil – Efnabrotsefni SF6 Engin 
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Mynd 15: Jafngildismynd fyrir tveggja vafa raunspenni [28, bls. 62]. 

R1 táknar raunviðnámið sem myndast í forvafi spennisins og R2 táknar raunviðnám 

eftirvafsins. Xf1 táknar launviðnámið sem myndast í forvafi vegna segulsviðsins sem tapast í 

umhverfinu. Xf2 táknar launviðnámið sem myndast í eftirvafi vegna segulsviðsins sem tapast í 

umhverfinu. Rm og Xm táknar járntöpin sem myndast í járnkjarna spennisins. 

Vafningahlutfall spenna er hlutfallið milli fjölda vafninga á forvafi og eftirvafi spennisins og 

fylgir formúlu 2 [29]. 

𝑎 =
𝑁1

𝑁2
=

𝐸1

𝐸2
=

𝐼2

𝐼1
 (2) 

Aflspennar upp að 36kV eru stundum nefndir dreifispennar og þeim má skipta í tvo megin 

hópa. 

 Olíuspennar: 

Eru þeir uppbyggðir þannig að kjarni og spólur þeirra eru í kafi ofan í olíu. Er það 

gert til þess að auka kælingu. Olían er einnig notuð til þess að einangra spenninn. 

Skylda er hafa olíugryfju undir spenninum og sérstakt brunahólf þar sem 

olíuspennar eru notaðir. 

 Þurrspennar: 

Eru þeir uppbyggðir þannig að bæði kjarni og spólur þurfa ekki að vera ofan í olíu. 

Þeir eru aðallega hannaðir fyrir notkun innandyra og eru því einungis búnir til úr 

brunaheldum einangrunarefnum. Það þýðir að við uppsetningu þeirra þarf hvorki 

að setja upp olíugryfju né gera eins miklar brunaráðstafanir. 

[30] 
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Spennureglun á eftirvafi aflspennis er í flestum tilfellum nauðsynleg til að halda spennunni 

innan réttra marka. Þá eru aflspennar oft hafðir með þrepastilli á forvafinu. Með þrepastilli er 

hægt að stilla vafningafjölda forvafsins og þannig stjórna vafningahlutfalli spennisins. Hægt 

er að fá tvenns konar þrepastilla. 

1. Álagsþrepaskiptir (e. On load tap changer eða OLTC)  

Álagsþrepaskiptar geta breytt vafningahlutfalli á forvafi spennis í fullum rekstri. 

2. Álagslausir þrepaskiptar (e. No load tap changer eða NLTC)  

Álagslausir þrepaskiptar geta einungis breytt vafningahlutfallinu á forvafi spennis 

þegar hann er ekki í rekstri og spennulaus. 

Það er hægt að fá báðar þessar tegundir af þrepaskiptum bæði fyrir olíu- og þurrspenna. Það er 

samt mun meira um það að OLTC séu á olíuspennum. Þurrspennar eru ávallt með vissa útgáfu 

af NLTC þar sem vafningahlutfallið er ákveðið með því að bolta koparskinnu utan á spenninn 

eftir því hvaða hlutfall er nauðsynlegt til að viðhalda réttri spennu [21]. 
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4.1.4 Aflstrengir 

Aflstrengir yfir 1 kV eru framleiddir sem einleiðara eða sem þríleiðara. Uppbygging 11-24 kV 

jarðstrengja má sjá á mynd 16 og eru útskýringar á henni eftirfarandi: 

1. Leiðari: Hann er annað hvort úr kopar eða áli. Hann þarf að geta borið málstraum og 

skammhlaupsstraum kerfisins. 

2. Hálfleiðari: Hálfleiðaralagið sléttir út ójöfnurnar í leiðaranum og með því jafnar það 

út rafsviðið í kringum leiðarann. Án hálfleiðaralagsins gæti minnsta ójafna haft þau 

áhrif að hærra rafsvið myndaðist í þeim punkti og búið til ljósboga. Ljósboginn myndi 

á endanum brjóta niður einangrunina og valda bilun. 

3. Einangrun: Þetta lag einangrar leiðarann frá skermingunni. Einangrunin þarf að vera 

nógu þykk til þess þola rafsviðið sem myndast við venjulegan rekstur og í óstöðugum 

rekstri (e. transient). 

4. Hálfleiðari: Hálfleiðaralagið býr til betri tengingu milli einangrunarinnar og 

skermingunnar. Þetta jafnar út rafsviðið og kemur í veg fyrir að hátt rafsvið myndist í 

einum punkti. 

5. Skerming: Með því að jarðtengja hana þá núllast út rafsviðið fyrir utan strenginn. 

Skermingin er líka virkur leiðari fyrir skammhlaupsstrauma ef bilun verður. 

Rakagleypinn borði er oft hafður með skermingunni til að hindra að raki myndist hjá 

einangruninni. Samblandan af raka og háu rafsviði myndar svokölluð vatnstré í 

einangrunina og mun hún á endanum gefa sig. 

6. Kápa: Vörn gegn umhverfinu. Stundum er hálfleiðaralag utan á kápunni og er það þá 

notað til þess að gera svokallað káputest. Er það til þess að athuga hvort einhverjar 

skemmdir eru í kápunni. 

[31] 

 

Mynd 16: Einleiðara jarðstrengur [32, bls. 30]. 
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Hægt er að leggja einleiðara í annað hvort þríhyrningsform eða flatt form, sjá mynd 17. Hefur 

það áhrif á straumgetu strengjanna og spóluáhrif þeirra. Þegar velja á form þarf að hafa í huga 

lagnaleiðina, stærð leiðara og hvernig skermingin er bundin til jarðar . 

 

Mynd 17: Þríhyrningsform og flatt form [33, bls. 7]. 

Afltöpin sem myndast í strengjum eru háð því hve mikill straumur er að flæða eftir 

skermingunni. Með því að lækka strauminn í skermingunni er hægt að bæta flutningsgetu 

strengsins. Það er gert með því að jarðbinda skerminguna á ákveðinn hátt og eru helstu 

aðferðirnar eftirfarandi [33], [34]: 

 

Mynd 18: Skerming tengd í báða enda 

[34, bls. 8]. 

 Tengt í báða enda (Mynd 18): Við þetta myndar 

skermingin hringrás með jörðinni sem leiðir til taps 

út frá skermingunni. Þetta veldur því að straumgeta 

strengsins minnkar. Minnstu töpin eru þegar 

strengirnir eru hafðir í þríhyrning. Enginn 

spennumismunur er á endum skermingarinnar til 

jarðar [32]–[34]. 

Grafið á mynd 18 sýnir spennumismuninn á milli 

skermingar og jarðar eftir lengd strengsins. 

 

Mynd 19: Skerming tengd í annan endann 

[34, bls. 9]. 

 Tengt í annan endann (Mynd 19): Hér myndast 

engin rás fyrir strauminn að flæða þannig að 

straumgeta strengsins skerðist ekki. Hins vegar 

myndast þá spennumismunur milli jarðar og ótengda 

enda skermingarinnar. Spennuhækkunin er línuleg 

út frá lengd strengsins og þess vegna ekki æskilegt 

að 11-24 kV strengir séu lengri en 200 m, til þess að 

skammhlaup myndist ekki milli skermingar og 

jarðar [32]. Þegar þessi aðferð er notuð þá þarf að 

leggja sérstakan jarðstreng meðfram strengnum og 

tengja hann á báðum stöðum, til þess að flytja 

bilunarstraum [32]–[34]. 

Grafið á mynd 19 sýnir spennumismuninn á milli 

skermingar og jarðar eftir lengd strengsins. 
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 Krosstenging (Mynd 20): Þessi aðferð er tilvalin þegar það þarf að leggja langar leiðir. 

Hérna eru báðir endar skermingarinnar tengdir til jarðar ásamt því að krosstengja 

skermingarnar milli strengja. Með þessu fæst enginn spennumismunur á endum 

skermingarinnar til jarðar og enginn straumur í skermingunni. Hins vegar er 

spennumismunur hæstur þar sem krosstengingin á sér stað. Þetta felur líka í sér að sérstök 

tengibox þarf til þess að framkvæma krosstengingu [31], [33]. 

Grafið á mynd 20 sýnir spennumismuninn á milli skermingar og jarðar eftir lengd 

strengsins. 

 

Mynd 20: Krosstenging skermingar [34, bls. 9]. 

Þegar stærð aflstrengja er valin út frá straumgetuþörf þarf m.a. að hafa í huga hvernig hann 

verður lagður og hvernig tengingin verður á skermingunni. 

4.1.5 Liðavernd 

Hlutverk liðaverndarinnar er að takmarka áhrifin sem bilun getur valdið í kerfinu. Hún 

getur slegið út rofa tafarlaust eða með tiltekinni seinkun. Kerfum er yfirleitt skipt upp í 

afmörkuð varnarsvæði. Þannig, ef bilun verður innan svæðisins þá tekur liðaverndin 

viðkomandi svæði út og með því einangrar hún bilunina frá öðrum hlutum kerfisins [35]. 
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Skipta má starfsemi liðaverndar niður í eftirfarandi þætti: 

 Varnaraðgerðir: 

Listinn yfir þær varnaraðgerðir sem hægt er að velja um er langur og sérhæfður. 

Varnaraðgerðir geta til að mynda virkjast eingöngu eftir straumstefnu eða við 

mismundi gildi straums eða spennu. Mismunandi tegundir af liðavernd leggja 

mismunandi áherslur á varnaraðgerðir liðsins. Nær alltaf er hægt að virkja og forrita 

hverja varnaraðgerð sjálfstætt frá öðrum aðgerðum í liðaverndinni. Flestar liðaverndir 

bjóða upp á eftirfarandi varnir: 

 Yfirstraumsvörn 

 Yfir- og undirspennuvörn 

 Yfir- og undirtíðnivörn 

 Jarðbilunarvörn 

 Stjórnun 

 Fjar- og staðstýring 

 Forritanlegar aðgerðaraðir 

 Stjórnborð 

 Innsetning rofa með samfösun 

 Eftirlit 

 Staða rofa 

 Uppsöfnuð saga aðgerða 

 Mælingar 

Allar mælingar eru gerðar með spennu- og/eða straumspennum. 

 Spenna og straumur 

 Afl 

 Tíðni 

 Yfirsveiflur 

 Samskipti 

 SCADA3 

 Milli liðavernda, til að mynda ljósleiðara samskipti 

Ekki er hægt að lista upp allar þær varnaraðgerðir og möguleika sem liðaverndir hafa upp á 

að bjóða en ofangreint gefur nokkra yfirsýn yfir hvað liðaverndir geta gert. 

[36] 

                                                 
3 Supervisory control and data acquisition: Stjórnunar- og gagnasöfnunar búnaður [23]. 
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4.2 Val á búnaði fyrir NLSH dreifikerfið 

Í þessum kafla verður fjallað um val á búnaði. Fyrst verður skilgreind flutningsþörf kerfisins 

og síðan verður farið í að velja strengi fyrir kerfið. Að lokum er farið yfir uppsetningu 

kerfisins. 

4.2.1 Flutningsþörf kerfisins 

Í upphafi hönnunar er notast við afláætlun sem er unnin út frá fermetratölum því endalegar 

afltölur fyrir starfsemi NLSH eru ekki til staðar. Endanleg afláætlun verður ekki til staðar fyrir 

framkvæmd 1. áfanga og þess vegna er notast við hönnunarforsendur út frá töflu 2. 

Tafla 2: Afláætlun NLSH [13]. 

Bygging 
Stærð 
[m²] 

Afl 
[W/m²] Heildarafl [W] 

Meðferðarkjarni 58.500 54,52 3.189.420 

Rannsóknarhús 14.000 52,12 729.680 

Bílastæðahús vestra 14.000 71,88 1.006.320 

        

Samtals aflþörf fyrir 1. áfanga 4.925.420 

Samtals aflþörf fyrir 2. áfanga 1.987.000 

Samtals aflþörf núverandi LSH 1.750.000 

Samtals aflþörf eftir framkvæmdir 8.662.420 

 

Eins og sést þá er aflþörfin fyrir NLSH þegar öllum áföngum verkefnisins er lokið um  

8,7 MW en það er álíka mikil aflþörf og gerist mest á Fáskrúðsfirði (forgangsafl) [37]. Hanna 

þarf dreifikerfi NLSH út frá endanlegri aflþörf. Eins og kom fram í kafla 3.3, þá er gert ráð 

fyrir að dreifispennar geti borið 20% hækkun álags miðað við að fasvikið sé 0,9. Það þýðir að 

allur annar búnaður í kerfinu þarf einnig að geta borið hækkunina. Reiknað var út sýndaraflið 

út frá þessum upplýsingum með formúlu 3. 

𝑆 =
𝑃

cos 𝜃
 (3) 

Þar sem, 

 S = Sýndarafl [VA] 

 P = Raunafl [W] 

 cos 𝜃 = Fasvik 

Út frá sýndaraflinu er síðan straumurinn reiknaður út miðað við að spennan sé nafnspenna 

kerfisins og er það gert með formúlu 1. 

Niðurstöður útreikninganna er að finna í töflu 3 og sýnir hún þær miðað við afláætlunina og 

20% hækkun á álagi. 
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Tafla 3: Aflþörf og hámarksstraumur í NLSH kerfinu. 

 100% aflnotkun 120% aflnotkun 

  
Raunafl 

[kW] 
Sýndarafl 

[kVA] 
Straumur 
(11kV) [A] 

Raunafl 
[kW] 

Sýndarafl 
[kVA] 

Straumur 
(11kV) [A] 

Rannsóknarhús 730 811 43 876 973 51 

Meðferðarkjarni 1 1.200 1.333 70 1.440 1.600 84 

Meðferðarkjarni 2 800 889 47 960 1.067 56 

Meðferðarkjarni 3 1.200 1.333 70 1.440 1.600 84 

Bílastæðahús vestra 1.000 1.111 58 1.200 1.333 70 

1. áfangi 4.930 5.478 288 5.916 6.573 345 

2. áfangi  2.000 2.222 117 2.400 2.667 140 

LSH 1.750 1.944 102 2.100 2.333 122 

Heildin 8.680 9.644 506 10.416 11.573 607 

Út frá töflu 3 má meðal annars sjá að aflnotkun NLSH með auknu álagi er orðin um  

10,4 MW en það er álíka mikil aflþörf og gerist mest á Ísafirði (forgangsafl) [37]. 

4.2.2 Stærð strengja 

Til þess að ákveða stærð strengja var notast við skölunaraðferð. Hún lýsir sér þannig að gefin 

er upp straumgeta strengja miðað við rekstrarhitastig þeirra. Síðan eru notaðir 

leiðréttingarstuðlar til þess að rétta straumgetu þeirra. Notast var við útgefinn bækling frá 

ABB varðandi útreikninga fyrir 10 – 500 kV strengi [33]. Aðferð þessi líkir mjög til þeirrar 

sem notuð er í reglugerðinni ÍST 200:2006 [38] til þess að ákveða stærðir strengja undir 1 kV. 

Skölun straumgetunnar var unnin út frá íslenskum aðstæðum og stöðlum. Gert er ráð fyrir því 

að strengirnir myndu vera lagðir í þríhyrningsuppröðun og ef fleiri en eitt par af strengjum 

væri nauðsynlegt, þá myndi reynt að hafa bilið á milli þeirra í lágmarki. Skölunarskilyrðin 

sem notuð voru og skölunarfastana út frá þeim, má finna í töflu 3. 

Tafla 4: Skölunarskilyrði strengja [33], [39], [40]. 

  Skilyrði Fasti 

Jarðvegshitastig [°C] 10 1,07 

Lagningadýpt strengs [m] 0,9 1,01 

Fjarlægð milli strengpara [m] 0,07 0,81 

Varmaeðlisviðnám jarðvegs [°C m/W] 1,5 0,84 

K-fastinn fyrir strengi í jörðu: 0,74 
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Stærð strengs í hringtengingu ákveðin: 

Annars vegar var skoðuð flutningsgeta strengja út frá því að rekstrarhitastig strengjanna væri 

65°C í jörðu og hins vegar 90°C í jörðu. Ástæðan fyrir því að eingöngu er skoðuð 

flutningsgeta strengjanna í jörðu er sú að skerðingin á flutningsgetunni er mun meiri í jörðu en 

í lofti. Fyrir hringtenginguna voru bornir saman tveir möguleikar, annars vegar að nota 2-3 

pör af 240q þríleiðara álstreng eða hins vegar eitt par af einleiðara kopar strengjum.  

240q þríleiðarinn var valinn því öll orkufyrirtækin sameinast um að kaupa þannig streng (oft 

kallaður Samorkustrengur). Hann er því ávallt til á lager og þarf því ekki að panta.  

Ástæðan fyrir valinu á einleiðurunum var hins vegar sú, að velja streng sem gat tekið alla 

flutningsþörfina og eins haldið þvermáli hans í lágmarki. Sjá má samanburð strengjanna hér 

að neðan í töflu 5. 

Tafla 5: Samanburður á straumgetu strengja við 65°C og 90°C. 

Strengir Í jörðu (65°C) [A] Í jörðu (90°C) [A] 

3x1x300q Cu 449,4 544,7 

3x1x400q Cu 508,4 612,8 

3x1x630q Cu 630,9 767,1 

2x3x240q Al 441,2 566,2 

3x3x240q Al 661,8 849,3 

Niðurstaðan var að 400q kopar einleiðarar í þríhyrningsuppstillingu væri besta leiðin. Þessi 

uppstilling bíður upp á það að reka strengina á 65°C rekstrarhita þegar álagið er 100%. Með 

þessari uppstillingu gefst líka sá möguleiki að reka strengina á 120% álagi en þá við 90°C 

rekstrarhita. Ekki er ætlast til að strengirnir séu reknir á 90°C í langan tíma heldur hugsað sem 

rekstrarmöguleiki vegna tímabundinnar hækkunar á álagi. Ólíklegt er að allt álag sé í gangi í 

einu og hvað þá til lengri tíma. Til uppsetninga í ETAP4 þá er notast við upplýsingar gefnar 

upp í bæklingnum frá ABB. Upplýsingar miðast við staðalinn IEC 60228 [41] um framleiðslu 

á strengjum og má sjá þær í töflu 6. 

Tafla 6: Upplýsingar um strenginn í hringtengingunni [33]. 

  Gildi Eining 

Rýmd – C 0,57 μF/km 

Span – L 0,3 mH/km 

DC viðnám við 20°C 0,047 Ω/km 

Þvermál leiðara 23,2 mm 

Þykkt einangrunar 3,4 mm 

Stærð skermingar 35 mm² 

Þvermál strengs 41 mm 

                                                 
4 Hermunarforrit fyrir raforkukerfi, sjá kafla 5.1 
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Til þess að geta módelað strenginn í ETAP þarf að reikna spanviðnám (𝑋𝐿) hans samkvæmt 

formúlu 4 og rýmdarleiðni (𝑌𝐶) hans samkvæmt formúlu 5. Ekki þarf að reikna nýtt 

raunviðnám miðað við að rekstrarhitastig hans sé hærra en 20°C því forritið gerir það 

sjálfkrafa ef rekstrarhitastigsmörkin eru slegin inn.  

𝑋𝐿 = 2𝜋𝑓𝐿 (4) 

Þar sem, 

 XL = Spanviðnám [Ω/km] 

 f = Tíðni [Hz] 

 L = Span [H/km] 

 

𝑌𝐶 = 2𝜋𝑓𝐶 (5) 

Þar sem, 

 YC = Rýmdarleiðni [S/km] 

 f = Tíðni [Hz] 

 L = Span [F/km] 

Stærðirnar sem eru notaðar til þess að módela strenginn í ETAP er að finna í töflu 6. 

Tafla 7: Viðnámsstæðir strengsins í hringtengingunni 

  Gildi Eining 

Y 0,000179 S/km 

X 0,094248 Ω/km 

R 0,047000 Ω/km 

Til að ákveða strenglengdir þá er dreifikerfið gróflega teiknað upp inn á 

deiliskipulagsteikninguna og lengdirnar áætlaðar með mælingum af teikningunni. Lengdir 

strengja eru eitt af því sem nauðsynlegt er að setja inn í ETAP þar sem vegalengd strengjanna 

hefur mikið að gera með viðnámsgildi og þéttamyndun þeirra. 

Uppsetning lagnaleiða á mynd 21 ætti að gefa góða mynd af uppsetningu dreifikerfis NLSH 

og má sjá strenglengdirnar í viðauka A. 
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Mynd 21:Tillaga af uppsetningu dreifikerfi NLSH 
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Stærð strengs að dreifispennum ákveðin:  

Notast er við sömu skölunaraðferðina og áður, en þar sem þessi lagnaleið er innandyra og 

ekki niðurgrafin þá þarf einungis að gera ráð fyrir lofthitastigi. Reiknað er með 40°C lofthita 

þar sem það myndast oft mikill hiti í kringum lagnaleiðir. Annað sem þarf að hafa í huga er að 

endabúnaður sem ætlaður er fyrir dreifikerfisbúnað, er oftast nær ekki hannaður fyrir strengi 

minni en 25q. Þess vegna var ákveðið að notast við 25q þríleiðara álstreng og má sjá 

flutningsgetu hans í töflu 8. 

Tafla 8: Flutningsgeta strengja að dreifispennum [33]. 

Strengur Í lofti (65°C) [A] Í lofti (90°C) [A] 

1x3x25q Al 92,2 104,5 

Þar sem flutningsgeta hans er nægjanleg, er sömu upplýsingum safnað saman um hann líkt og 

áður til þess að setja upp í ETAP. Þær upplýsingar sem notaðar voru má finna í töflu 9 og eru 

allar strenglengdir að dreifispennum skilgreindar sem 20 m. 

Tafla 9: Upplýsingar um strengina að dreifispennum [33]. 

  Gildi Eining 

Rýmd - C 0,23 μF/km 

Span - L 0,39 mH/km 

DC viðnám við 20°C 1,2 Ω/km 

Þvermál leiðara 5,8 mm 

Þykkt einangrunar 3,4 mm 

Stærð skermingar 10 q 

Þvermál strengs 40 mm 

Þéttaleiðni - Y 0,000072 S/km 

Spanviðnám - X 0,122522 Ω/km 
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4.3 Uppsetning kerfisins 

Ákveðið var að velja 1.600 kVA spenna þar sem mesta aflþörfin fyrir einn hluta í kerfinu er 

1.600 kVA, sjá töflu 3. Eins var ákveðið að fara ekki með spennana upp í 2.000 kVA þar sem 

útreikningar eru þegar miðaðir við jaðartilfelli og ekki talin þörf á stærri spennum. Þrátt fyrir 

að forsendur krefjist að allir spennar eigi að vera sömu stærðar þá var ákveðið að nota áfram 

1.250 kVA spennana sem eru þegar til staðar í LSH. 

Málstraumur rofabúnaðar var valinn 630 A út frá því að hámarksstraumurinn í kerfinu er 

609A, sem kemur fram í töflu 3. Ákveðið var að fara ekki upp í 1250 A rofabúnað þar sem 

útreikningar eru þegar miðaðir við jaðartilfelli og ekki talin þörf á að tvöfalda málstrauminn. 

Þegar upplýsingar fyrir kerfið eru teknar saman og listaðar upp, þá líta þær svona út: 

 Dreifispennar skulu vera 1600 kVA, 11/0,4 kV þurrspennar, nema LSH. 

 Rofabúnaður með málspennuna 12 kV og málstrauminn 630 A. 

 Rofgeta aflrofa/álagsskilrofa er 630 A. 

 11 kV strengurinn að dreifispennum skal vera 1x3x25q, Al. 

 11 kV strengurinn í hringtengingunni skal vera 3x1x400q, Cu. 

Sjá má kerfismyndina fyrir dreifikerfið eftir 1. áfanga á mynd 22 og eftir 2. áfanga á mynd 23. 

Það sem er innan í skýjunum á myndunum er ekki partur af þessu verkefni. Innan í skýjunum 

eru varaaflstöðin og 400V dreifingin. 

Einnig má sjá uppsetningu varnarsvæða kerfisins á mynd 29 í viðauka C. 
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Mynd 22: Kerfismynd af dreifikerfinu eftir 1. áfanga. 
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Mynd 23: Kerfismynd af dreifikerfinu eftir 2. áfanga. 
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KAFLI 5 

HERMANIR 

Í þessum kafla verður fjallað um þær hermanir sem gerðar voru á kerfinu til þess að greina 

virkni þess. Fyrst verður fjallað um aflflæðihermanir, síðan er fjallað um bilanir og farið í 

skammhlaupsútreikninga fyrir þriggja fasa skammhlaup. Að lokum er farið í niðurstöður 

hermana og hvað er hægt að sjá út úr þeim. 

5.1 Aflflæðihermanir 

Aflflæðihermarnir eru gerðar með sérstökum tölvuforritum og var notast við ETAP í þessu 

verkefni. ETAP er þróað af fyrirtækinu Operational Technology, Inc og er m.a. notað í 

útreikninga og kerfishermanir fyrir dreifikerfi. Aflflæðihermanir ganga út frá því að reikna 

spennu og spennuhorn (fasvik) á hverjum teini í kerfinu. Kerfið þarf að vera jafnlægt þriggja 

fasa kerfi í stöðugu ástandi til að útreikingarnir virki. Aflflæðihermanir notast við ítranir og 

ítra þar til mismunurinn milli ítrunar númer n og n-1 er minni en lágmarksgildið sem miðað er 

við. Við þessar ítranir fæst einnig raunaflið og launaflið sem flæðir í kerfinu. Út frá þeim 

upplýsingum má reikna út strauma og töp í kerfinu. Hægt er að vinna með þrjár gerðir af 

teinum í aflfæðishermunum, þeir eru: 

 Slakateinn (e. Slack bus): Hvert kerfi er einungis með einn slakatein. Hann hefur 

spennu og spennuhornið fast í gildinu 1,0∠0° 𝑝. 𝑢. Raunafls- og launaflsflæðið er 

reiknað út með ítrun. 

 Álagsteinn (e. PQ bus): Spennu og spennuhorns gildi hans eru reiknuð út en raunafls- 

og launaflsflæði teinsins eru föst. Í venjulegum aflflæðishermunum þá er þetta 

algengasta tegundin af teini í kerfum. 

 Spennustýrður teinn (e. PV bus): Launaflsflæði og spennuhorn teinsins eru reiknuð út, 

á meðan raunaflsflæði og spenna teinsins eru föst. Einnig eru gefin upp hámarks og 

lámarksgildi sem launaflsflæðið getur verið. Við svona teina eru rafalar, rjúfanlegir 

hliðtengdir þéttar og launaflsvirki tengdir. 

Taka þarf inn í útreikningana viðnámsgildi búnaðar sem kerfið stendur saman af, m.a. strengi, 

línur og spenna.Til þess er notað samleiðni fylki (Ybus) kerfisins sem samanstendur af 

samleiðninni milli teina og samleiðni til teina. Með því að nota formúluna, 

𝑰 = 𝒀𝑏𝑢𝑠𝑽 (6) 
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þar sem I er N stór vigur af straumum til allra teina í kerfinu og V er N stór vigur af öllum 

teinaspennum í kerfinu. Þá verður formúlan fyrir tein númer k, 

𝐼𝑘 = ∑ 𝑌𝑘𝑛𝑉𝑛

𝑁

𝑛=1

 (7) 

sem gefur að aflflæðið fyrir tein númer k er 

𝑆𝑘 = 𝑃𝑘 + 𝒊𝑄𝑘 = 𝑉𝑘𝐼𝑘
∗ (8) 

[42] 

5.2 Skammhlaup 

Ekki er hægt að hanna og smíða kerfi sem bilar aldrei, þó svo að það væri mjög æskilegt að 

geta það. Þess vegna þarf að þekkja hvaða mögulegu bilanir geta átt sér stað. Þá er möguleiki 

að búið sé að gera ráðstafanir í kerfinu til þess að hreinsa burtu þær bilanir sem koma upp og 

koma þannig í veg fyrir að þær skemmi út frá sér og trufli rekstur kerfisins. Bilunum getur 

verið skipt niður í tvær gerðir, annars vegar virkar og hins vegar óvirkar bilanir.  

 Virkar bilanir eru þar sem straumur flæðir á milli fasa eða á milli fasa og jarðar. Virkar 

bilanir gerast þegar einangrun hefur brotnað niður. Þær geta gerst á einu augnabliki, líkt 

og þegar strengur er grafinn í sundur. Þessa tegund bilana þarf að meðhöndla með hraði 

þar sem þess háttar bilun getur valdið tjóni á fólki. Virkar bilanir geta á hinn bóginn líka 

byrjað smátt og undið upp á sig þar til um heilsteypta bilun er um að ræða (e. Partial 

discharge). Dæmi um slíka bilun getur verið kórónu myndun eða leiðni utan á einangrara. 

 Óvirkar bilanir eru á hinn bóginn þegar farið er að reyna á uppgefin mörk búnaðar. Það 

leiðir til þess að einangrun búnaðarins brotnar niður og veldur á endanum virkri bilun. 

Þess vegna er mikilvægt að vakta aflið í kerfinu svo hægt sé að gera ráðstafanir ef það fer 

að reyna á þessi mörk. 

Þær virku bilanir sem geta átt sér stað í þriggja fasa kerfi má sjá á mynd 24 og eru eftirfarandi: 

A. Fasa - jörð skammhlaup 

B. Fasa - fasa skammhlaup 

C. Fasa – fasa – jörð skammhlaup 

D. Þriggja fasa skammhlaup 

E. Þriggja fasa skammhlaup til 

jarðar  

Mynd 24: Bilanir í þriggja fasa kerfi [36, bls. 8]. 
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Mikilvægt er að skoða þriggja fasa skammhlaup kerfa á hönnunarstigi til þess að geta valið 

réttan búnað miðað við skammhlaupsþol þeirra. Ástæðan fyrir því að þriggja fasa 

skammhlaupið er skoðað, er sú að það er hæsta mögulega skammhlaupið sem getur orðið í 

kerfinu [36]. Síðar í hönnuninni þarf einnig að skoða lægsta mögulega skammhlaupið í 

kerfinu. Helsta ástæðan fyrir því er að geta stillt varnarbúnaðinn rétt [36]. Mörg af 

aflflæðiforritunum hafa þann möguleika að reikna úr skammhlaupsstrauma í kerfinu. ETAP 

hefur þann möguleika og var það látið reikna út þriggja fasa skammhlaup kerfisins, sjá mynd 

24. 

Samanburður á skammhlaupsstraumum. 

Samanburður var gerður á milli skammhlaupsstraumsins sem 

ETAP gefur upp og þeim sem fæst við að reikna þá með 

viðnámsútreikningum. Borin var saman lagnaleiðin sem sést 

á mynd 25 og eru gildi búnaðar þau sömu og áður hafa verið 

tilgreind. 

Skammhlaupsafl (SCC) Veitna í dreifistöðvum var reiknað út 

með því að nota formúlu 1. Notast var við upphafsgildi 

samhverfs skammhlaupsstraums (𝐼𝑘
′′) og að rekstrarspenna 

kerfisins væri 11 kV. Upplýsingar um skammhlaupsstrauma 

á 11 kV teinum í stöðvum A1 og A2 voru fengnar hjá 

Veitum [43]. Helstu stærðir um skammhlaupsaflið í A1 og 

A2 er í töflu 10. 

Tafla 10: Skammhlaupsafl hjá Veitum. 

  Teinarofi úti Teinarofi inn 

Veitu stöð A1 A2 A1 A2 

𝑰𝒌
′′ [kA] 10,8 11,5 20,2 20,5 

SCC [MVA] 206,3 219,7 384,3 391,0 

 

  

Mynd 25: Prófunarrás í kerfinu. 
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Notast var við skammhlaupsaflið þegar tenging er á milli 11 kV teina í kerfinu því þá er 

skammhlaupsafl stærra. Samviðnám (𝑍𝑢𝑝) aflgjafans er reiknað út frá skammhlaupsaflinu 

með formúlunni, 

𝑍𝑢𝑝 =
𝑉𝐿𝐿

   2

𝑆𝐶𝐶
 (9) 

Þar sem, 

 SCC = Skammhlaupsafl [VA] 

 Z = Samviðnám [Ω] 

 

Fyrir samviðnám (𝑍𝐿𝑖𝑛𝑒) leiðara er notast við formúluna, 

𝑍𝐿𝑖𝑛𝑒 =   √𝑅2 + 𝑋2 (10) 

Fyrir samviðnám (𝑍𝑇) spenna er notast við formúluna, 

𝑍𝑇 =
𝑉𝐿𝐿

   2

𝑆𝑛
∙ 𝑢𝑠𝑐 (11) 

Þar sem, 

 Usc = Skammhlaupsspenna spennis [%] 

 Sn = Málafl spennis[VA] 

Fyrir skammhlaupsstraum (𝐼𝐾
′′) rásarinnar er notast við formúluna, 

𝐼𝑘
′′ =

𝑉𝐿𝐿

√3 ∙ 𝑍𝑘

 (12) 

Þar sem, 

 Zk = Samanlagt samviðnám rásarinnar [Ω] 

 𝐼𝑘
′′ = Skammhlaupsstraumur [A] 

[28], [44] 

Tafla 11: Samanburður á útreiknuðum og ETAP skammhlaupsstraumum. 

Spenna [kV] 
Reiknaður 

straumur [A] 
ETAP 

straumur[A] ±Skekkja [%] 

0,4 35.132 36.741 4% 

11 1.278 1.336 4% 

Líkt og sést í töflu 11 þá er skekkjan á milli viðnámsaðferðarinnar og því sem ETAP gefur 

upp um ±4%. Þá má gefa sér að þessi partur af kerfinu sé rétt settur upp og út frá því má 

álykta að kerfið sé það einnig. 
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5.3 Niðurstöður hermana 

Uppsetningar kerfisins við hermanir eru eins og kemur fram á mynd 26. Í töflu 19 í viðauka B 

er sýnt hvaða rofar eru úti miðað við uppsetningu kerfisins. Rofar -3B.1 og -5B.1 sem tengja 

varaaflið við dreifikerfið eru samt ávallt opnir þar sem ekki var verið að herma og prófa 

varaaflskerfið í þessu verkefni. Með því að herma mögulega verstu og bestu 

rekstraruppsetningarnar þá ættu aðrir möguleikar að falla innan þeirra gilda. 

 

Mynd 26: Sýnir mismunandi uppsetningar á kerfinu eins og það var prófað. 

Samkvæmt upplýsingum frá Veitum, þá er 11 kV dreifikerfið hjá þeim venjulega rekið sem 

geislakerfi þannig að engin tenging er á milli aðveitustöðva A1 og A2. Það þýðir að strengur -

W0 var alltaf opinn við hermanir. Einnig fengust þær upplýsingar að álagstoppur í A1 árið 

2015 var 33,6 MW og að álagstoppur í A2 árið 2015 var 23,4 MW. Miðað var við þessar tölur 

í hermuninni ásamt 0.96 fasviki, þar sem það er meðalaflstuðullinn á höfuðborgarsvæðinu 

[45]. Einnig var gengið út frá því að teinaspennan í A1 ogA2 væru nákvæmlega 11 kV. 
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Samanburður á uppsetningu á kerfinu 

Niðurstöðurnar út frá aflflæðihermunum voru settar upp í gröf. Niðurstöðurnar sem voru 

skoðaðar sérstaklega voru teinaspenna rofafeltanna, straumurinn í hringtengingunni og 

straumurinn í heimtaugunum. Niðurstöðurnar voru settar upp eftir 1. áfanga og hins vegar 

eftir 2. áfanga. Nákvæmar tölur má sjá í viðaukum D og E. 

Uppbygging á gröfum 1 og 2 eru þannig að lárétti ásinn segir til um númer uppsetningar á 

kerfinu miðað við mynd 26 og lóðrétti ásinn sýnir spennustigið. Meðaltals teinaspennan er 

sýnd með appelsínumgulum punkti. Svörtu punktarnir sem eru tengdir appelsínugula 

punktinum með línu, sýna lægstu og hæstu teinaspennuna. 

 

Graf 1: Teinaspenna NLSH eftir 1. áfanga. 
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Graf 2: Teinaspenna NLSH eftir 2. áfanga. 

Út frá gröfum 1 og 2 má sjá að: 

 Stöðugasta teinaspennan fæst með því að reka kerfið sem hring með tveimur 

fæðingum. 

 Lág teinaspenna fæst í hermunum númer 3, 12, 13 og 14. Þetta eru allt hermanir 

þar sem fæðingin frá A2 er að bera allt kerfið. Spennulækkunin orsakast af langri 

vegalengd milli A2 og NLSH. 

 Lægsta teinaspennan sem myndast er 10,66 kV og er um að ræða mjög langt 

geislakerfi í 2. áfanga. 

 Teinaspennan fer aldrei út fyrir vikmörk spennu (10,5 – 12 kV) samkvæmt 

reglugerð nr.1048/2004 [18].  
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Uppbygging á gröfum 3 og 4 er þannig að lárétti ásinn segir til um númer uppsetningar á 

kerfinu miðað við mynd 26 og lóðrétti ásinn sýnir strauminn. Meðaltals straumurinn í 

hringtengingunni er sýndur með grænum punkti. Svörtu punktarnir sem eru tengdir græna 

punktinum með línu, sýna lægsta og hæsta strauminn í hringtengingunni. Tvær rauðar línur 

eru þvert yfir gröfin og sýna þær straumgetu strengsins í hringtengingunni. Neðri línan 

sýnir straumgetu strengsins við 65°C rekstrarhitastig og efri línan sýnir staumgetu hans við 

90°C rekstrarhitastig. 

 

Graf 3: Straumur í hringtengingunni eftir 1. áfanga. 
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Graf 4: Straumur í hringtengingunni eftir 2. áfanga. 

Út frá gröfum 3 og 4 má sjá að: 

 Einungis tvær uppsetningar kerfisins eru þar sem straumflutningur fer yfir 

straumgetu strengsins. Eru þetta bæði tilfelli þar sem um mjög langt geislakerfi er 

að ræða og mjög ólíklegt er að kerfið væri rekið á þennan hátt nema í nokkrar 

klukkustundir. 

 Straumur er ekki mikið að fara yfir 400 A í hringtengingunni ef uppsetning 

kerfisins er ekki of öfgakennd. 
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Uppbygging á gröfum 5 og 6 er þannig að lárétti ásinn segir til um númer uppsetningar á 

kerfinu miðað við mynd 26 og lóðrétti ásinn sýnir strauminn. Straumurinn í streng -W1, frá 

dreifistöðinni A1 er sýndur með bláum punkti. Hins vegar, þá er straumurinn í streng -

W2.2, frá dreifistöðinni A2 sýndur með appelsínugulum punkti. Tvær rauðar línur eru 

þvert yfir gröfin og sýna þær straumgetu strengjanna. Neðri línan sýnir straumgetu 

strengsins við 65°C rekstrarhitastig og efri línan sýnir staumgetu hans við 90°C 

rekstrarhitastig. 

 

Graf 5: Straumur í fæðingum eftir 1. áfanga. 
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Graf 6: Straumur í fæðingum eftir 2. áfanga. 

Út frá gröfum 5 og 6 má sjá að: 

 Þegar kerfið er rekið á tveimur fæðingum þá er -W1 ávallt lestaður með 2-3 

sinnum meiri straum en -W2.2. 

 Ef kerfið er rekið á 120% álagi í 1-2 daga þarf að auka straumgetu fæðinganna. 

 Eini möguleikinn að lesta báðar fæðingarnar jafnt er að skipta kerfinu upp í tvö 

geislakerfi með jafnmikið álag á sér. 
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Ytri bilanir 

Skoðað var hvort NLSH kerfið gæti orðið partur af möskvakerfi Veitna. Sá möguleiki er 

fyrir hendi ef skammhlaup myndi verða á 132 kV teininum í A1 eða í A2. Á mynd 27 má 

sjá skammhlaup á 132 kV teininum í A1. Fjólubláa brotalínan sýnir straumleiðina í 

gegnum NLSH til að viðhalda álaginu á A1. 

 

Mynd 27: Skammhlaup á 132 kV teinum í A1. 

Kerfið var hermt við þessar aðstæður og sýnir tafla 12 að við þessar aðstæður þá verður 

NLSH partur af möskvakerfi Veitna, þar sem straumur er að flæða frá NLSH til Veitna. 

Tafla 12: Straumur í fæðingum NLSH ef bilun er í kerfi Veitna. 

  

A1 úti A2 úti 
1. áfangi 2. áfangi 1. áfangi 2. áfangi 

Próf nr. -W1 [A] -W2.2 [A] -W1 [A] -W2 [A] -W1 [A] -W2.2 [A] -W1 [A] -W2 [A] 

1 -1.592 1.902 -1.575 2.110 1.477 -1.148 1.715 -1.143 

5 -1.590 1.899 -1.573 2.108 1.475 -1.146 1.714 -1.142 

8 -1.569 1.887 -1.523 2.051 1.463 -1.136 1.681 -1.115 
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Skammhlaup í kerfinu 

Skammhlaupshermanir voru gerðar á hringtengingunni miðað við uppsetningu kerfisins og 

eftir áföngum. Voru skammhlaupsstraumar í innkomandi rofafeltum eingöngu skoðaðir þar 

sem fræðilega eiga þeir að vera hæstir þar. Notast var við þriggja fasa 

skammhlaupshermun til þess að finna hæsta mögulegan skammhlaupstraum. 

Útkomu hermana má sjá í töflu 13. 

Tafla 13: Skammhlaupsstraumar í innkomandi rofafeltum. 

  Rofafelt -3A Rofafelt -5A 

Próf 
nr. Eftir 1. áfanga [A] Eftir 2 .áfanga [A] Eftir 1. áfanga [A] Eftir 2. áfanga [A] 

1 26.745 26.703 26.436 26.356 

2 15.965 15.965 15.305 15.224 

3 10.823 10.781 11.159 11.159 

5 26.642 26.642 26.241 26.241 

8 25.789 24.840 24.671 23.011 

15 15.965 15.965 11.159 11.159 

Út frá þessu má sjá að: 

 Skammhlaupsstraumurinn er mestur þegar kerfið er rekið sem lokaður hringur með 

tvær virkar fæðingar. 

 Skammhlaupsstraumurinn lækkar eftir því sem hringurinn stækkar. 

 Skammhlaupsstraumurinn er töluvert hærri þegar kerfið er rekið með tveimur 

fæðingum. 

Einnig var skammhlaupsstraumurinn í öllum hringnum skoðaður ef kerfið væri rekið sem 

lokaður hringur með tveimur virkum fæðingum. Það var gert þar sem 

skammhlaupsstraumurinn fór yfir 25 kA. Það er hámarks skammhlaupsstraumurinn sem 

vissar gerðir af dreifistöðvarofafeltum þola [14], [46]. Út úr þeim hermunum kom í ljós að: 

 Skammhlaupsstraumurinn er hæstur innan Meðferðarkjarnans. 

 Skammhlaupsstraumurinn lækkar utan við Meðferðarkjarnan. 

 Skammhlaupsstraumurinn lækkar undir 25 kA utan við Meðferðarkjarnans eftir 2. 

áfanga. 

Niðurstöður hermana má sjá í töflu 14. 
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Tafla 14: Skammhlaupsstraumur í kerfinu þegar það er keyrt 

sem lokaður hringur með tveimur virkum fæðingum. 

Teinn Eftir 1. áfanga[A] Eftir 2. áfanga[A] 

-1A 25.129 24.228 

-1B 25.137 24.305 

-2A 25.289 24.762 

-2B 25.343 24.869 

-3A 26.745 26.703 

-3B 26.670 26.643 

-4A 26.430 26.429 

-4B 26.409 26.403 

-5A 26.436 26.356 

-5B 26.289 26.185 

-6A   24.161 

-6B   24.093 

-7A   23.586 

-7B   23.585 
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KAFLI 6 

NIÐURSTÖÐUR 

6.1 Hugleiðingar og niðurstöður 

Það er hægt að reka dreifikerfi NLSH á tvo vegu; annars vegar með eina virka fæðingu, hins 

vegar með tvær virkar fæðingar. Hvor aðferðin fyrir sig hefur bæði jákvæð og neikvæð áhrif á 

hönnun kerfisins ásamt því að rekstrarástand kerfisins er mismunandi. 

Tvær virkar fæðingar: 

Hefur það í för með sér að teinaspenna milli dreifistöðva verður mjög stöðug og jöfn. 

Hins vegar hefur það í för með sér að skammhlaupsstraumurinn í kerfinu verður 

töluvert hærri en ella. Sem hefur aftur á móti í för með sér að nauðsynlegt er að setja 

strax í byrjun öflugri og dýrari rofabúnað. 

Eins er hætta á að dreifikerfi NLSH geti orðið partur af möskvakerfi Veitna ef um ytri 

bilun, í dreifikerfi Veitna, er að ræða. Til að koma í veg fyrir að það gerist þarf að setja 

stefnuvirka varnarliða á báðar innkomandi fæðingar frá Veitum. Með því að nota 

stefnuvirka aflliða, þá slá þeir út viðkomandi fæðingu ef straumstefnan er öfug og 

koma þannig í veg fyrir að aflflæði í fæðingunum sé öfug. Einnig er nauðsynlegt að 

hafa stefnuvirka yfirstraumsvörn og stefnuvirka jarðbilunarvörn til að varna því að 

báðar fæðingar myndu slá út vegna bilunar [47]. 

Ein virk fæðing: 

Þá er teinaspenna milli dreifistöðva í venjulegum rekstri ekki eins stöðug og jöfn. Á 

hinn bóginn þá er enginn möguleiki á því að dreifikerfi NLSH verði partur af 

möskvakerfi Veitna. Hefur það einnig í för með sér að skammhlaupsstraumurinn í 

kerfinu verður lægri, sem aftur á móti bíður upp á ódýrari rofabúnað. 

Eitt er það sem þarf að hafa í huga þegar kerfið er rekið sem lokaður hringur, hvort sem er 

með eina eða tvær virkar fæðingar. Til að geta haldið uppi virkni og áreiðanleika lokaðs 

hrings, sem talað var um í kafla 2.5 þá þurfa allir rofar í kerfinu að vera aflrofar með 

viðeigandi liðavörn. 

Ef notast er aftur á móti við álagsskilrofa í uppsetningu kerfisins, líkt og rætt var um í kafla 

4.3, þá virkar kerfið líkt og á mynd 28. Vinstra megin á myndinni sést að bilun verður í 

strengnum milli rofafelta 4 og 5. 
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Mynd 28: Einangrun bilunar í kerfi með álagsskilrofum. 

Álagsskilrofarnir sitt hvoru megin við bilunina, eða í öllu kerfinu, slá ekki út við 

skammhlaupsstrauminn þannig að útsláttur verður ekki fyrr en liðavernd innkomandi aflrofa 

skynja bilunina og slá kerfinu út. Liðavarnirnar í innkomandi rofunum reikna síðan út 

staðsetningu bilunarinnar í kerfinu og einangra hana frá kerfinu með því að slá út viðeigandi 

álagsskilrofum. Ástand kerfisins er þá eins og sést fyrir miðju á myndinni. 

Innkomandi aflrofar slá sér síðan aftur inn þegar búið er að einangra bilunina frá kerfinu. 

Gerist þetta allt á ca. 20 sek. [14] og lítur kerfið þá út eins og sést á myndinni hægra megin. 

Þannig að ef ekki eru einungis hafðir aflrofar í kerfinu þá hverfur öll hagræðing og aukinn 

áreiðanleiki sem það hefur í för með sér að reka kerfið sem lokaðan hring. 

Skilgreining afláætlunar NLSH til framtíðar er eitt af því sem vegur þungt í ákvörðuninni um 

hvernig hanna skuli dreifikerfi NLSH. Er þessi 20% álagsaukning sem gert er ráð fyrir í 

kröfulýsingunni, hugsuð sem tímabundin hækkun í kerfinu eða er það hugsað sem 

hámarksálag sem hægt er að bæta við kerfið í framtíðinni? Ef gengið er út frá því að 20% 

hækkunin sé á stöðugu álagi í framtíðinni þá er farið að nálgast takmörk þess sem 630 A 

rofabúnaður getur höndlað. 

Ef farið er í öflugri rofabúnað þá er yfirleitt næsta stærð af rofabúnaði 1.250 A, sem hefur það 

einnig í för með sér að búnaðurinn er með hærra skammhlaupsstraumsþol. Eins þyrfti að 

stækka innkomandi fæðingar frá Veitum, þannig að þær væru að lágmarki 500q kopar og eins 

þyrfti að íhuga það að fara í 2.000 kVA þurrspenna. Ef allar þessar stærðar breytingar eru 

framkvæmdar á kerfinu þá er hönnun kerfisins þannig að það skiptir ekki máli hvernig það 

væri rekið. 
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Hér fyrir neðan eru þrjú dæmi um uppsetningu rofabúnaðar í dreifikerfi NLSH ásamt grófum 

kostnaðaráætlunum út frá rofabúnaði. 

ABB SafePlus 

Ef valið er að setja kerfið upp með innkomandi aflrofum og álagsskilrofum af gerðinni ABB 

SafePlus þá er hæsti skammhlaupsstraumur í 1 sek., sem kerfið þolir 25 kA og málstraumur 

kerfisins er 630 A. Gróf kostnaðaráætlun þessa rofabúnaðar er um 70 milljónir króna, sjá [14], 

[48]. 

Tafla 15: Kostnaðaráætlun m.v. ABB SafePlus rofabúnað. 

  
Fjöldi 
[stk] 

Ein.verð 
[kr] Heild.verð [kr] 

Aflrofar 18 2.000.000 36.000.000 

Álagsskilrofar 28 1.200.000 33.600.000 

Samanlagt 69.600.000 

ABB UniSec 

Ef valið er að setja kerfið upp með innkomandi aflrofum og álagsskilrofum af gerðinni ABB 

UniSec þá er hæsti skammhlaupsstraumur í 1 sek., sem kerfið þolir 25 kA og málstraumur 

kerfisins er 630-1250 A. Gróf kostnaðaráætlun vegna þessa rofabúnaðar er um 116 milljónir 

króna, sjá [49], [50] 

Tafla 16: Kostnaðaráætlun m.v. ABB UniSec rofabúnað. 

  
Fjöldi 
[stk] 

Ein.verð 
[kr] Heild.verð [kr] 

Aflrofar 18 1.800.000 32.400.000 

Álagsskilrofar 28 3.000.000 84.000.000 

Samanlagt 116.400.000 

Tryggvi 2000 

Ef valið er að setja kerfið upp með aflrofum á öllum útgöngum, með t.d. skápum af gerðinni 

Tryggvi 2000 frá Orkuvirki ehf. þá myndi hæsti skammhlaupsstraumur í 1 sek., sem kerfið 

þolir vera 31,5 kA og málstraumur kerfisins er 1.250 A. Gróf kostnaðaráætlun vegna þessa 

rofabúnaðar er um 207 milljónir króna, sjá [50], [51]. 

Tafla 17: Kostnaðaráætlun m.v. Tryggva 2000 rofabúnað. 

  
Fjöldi 
[stk] 

Ein.verð 
[kr] Heild.verð [kr] 

Aflrofar 46 4.500.000 207.000.000 

Álagsskilrofar 0 0 0 

Samanlagt 207.000.000 
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6.2 Næstu skref 

Með svona mikilli álagsaukningu sem viðbót NLSH er á dreifikerfið hjá Veitum, er 

nauðsynlegt að athuga hvort ekki þurfi að gera verulegar breytingar til að styrkja kerfið hjá 

þeim. 

Mögulega þarf að stækka og skipta út 132/11 kV aflspennum í aðveitustöðvum A1 og A2 

þannig að þeir geti flutt aukið afl með tilkomu NLSH. Ef svo er þá gæti það leitt til þess að 

skammhlaupsaflið í kerfinu breytist, sem gæti breytt því hver skammhlaupsgeta búnaðarins 

þyfti að vera. 

Eins þarf að skoða með að reka dreifikerfi NLSH sem möskvakerfi. Með því væri möguleiki á 

að fjölga heimtaugum inn í kerfi NLSH og þannig breyta þeim kröfum sem gerðar eru á 

innkomandi fæðingar varðandi straumgetu. Eins með því að reka það ávallt sem nokkur 

geislakerfi þá myndi skammhlaupsstraumurinn í kerfinu haldast lágur. 

Á þann hátt væri hægt að lækka málstraum rofabúnaðar og þá straumgetu sem strengir þurfa 

að hafa. Þetta auðveldar líka möguleikann á að stækka kerfið á auðveldan hátt í framtíðinni. 

Hins vegar getur það aukið flækjustigið við uppsetningu á liðavernd kerfisins og gert kerfið 

mun flóknara í daglegum rekstri. 
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VIÐAUKI A 

JARÐSTRENGIR 

Tafla 18: Vegalengdir strengja notaðar í ETAP 

Strengur Gerð Lengd [m] Strengur Gerð Lengd [m] 

-W 0 3x1x400,al 2600 -W 16 1x3x25,al 20 

-W 1 3x1x400,cu 900 -W 17 1x3x25,al 20 

-W 2.1 3x1x400,cu 2400 -W 18 1x3x25,al 20 

-W 2.2 3x1x400,cu 350 -W 19 1x3x25,al 20 

-W 3 3x1x400,cu xxx -W 20 1x3x25,al 20 

-W 4 3x1x400,cu xxx -W 21 1x3x25,al 20 

-W 5 3x1x400,cu 350 -W 22 1x3x25,al 20 

-W 6 3x1x400,cu 20 -W 23 1x3x25,al 20 

-W 7 3x1x400,cu 100 -W 24 1x3x25,al 20 

-W 8 3x1x400,cu 20 -W 25 3x1x400,cu 350 

-W 9 3x1x400,cu 250 -W 26 3x1x400,cu 20 

-W 10 3x1x400,cu 20 -W 27 3x1x400,cu 300 

-W 11 3x1x400,cu 100 -W 28 3x1x400,cu 20 

-W 12 3x1x400,cu 20 -W 29 1x3x25,al 20 

-W 13 3x1x400,cu 100 -W 30 1x3x25,al 20 

-W 14 3x1x400,cu 20 -W 31 1x3x25,al 20 

-W 15 1x3x25,al 20 -W 32 1x3x25,al 20 
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VIÐAUKI B 

ROFASTAÐA 

Tafla 19: Sýnir hvað rofar og/eða strengir eru ekki í notkun í tilteknu prófi. 

Próf 
nr. 

Eftir 1. 
áfanga 

Eftir 2. 
áfanga 

1 Enginn Enginn 

2 -5A.4 -5A.5 

3 -3A.4 -3A.5 

4 -W10 -W10 

5 -W7 -W28 

6 -W13 -W13 

7 -W9 -W9 

8 -W12 -W12 

9 -W14 -W14 

10 -W10 & -5A.4 -W10 & -5A.5 

11 -W14 & -5A.4 -W27 & -5A.5 

12 -W13 & -3A.4 -W13 & -3A.5 

13 -W8 & -3A.4 -W5 & -3A.5 

14 -W9 & W10 -W9 & W10 

15 -W7 & W12 -W12 & W28 

16 -W13 & W14 -W13 & W14 
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VIÐAUKI C 

VARNARSVÆÐI 
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Mynd 29: Varnarsvæði NLSH kerfisins. 
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VIÐAUKI D 

NIÐURSTÖÐUR ÚR AFLFLÆÐIHERMUNUM E. 1. ÁFANGA 

 

Próf nr. -1A -1B -2A -2B -3A -3B -4A -4B -5A -5B

1 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96

2 10,94 10,94 10,94 10,94 10,95 10,95 10,95 10,95 10,94 10,94

3 10,84 10,84 10,84 10,84 10,84 10,84 10,84 10,84 10,85 10,85

4 10,96 10,96 10,96 10,96 10,97 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95

5 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96

6 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96

7 10,95 10,95 10,95 10,95 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96

8 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96

9 10,95 10,95 10,95 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 10,95

10 10,93 10,93 10,94 10,94 10,95 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92

11 10,94 10,94 10,94 10,94 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,94

12 10,83 10,83 10,83 10,83 10,82 10,82 10,82 10,82 10,85 10,85

13 10,84 10,84 10,84 10,84 10,84 10,84 10,84 10,84 10,85 10,85

14 10,86 10,86 10,86 10,86 10,99 10,86 10,86 10,86 10,87 10,87

15 10,92 10,92 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97 10,93 10,93 10,93

16 10,95 10,95 10,95 10,95 10,96 10,96 10,95 10,95 10,98 10,94

Próf nr. -W1 -W2.2 -W5 -W6 -W7 -W8 -W9 -W10 -W11 -W12 -W13 -W14

1 249,9 87,4 29,5 4,4 20,8 55,1 89,3 120 78,9 51,4 23,9 70,4

2 337 0 8,5 16,6 41,7 76 110,2 186,3 145,2 117,8 90,3 49,3

3 0 334,1 88,7 63,8 38,9 49 28,9 69,5 110,1 137,3 164,5 129,1

4 229,1 108 69,7 94,8 119,9 154,3 188,5 0 41 68,5 95,9 28,8

5 248,6 88,7 50,3 25,2 0 34,4 68,6 139,5 98,4 70,9 43,4 91,2

6 245,8 91,5 9,8 15,4 40,6 74,9 109,1 96,1 55 27,5 0 50,6

7 244,4 92,9 118,9 93,7 68,6 34,3 0 203,8 162,7 135,2 107,7 159,7

8 241 96,2 13 38,2 63,3 97,6 131,8 68,6 27,5 0 27,5 27,9

9 254,2 83 40,9 66 91,1 125,4 159,7 53,9 12,9 14,6 42,1 0

10 336,5 0 177,3 202,4 227,5 261,8 295,9 0 40,9 68,3 95,7 136,6

11 337 0 40,8 63,9 91 125,3 159,5 136,9 95,9 68,5 41 0

12 0 333,7 252,8 227,9 203,1 169,2 135,3 94,8 54,3 27,2 0 293,3

13 0 334,1 83,7 58,8 33,9 0 33,8 74,5 115 142,3 169,5 124,2

14 40,7 294,1 117,9 92,9 68 34 0 0 40,7 67,9 95,2 158,4

15 177,9 159,1 50,2 25,1 0 34,4 68,6 68,6 27,5 0 27,4 90,9

16 296,2 41 40,8 66 91,1 125,4 159,6 96 55 27,5 0 0

1. áfangi

1. áfangi

Teinaspenna [kV]

Straumur [A]
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VIÐAUKI E 

NIÐURSTÖÐUR ÚR AFLFLÆÐIHERMUNUM E. 2. ÁFANGA 

 

Próf nr. -1A -1B -2A -2B -3A -3B -4A -4B -5A -5B -6A -6B -7A -7B

1 10,92 10,92 10,93 10,93 10,93 10,93 10,93 10,93 10,93 10,93 10,92 10,92 10,92 10,92

2 10,9 10,9 10,9 10,9 10,91 10,91 10,91 10,91 10,9 10,9 10,89 10,89 10,89 10,89

3 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,73 10,73 10,73 10,73 10,72 10,72 10,71 10,71

4 10,92 10,92 10,93 10,93 10,94 10,9 10,9 10,9 10,91 10,91 10,9 10,9 10,91 10,91

5 10,92 10,92 10,93 10,93 10,93 10,93 10,93 10,93 10,93 10,93 10,92 10,92 10,91 10,92

6 10,92 10,92 10,93 10,93 10,94 10,94 10,94 10,94 10,92 10,92 10,91 10,91 10,91 10,91

7 10,88 10,88 10,88 10,88 10,94 10,94 10,93 10,93 10,92 10,92 10,9 10,9 10,89 10,89

8 10,92 10,92 10,93 10,93 10,94 10,94 10,94 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91

9 10,91 10,91 10,91 10,92 10,93 10,93 10,93 10,93 10,94 10,88 10,88 10,88 10,89 10,89

10 10,88 10,88 10,89 10,89 10,91 10,82 10,82 10,82 10,83 10,83 10,84 10,84 10,85 10,85

11 10,9 10,9 10,9 10,9 10,91 10,91 10,91 10,91 10,9 10,9 10,89 10,89 10,89 10,89

12 10,67 10,67 10,66 10,66 10,66 10,66 10,66 10,66 10,73 10,73 10,7 10,7 10,68 10,68

13 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,73 10,73 10,73 10,73 10,73 10,72 10,72 10,71 10,71

14 10,71 10,71 10,71 10,71 10,99 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,73 10,73 10,72 10,72

15 10,95 10,95 10,95 10,95 10,96 10,96 10,95 10,87 10,87 10,86 10,85 10,85 10,85 10,94

16 10,89 10,89 10,9 10,9 10,92 10,92 10,92 10,92 10,98 10,86 10,87 10,87 10,87 10,88

Próf nr. -W1 -W2 -W5 -W6 -W7 -W8 -W9 -W10 -W11 -W12 -W13 -W14 -W25 -W26 -W27 -W28

1 434,5 153,5 90,9 116 141,1 175,3 209,4 184,6 143,7 116,3 88,8 201,6 160,6 102,1 43,4 23,8

2 586,8 0 112,5 137,5 162,5 196,6 230,7 315,7 274,8 247,5 220,1 179,3 138,5 80,1 21,5 45,5

3 0 577,5 28,7 53,3 77,8 111,4 144,9 185 225,2 252,1 279 258,5 218,3 160,8 103,2 37,2

4 381,7 205,7 22,7 247,7 272,8 307 341,1 0 40,8 68,2 95,5 69,5 28,7 29,9 88,3 155,6

5 433,1 154,9 67,2 92,2 117,3 151,5 185,6 206,9 166 138,6 111,1 225,3 184,4 125,9 67,1 0

6 409,2 178,7 154,4 179,5 204,5 238,7 272,8 95,9 54,9 27,5 0 137,9 97 38,5 20 87,3

7 420,9 166,1 118,1 93,1 68,1 34,1 0 380,4 339,4 312 284,6 410 369,1 310,6 252 185

8 401,3 186,4 173,9 199 224,1 258,3 292,4 68,4 27,4 0 27,4 118,3 77,5 19 39,6 106,8

9 446,2 140,8 291,6 316,6 341,6 375,8 409,9 4,7 45,2 72,6 100 0 40,6 99,1 157,5 224,6

10 584,2 0 425,8 450,8 475,7 509,8 543,8 0 40,5 67,7 94,8 135,4 175,8 234 292,2 359,1

11 586,9 0 134,1 159,1 184,1 218,3 252,3 294,2 253,4 226 198,6 157,8 117 58,6 0 67,1

12 0 575,6 246 224,5 200 166,6 133,2 93,4 53,5 26,8 0 535,5 495,3 437,9 380,4 314,7

13 0 577,7 0 24,6 49,2 82,8 116,2 156,4 196,6 223,5 250,4 287,3 247 189,6 131,9 66

14 40,7 537,8 116,2 91,6 67 33,5 0 0 40,2 67,2 94,2 403,5 363,3 305,7 248 182,1

15 295,1 291,8 67,3 92,4 117,5 151,8 186 68,5 27,5 0 27,2 224 183,3 125,1 66,8 0

16 545,4 41 291,2 316,2 341,2 375,3 409,3 95,7 54,8 27,4 0 0 40,5 99 157,3 224,3

Teinaspenna [kV]
2. áfangi

2. áfangi

Straumur [A]


