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Inngangur 
 

Frá stofnun Rafveitu Hafnarfjarðar hefur orkunotkun í Hafnarfirði og nágrenni aukist ár frá ári og 

hefur þörfin til að stækka og auka rekstraröryggi ávallt verið til staðar. Hafa dreifistöðvar stækkað og 

búnaður orðið betri og skilvirkari. HS Veitur, áður Rafveita Hafnarfjarðar, hafa því þurft að endurnýja 

búnað í aðveitustöðvum sínum með reglulegu millibili. 

Árið 2018 var hafist handa við styrkingu og endurbætur á dreifikerfinu HS Veitna á 

Hafnarfjarðarsvæðinu. Ljóst var að styrkja þyrfti kerfið meðal annars vegna aukins iðnaðar og 

stækkandi íbúðabyggðar. Afhendingaöryggi frá flutningskerfi Landsnets til dreifiveitunnar í 

Öldugötu uppfyllti ekki ýtrustu kröfur, n-1, þar sem einungis er ein afhendingaleið frá 

flutningskerfinu til Hafnarfjarðar, ásamt 11 kV varasambandi. Bygging aðveitustöðvar í nágrenni við 

Hamranes hafði verið á teikniborðinu um nokkurt skeið og fór undirbúningur hennar formlega af stað 

árið 2017. Framtíðarsýn HS Veitna er að það séu tvær aflfæðingar inn í dreifikerfið frá 

flutningskerfinu inn í sitthvora aðveitustöðina og 33 kV hringtenging á milli þeirra. 

HS Veitur hófu framkvæmdir þann 1. september 2018 við að stækka aðveitustöðina í Öldugötu ásamt 

byggingu nýrrar aðveitustöðvar í Hamranesi. Í Öldugötu voru settir inn tveir nýir spennar 60 MVA 

132/33 kV og 25 MVA 33/11 kV frá Tamini á Ítalíu. Einnig var hafist handa við lagningu á 33 kV 

háspennustreng 3x1x800/50q Al milli þessara tveggja stöðva sem er 5 km langur. 
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Markmið 
 

Markmið þessa verkefnis er að leggja mat á nýtt 33 kV dreifikerfi HS Veitna í Hafnarfirði og reikna 

út skammhlaupsafl spenna og jarðstrengs á milli OLD-A og JON-A, jafnframt greina 

afhendingaröryggi háspennukerfis HS Veitna með tilkomu 33 kV í OLD-A og JON-A. Stilling 

liðaverndar í báðum endum 33 kV strengs sem er 5 km langur og liggur á milli OLD-A og JON-A. 

Einnig verða útreikningar á skammhlaupsafli við ýmsar sviðsmyndir kannaðir svo sem hliðtengingu 

milli SP1 í OLD-A og SP3 í JON-A. 

 

  



10 

 

1. Þróun rafveitukerfis í Hafnarfirði 

 

Fyrsta rafveita landsins varð til þann 12. desember 1904 í Hafnarfirði 

þegar að Jóhannes Reykdal trésmíðameistari tengdi 16 hús við rafstöð 

sína sem hann hafði sett upp við Hamrakotslæk og var knúin af vatni. 

Þessi fyrsta rafstöð landsins var 9 kW og varð hún fljótlega of lítil og 

var því fenginn stærri rafall frá Noregi sem var 37 kW og var hann 

staðsettur 550 metrum ofar í læknum, var sú stöð kölluð 

Hörðuvallastöð. Jóhannes seldi Hafnarfjarðabæ þessa stöð árið 1909. 

Þessi stöð annaði orkuþörfinni til 1926 en þá var orðinn mikil þörf á 

auknu rafmagni í Hafnarfirði, sem var mætt með mótorstöð sem 

Nathan og Olsen höfðu verið með í Reykjavík en  ekki var lengur þörf 

fyrir. Þessar ráðstafanir dugðu til ársins 1938. Árið 1938 var búið að virkja Sogið 5000 kW stöð sem 

átti að útvega öllu suðvesturlandinu orku. Þá hafði Rafmagnsveita Reykjavíkur lagt háspennustreng 

til Hafnarfjarðar og kaupir þá bærinn kerfið af Útvegsbankanum, sem áður hafði tekið við 

Hörðuvallastöð. Rafveita Hafnarfjarðar var stofnuð í kjölfari, fyrsti rafveitustjórinn var Valgarð 

Thoroddsen sem gegndi starfinu frá 1938-1961. Fyrstu störf Rafveitunnar voru að reisa dreifistöðvar 

og leggja háspennulínur sem og lágspennuloftlínur, ásamt endurbótum á gamla kerfinu.[1] 

Háspennustrengurinn sem Rafmagnsveita Reykjavíkur setti upp var 20 kW á 6 kV spennu sem lá 

milli Hafnarfjarðar og Vífilstaða. Á sama tíma byggði Rafveita Hafnarfjarðar spennistöð við 

Öldugötu, OLD-A. Árið 1940 var orkunotkunin orðin um 2.6 milljón kWh og komin þörf fyrir nýja 

línu. Árið 1943 var lögð lína alla leið inn að Elliðaárstöð, sem var rekin á 20 kV spennu til 

Hafnarfjarðar. Árið 1945 var álag var orðið 2000 kW og heildar orkunotkunin 8.6 milljónir kWh. Þá 

var bætt við öðrum spenni sem var 2 MVA í aðveitustöð OLD-A. Árið 1955 fór Hafnarfjörður inn á 

Suðurnesjalínuna, sem varð til þess að breyta þurfti rekstrarspennu spennis í aðveitustöðinni OLD-A 

frá 20 kV í 33 kV. Í desember 1958 var búið að lagfæra Hafnarfjarðarlínu fyrir 33 kV og fór 

Hafnarfjarðarbær aftur inn á hana. Við það jókst rekstraröryggi til muna því nú var til staðar 

tengimöguleiki við Suðurnesjalínu sem hefur verið notaður ítrekað í hinum ýmsu bilunartilfellum.  

Árið 1959 var hafin bygging á nýrri aðveitustöð,spennar og  rofar í stöðinni voru fulllestaðir og 

búnaður í útivirki var viðkvæmur fyrir seltu og snjókomu. Í nýju aðveitustöðinni var allur búnaður, 

svo sem spennar og rofar, hafður innanhúss. Þar voru teknir í notkun tveir 5 MVA spennar, voru þeir 

með sjálfvirkum spennustillum sem heldur jafnri spennu á dreifikerfinu. Allur búnaður stöðvarinnar 

var fenginn frá Siemens í Vestur-Þýskalandi og var kostnaður við aðveitustöðina fullgerða 11 

milljónir króna, eða í kringum 300 milljónir á verðlagi ársins 2019. Nýja aðveitustöðin við Öldugötu 

Mynd 1 Jóhannes Reykdal  
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var tekin í notkun 12 desember 1964 [3]. Árið 1989 var viðbygging við spennustöðina við Öldugötu 

tekin í notkun og var Rafveita Hafnarfjarðar þá í fyrsta skipti tengd við 132 kV frá Landsvirkjun í 

Hamranesi. Þá var 16 MVA spennir tekinn í notkun 132/11 kV sem keyptur var frá Efasec í Portúgal. 

Árið 1998 var svo tekinn í notkun nýr spennir 25 MVA og var uppsett spennaafl Öldugötu þá orðið 

41 MVA. Vinna við síðustu stækkun stöðvarinnar hófst svo haustið 2018 og var 16 MVA spennirinn 

endurnýjaður og settur upp 60 MVA spennir 132/33 kV ásamt 25 MVA 33/11 kV spenni. Uppsett 

spennaafl Öldugötu eftir þessar síðustu breytinga er því 50 MVA á 11 kV og 60 MVA á 33 kV. (Jón 

Gestur Hermannsson, fv. rafveitustjóri, munnleg heimild, 14. júlí 2019) 

Mynd 2 sýnir rafmagnsnotkun hjá Rafveitu Hafnarfjarðar 1939 - 1951 

 

Mynd 2 Rafmagnsnotkun í Hafnarfirði 1939-1951 [4] 
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Tafla 1 sýnir raforkukaup hjá Rafveitu Hafnarfjarðar frá 1939 til 1997. 

 

Tafla 1 Raforkukaup 1939-1997 [5] 
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2. Saga liðaverndar 
 

Við upphaf rafvæðingar og dreifingu á raforku þá komust menn að þörf var á varnarbúnaði. Því án 

varna skemmdist búnaður í bilanatilfellum. Fyrstu varnirnar voru bræðivör af ýmsum stærðum og 

gerðum og eru ennþá notuð þar sem það á við. Snemma á 19. öld var farið að hanna og þróa liðavernd 

og þótti það tímamót á þeim tíma. En með aukinni raforkunotkun og stækkun rafdreifikerfis  þurfti 

fljótlega að hanna betri liðavernd til að verja þessi kerfi. Fyrsti búnaðurinn sem kom á markað var 

svokallaður EMR (electromechanical relay) liði. EMR liði er uppsettur af einföldum straum- og 

spennuliðum með spólurofum. Þessir liðar þróuðust í ennþá flóknari liða sem notaðir voru tengslum 

við rafala, línu- og spennavarnir. Það var ekki fyrr enn með tilkomu fyrstu 220 kV línunnar frá 

Búrfelli 1969 að það var farið að skoða aðra liða enn þá sem voru hér fyrir og komu þá inn liðar frá 

BBC og ASEA. Með tilkomu byggðalínu fóru menn að skoða aðra og nýrri gerð varnaliða svokallaða 

ESR (electrostatical relays). Þeir voru öðruvísi en í EMR liðunum að því leyti að það voru færri 

hreyfanlegir hlutar og meiri rafeindabúnaður til að stýra hjálparliðum og búnaði. Einnig var sá 

möguleiki að láta liðana tala við miðlæga stjórnstöð. Á tíunda áratugnum fóru liðarnir að þróast mjög 

hratt og byggjast á binary tölum og örgjörvum og öðrum tæknilegum búnaði (microprocessing). 

Þessir liðar hafa þróast gífurlega síðustu á og hafa umbreytt því að auka stöðugleika og hagkvæmni í 

veitukerfum. Í dag hjálpa liðarnir við að útiloka bilanir án þess að notandi finni fyrir því. Í nútíma 

samfélagi er mikil þörf á raforku og erum við háð henni að svo miklu leyti að við rafmagnsleysi þá 

getur stór hópur fólks ekki unnið því öll vinnan er í tölvunni eða þarf tæki sem draga rafmagn. Við 

algjört rafmagnleysi t.d í bæ á stærð við Hafnarfjörð þá færu umferðar- og götuljós út, búðir gætu 

ekki tekið við greiðslu, margir vinnustaðir sem eru háðir tölvum myndu stöðvast og svo mætti áfram 

telja. [6] 
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3. Öldugata OLD-A 
 

Aðveitustöðin við Öldugötu OLD-A, sjá mynd 3, var byggð árið 1959 og var í fyrstu rekin með tveim 

5 MVA 33/6 kV spennum. Áður hafði verið útitengivirki við Öldugötu með tveim 2 MVA 20/6 kV 

spennum. Nýja stöðin var með allan háspennubúnað innandyra. Árið 1989 var byggt við Öldugötuna 

132 kV rofasalur ásamt tveim spennarýmum. Þá tengdist Öldugata við flutningsnet Landsvirkjunar 

með 132 kV jarðstreng sem lá að tengivirki við Stekk, þaðan var svo loftlína að tengivirki 

Landsvirkjunar í Hamranesi. Fyrst um sinn var einn 16 MVA 132/11 kV spennir en 1998 var öðrum 

25 MVA spenni bætt við vegna mikillar aukningar á álagi. Árið 2018 var 16 MVA spenninum skipt 

út fyrir 60 MVA 132/33 kV spenni og nýjum 25 MVA 33/11 kV spenni bætt við, uppsett spenna afl 

í Öldugötu er því 50 MVA á 11 kV ONAN, náttúruleg kæling, eða 60 MVA ONAF, þvinguð kæling, 

sjá mynd 4. [3] 

 

Mynd 3 OLD-A árið 1988 [15] 
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Mynd 4 Einlínumynd af OLD-A, Viðauki 2  
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4. Hamranes JON-A 
 

Bygging nýrrar aðveitustöðvar í Hamranesi, JON-A mynd 5, hófst haustið 2018 og verður hún tekin 

í notkun í desember 2019. JON-A tengist Landsneti á 132 kV í Hamranesi. Í JON-A er einn 60 MVA 

132/33 kV spennir og einn 25 MVA 33/11 kV spennir, mynd 6. Samhliða byggingu JON-A hófst 

lagning 33 kV jarðstrengs á milli JON-A og OLD-A. HS Veitur verða því með tvær 132 kV tengingar 

frá Landsneti í Hafnarfjörð og 33 kV tengingu á milli aðveitustöðvanna JON-A og OLD-A. Þessar 

aðgerðir munu því bæta afhendingaröryggi á svæðinu sem var einmitt helsta ástæða þess að farið var 

í þessa uppbyggingu. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5 JON-A nóvember 2019 



17 

 

 

 

 

  

Mynd 6Einlínumynd JON-A, Viðauki 1 
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5. Lagning jarðstrengs á milli JON-A og OLD-A 

 

Samhliða áætlun byggingar nýrrar aðveitustöðvar fyrir Hafnarfjörð, JON-A, var ákveðið að innleiða 

33 kV dreifingu í kerfi HS Veitna. Fyrsta skrefið var að koma upp 33 kV í OLD-A og þar á eftir í 

JON-A. Næsta skref var að leggja 33 kV jarðstreng á milli OLD-A og JON-A.  

Lagningu jarðstrengsins var skipt upp í þrjá áfanga, Mynd 8. Fyrsti áfangi, Kaldárselsvegur að 

Reykjanesbraut kláraðist árið 2018 en hann var unninn í samvinnu við Hafnarfjarðarbæ vegna 

endurnýjunar á Kaldárselsvegi. Áfangi tvö Reykjanesbraut - Öldugata klárast 2019. Áfangi 3 

Kaldárselsvegur - Ásvallabraut er áætlaður árið 2020 og er hann í samvinnu við Hafnarfjarðarbæ 

vegna lagningar nýrrar Ásvallabrautar frá Skarðshlíð að Kaldárselsvegi.  

 

 

 

Mynd 8 Lega 33 kV jarðstrengsins á milli JON-A og OLD-A 
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Strengur 

 

Strenggerð: AXLJ-TTCL TSLF 18/30(36) kV, 1*800/50 Al 

 

Lýsing: Einþáttungur, dreifiveitustrengur sem notast í 3 fasa kerfi utandyra, Má nota í ídráttarrörum 

eða jörðu/vatn. Vatnsvarinn á lang- og þversnið. Má jafnframt vera plægður í jörð. Ytri kápan er með 

leiðnilagi sem eykur möguleikann á að gera prófanir á kápu áður, meðan og eftir lagningu strengjar. 

Rifband til að hjálpa til við skrælingu á ytri kápu [7]. 

 

Mynd 9 33 kV strengur [7] 

 

Uppbygging strengs:  

Lögun kapals:   Hringlóttur. 

Leiðarar: Hringlóttur, samþjappað ál samkv. IEC 60228 flokkur 2, 

langsum vatnsvarinn. 

Einangrun leiðara:   PEX, lágmarksþykkt =7.1mm 

Innri hálfleiðari:   Extruded. 

Ytri hálfleiðari:   Bonded. 

Langsum vatnsþéttni:  Hálfleiðandi vatnsverjandi borði. 

Skerming:   Berir koparvírar í tengingu við álborða. 

Þversum vatnsþéttni:  Ál-PE lagskipting, bundin í kápu. 

Rifband:   Aramid. 

Ytri kápa:   PE, nátturleg, UV-vernd. 

Hálfleiðandi lag í ytri kápu: Já, ( til að prufa kápu) 
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Hitastig: 

Hámarks rekstrarhitastig: 90°c 

Hitastig við lagningu:  Lægsta hitastig við lagningu er -20°c 

Raffræðilegir eiginleikar: 

Hámarkslokahitastig við skammhlaup: 250°c 

Höggspenna (kV) 170 kV 

 

 

 

Tafla 2 33 kV strengur [7] 
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Tengibúnaður 

 

Endabúnaður strengsins er frá Ensto og er hann svokallaður kaldkrumpbúnaður með skrúfuðum 

tengiskóm, sjá Viðauki 13. 

 

Mynd 10 Endabúnaður 33 kV [8] 

 

Samtengibúnaður strengsins er frá Ensto og er hann svokallaður kaldkrumpbúnaður með skrúfuðum 

tengiskóm, sjá Viðauki 14. 

 

Mynd 11 Samtengibúnaður 33 kV [9] 

 



22 

 

Jarðvinna 

 

Verktaki skal draga út og leggja rafstrengi og jarðvír í skurði í samræmi við það sem fram kemur á 

verkteikningum. Um er að ræða háspennustrengi 1x800q Al. Dýpt allra strengja skal vera minnst 0,9 

m, þjappaður skurðbotn 1 m og 100 mm sandlag undir og yfir strengina. Strengir skulu lagðir í sand 

með kornastærð 0 – 0,8 mm. Jarðvírar skulu lagðir í skurðbotn áður en sandað er undir strengi. 50q 

Cu óeinangraður jarðvír er lagður með strengjunum alla leiðina, jarðvinnusnið 1. Rauðar kapalhlífar 

skulu lagðar ofan á sandlagið og aðvörunarborðar þar fyrir ofan [10].  

 

 

Mynd 12 Jarðvinnusnið 1 [10] 

 

Kostnaðaráætlun 

 

Tafla 3 sýnir heildarkostaráætlun fyrir lagningu og tengingu 33 kV jarðstrengsins á milli JON-A og 

OLD-A. Upphæðir eru aðeins til viðmiðunar, stuðst var við gömul verð og þau framreiknuð m.v 

vísitölu 2019. 

Heildarkostnaður við 33 kV jarðstreng á milli JON-A og OLD-A  

    

Jarðvinna, Viðauki 3   69.166.658 kr 

Efniskostnaður, Viðauki 4   37.434.541 kr 

Tengivinna, Viðauki 5   2.349.600 kr 

    

  Kostnaður alls:  108.950.799 kr 

 

Tafla 3 Kostnaðaráætlun fyrir jarðstreng 
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6. Skammhlaupsútreikningar 
 

Til þess að geta stillt varnir kerfisins er mikilvægt að þekkja alla skammhlaupsstrauma þess. 

Skammhlaupsafl á 132 kV í aðveitustöðvunum, JON-A og OLD-A er úr kerfisáætlun Landsnets 

2015-2024[12]. Skammhlaupsaflið á 33 kV teinum var reiknað út með formúlum í Viðauki 12. 

𝑆𝑘(𝑇1) =
𝑆

𝑢𝑘

× 100 

1

𝑆2
=

1

𝑆1
+

1

𝑆𝑘(𝑇1)
 

𝐼𝑘 =
𝑆2

𝑈𝐿−𝐿 ∗ √3
 

Þar sem, 

• Sk = Skammhlaupsafl [VA] 

• Ik = Skammhlaupsstraumur [A] 

• UL-L = Spenna fasi – fasi [V] 

• uk = Skammhlaupsspenna spennis [%] 

 

Tafla 4 sýnir reiknað skammhlaupsafl á 33 kV tein í JON-A 

 

Tafla 4 Skammhlaupsútreikningar SP3 JON-A 

Tafla 5 sýnir reiknað skammhlaupsafl á 11 kV tein í JON-A 

 

Tafla 5  Skammhlaupsútreikningar SP4 JON-A 
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Tafla 6 sýnir reiknað skammhlaupsafl á 33 kV tein í OLD-A 

 

Tafla 6 Skammhlaupsútreikningar SP1 OLD-A 

Tafla 7 sýnir reiknað skammhlaupsafl á 11 kV tein 2 í OLD-A 

 

Tafla 7 Skammhlaupsútreikningar SP2 OLD-A 

 

Tafla 8 sýnir reiknað skammhlaupsafl á 11 kV tein 1 í OLD-A 

 

Tafla 8 Skammhlaupsútreikningar SP3 OLD-A 
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Tafla 9 sýnir reiknað skammhlaupsafl á 33 kV tein í JON-A þegar JON-A og OLD-A eru hliðtengdar 

á 33 kV 

 

Tafla 9 Skammhlaupsafl 33 kV tein í JON-A í hliðtengingu 

 

Tafla 10 sýnir reiknað skammhlaupsafl á 33 kV tein í OLD-A þegar JON-A og OLD-A eru 

hliðtengdar á 33 kV 

 

 

Tafla 10 Skammhlaupsafl 33 kV tein í OLD-A í hliðtengingu 
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Við útreikning skammhlaupsafls í 33 kV jarðstrengnum á milli JON-A og OLD-A, Viðauki 12, voru 

notuð uppgefin gildi frá strengframleiðanda, sjá Viðauki 6. 

𝑍𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟 = √𝑅𝐿
2 + 𝑋𝐿

2 

𝑍33 𝑘𝑉 𝑡𝑒𝑖𝑛𝑛 =
𝑈𝐿−𝐿

2

𝑆33 𝑘𝑉 𝑡𝑒𝑖𝑛𝑛
 

𝑍𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑 = 𝑍𝑆𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟 + 𝑍𝑇𝑒𝑖𝑛𝑛 

𝐼𝑘 =
𝑆𝑘

𝑈𝐿−𝐿 ∗ √3
 

Þar sem, 

• Z = samviðnám [Ω] 

• UL-L = Fasa – fasa spenna [V] 

• S = Sýndarafl [VA] 

• Ik = skammhlaupsstraumur [A] 
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Tafla 11 sýnir reiknað skammhlaupsafl fyrir 33 kV jarðstreng á milli JON-A og OLD-A, reiknað í 

km frá JON-A.  

 

 

Tafla 11 Skammhlaupsafl á 33 kV jarðstreng frá JON-A að OLD-A 
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Töflur 12 og 13 sýna skammhlaupsafl á 33 kV strengnum á milli JON-A og OLD-A í hliðtengingu 

séð frá hvorri stöðinni fyrir sig 

 

 

Tafla 12 Skammhlaupsafl á 33 kV jarðstreng frá JON-A í hliðtengingu 

 

 

Tafla 13 Skammhlaupsafl á 33 kV jarðstreng frá OLD-A í hliðtengingu 
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7. Sviðsmyndir 
 

Greining sviðsmynda er byggð á útreikningum í kafla 6 og hermun í ETAP. Kerfi HS Veitna á 

Hafnarfjarðarsvæðinu var sett upp frá 132 kV niður á 11 kV teina í aðveitustöðvum. Í greiningunni 

er miðað við 40 MW álag í kerfinu sem dreifist jafnt á milli þriggja 11 kV teina. 

 

• Sviðsmynd 1 venjulegur rekstur 

• Sviðsmynd 2 JON-A og OLD-A hliðtengdar á 33 kV 

• Sviðsmynd 3a bilun í SP3 132/33 kV spennir í JON-A 

• Sviðsmynd 3b bilun í SP1 132/33 kV spennir í OLD-A 

• Sviðsmynd 4a bilun í HF4 132 kV strengur frá Hamranesi að JON-A 

• Sviðsmynd 4b bilun í HF1 132 kV strengur frá Hamranesi að OLD-A 
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Sviðsmynd 1 Venjulegur rekstur 

 

Í venjulegum rekstri er 33 kV jarðstrengurinn á milli JON-A og OLD-A spennusettur frá JON-A og 

rofinn í OLD-A. Kerfið norðan Reykjanesbrautar er þá rekið frá OLD-A, núverandi álag í kringum 

20 MW. Flutningsgeta OLD-A á 33 kV er 60 MVA og á 11 kV 50 MVA. Kerfið sunnan 

Reykjanesbrautar er rekið frá JON-A, núverandi álag í kringum 15 MW. Flutningsgeta JON-A á 33 

kV er 60 MVA og á 11 kV er hún 25 MVA. Uppsett spennaafl kerfisins er því 120 MVA á 33 kV og 

75 MVA á 11 kV.  

Í þessari uppsetningu er kerfið vel í stakk búið að takast á við bilanir bæði innan kerfis sem utan. 

Jarðstrengurinn á milli OLD-A og JON-A gegnir hlutverki varasambands á milli aðveitustöðva og 

nýtist bæði í bilunum og viðhaldi. Kerfið uppfyllir rekstarskilyrði n-1 þ.e. mögulegt er að taka einn 

spenni eða aðra tenginguna við flutningskerfi Landsnets úr rekstri án þess að til skerðinga komi. Hafa 

ber í huga að ef bilun verður í kerfinu þarf að breyta rofum til þess að koma spennu á allt aftur. 

 

Mynd 13 Sviðsmynd 1 ETAP, venjulegur rekstur 
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Sviðsmynd 2 OLD-A og JON-A hliðtengdar á 33 kV 

 

Í sviðsmynd 2 er kerfið eins uppsett og í sviðmynd 1 en 33 kV teinar í OLD-A og JON-A eru 

hliðtengdir. Þetta hefur þá þýðingu að kerfið getur tekist á við bilanir á 132 kV kerfi Landsnets, HF1 

og HF4. Flutningsgeta er sú sama og í sviðsmynd 1, 120 MVA á 33 kV  og 75 MVA á 11 kV.  Við 

þessa sviðsmynd þarf að hafa í huga breytingar á spennustýringu spenna, SP1 OLD-A og SP3 JON-

A, sem verður ekki farið nánar út í hér.  

Breytingar frá sviðsmynd 1: 

• Rofi AHA03 í OLD-A lokaður. 

 

 

 

Mynd 14 Sviðsmynd 2 ETAP, JON-A og OLD-A hliðtengdar á 33 kV 
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Sviðsmynd 3a bilun í SP3 JON-A 132 kV spennir úr rekstri 

 

Komi upp bilun í JON-A sem leiðir til þess að 132/33 kV spennir fer úr rekstri er mögulegt með 

tilkomu 33 kV tengingar á milli OLD-A og JON-A að reka kerfið allt frá OLD-A. JON-A fengi 33 

kV frá OLD-A. 

Flutningsgeta kerfisins yrði við þessar aðstæður 60 MVA á 33 kV og 75 MVA á 11 kV sem fullnægir 

núverandi orkuþörf kerfisins sem er um 40 MVA. 

Breytingar frá sviðsmynd 1: 

• Rofi AHA03 í OLD-A lokaður 

• Rofi AHA01 í JON-A opinn 

• Rofi Landsnets fyrir HF4 í Hamranesi opinn. 

 

 

 

Mynd 15 Sviðsmynd 3a ETAP, SP3 í JON-A úr rekstri 
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Sviðsmynd 3b bilun í SP1 OLD-A 132 kV spennir úr rekstri 

 

Komi upp bilun í OLD-A sem leiðir til þess að 132/33 kV spennir fer úr rekstri er mögulegt með 

tilkomu 33 kV tengingar á milli OLD-A og JON-A að reka kerfið allt frá JON-A. OLD-A fengi 33 

kV frá JON-A. 

Flutningsgeta kerfisins yrði við þessar aðstæður 60 MVA á 33 kV og 75 MVA á 11 kV sem fullnægir 

núverandi orkuþörf kerfisins sem er um 40 MVA. 

Breytingar frá sviðsmynd 1: 

• Rofi AHA03 í OLD-A lokaður 

• Rofi AHA01 í OLD-A opinn 

• Rofi Landsnets fyrir SP1 í Öldugötu opinn. 

 

 

 

Mynd 16 Sviðsmynd 3b ETAP, SP1 í OLD-A úr rekstri 
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Sviðsmynd 4a bilun í HF4 að JON-A 132 kV strengur úr rekstri 

 

Komi upp bilun í HF4 sem leiðir til þess að 132 kV teinn í JON-A fer úr rekstri er mögulegt með 

tilkomu 33 kV tengingar á milli OLD-A og JON-A að reka kerfið allt frá OLD-A. JON-A fengi 33 

kV frá OLD-A. 

Flutningsgeta kerfisins yrði við þessar aðstæður 60 MVA á 33 kV og 75 MVA á 11 kV sem fullnægir 

núverandi orkuþörf kerfisins sem er um 40 MVA. 

Breytingar frá sviðsmynd 1: 

• Rofi AHA03 í OLD-A lokaður 

• Rofi AHA01 í JON-A opinn 

• Rofi Landsnets fyrir HF4 í Hamranesi opinn. 

 

 

Mynd 17 Sviðsmynd 4a ETAP, bilun í HF4 frá Hamranesi 
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Sviðsmynd 4b bilun í HF1 að OLD-A 132 kV strengur úr rekstri 

 

Komi upp bilun í HF1 sem leiðir til þess að 132 kV teinn í OLD-A fer úr rekstri er mögulegt með 

tilkomu 33 kV tengingar á milli OLD-A og JON-A að reka kerfið allt frá JON-A. OLD-A fengi 33 

kV frá JON-A.  

Flutningsgeta kerfisins yrði við þessar aðstæður 60 MVA á 33 kV og 50 MVA á 11 kV sem fullnægir 

núverandi orkuþörf kerfisins sem er um 40 MVA. 

Breytingar frá sviðsmynd 1: 

• Rofi AHA03 í OLD-A lokaður 

• Rofi AHA01 í OLD-A opinn 

• Rofi AKA012 í OLD-A opinn 

• Rofi Landsnets fyrir SP1 í Öldugötu opinn. 

• Rofi Landsnets fyrir SP2 í Öldugötu opinn. 

 

 

 

Mynd 18 Sviðsmynd 4b ETAP, bilun í HF1 frá Hamranesi 
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8. Liðavernd 
 

Tilgangur liðaverndar er meðal annars að vernda almenning, bæta stöðugleika rafkerfa, lágmarka 

skemmdir á rafbúnaði og verja gegn ýmsu yfirálagi. Liðavernd er rafbúnaður hannaður til að bregðast 

við innkomandi merkjum eftir fyrirfram hönnuðu ferli. Liðarnir hafa oftast nær rafræn innkomandi 

merki enn einnig eru vélræn-, hita- og blönduð merki möguleg. Liðarnir eru skilgreindir á nokkra 

vegu eftir virkni og gerð.  

Varnarliði er liði sem nemur bilanir eða óæskilega jafnvel hættulega atburði og grípur hann til 

viðeigandi aðgerða til að verja rafbúnað. Varnarliðinn tengist rafbúnaði í gegnum straumspenna (CT) 

og/eða spennuspenna (VT) og sendir útsláttarboð á aflrofa. Varnarliðar eru einkum notaðir á 

spennustigi yfir 1 kV. Nýjustu liðar geta einnig tekið við stafrænum merkjum frá öðrum búnaði. 

Útgangar liðans eru oftast nær snertur. Útgangar liðans eru notaðir til að spennusetja útsláttaspólur 

aflrofa og/eða senda merki [13].  
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Liðar í OLD-A og JON-A 

 

Liðarnir sem notaðir eru í 33 kV rofum fyrir JONA og OLD-A eru af gerðinni SEL-751. Mynd 20 

sýnir virknimöguleika SEL-751 liðans. Stillingar liðanna byggja á útreikningum okkar á 

skammhlaupsafli strengsins á milli JON-A og OLD-A bæði í venjulegum rekstri sem og í 

hliðtengingu. Í hliðtengingu var miðað við að liðinn í JON-A „horfði“ á 70% af strengnum og liðinn 

í OLD-A „horfði“ á 50%. Skörun liðanna er því um 20% en mikilvægt er að liðarnir „horfi“ ekki of 

langt til þess að tryggja rétta valvísi. 

 

 

 

   

Mynd 19 Framhlið SEL-751 liða [14] 
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Mynd 20 sýnir virknimöguleika liðans. Í þessu verkefni þar sem einblínt er á varnir jarðstrengs á milli 

aðveitustöðva er aðaláhersla lögð á stillingar yfirstraums og skammhlaupsstraums, ANSI CODE 

50/51 einnig stilling jarðstraums, ANSI CODE 50N/51N. 

 

 

 

 

 

  

Mynd 20 Virkilýsing SEL-751 [14] 
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Stillingar SEL-751 varnarliða í OLD-A 

 

Tafla 14 sýnir hvernig liðinn fyrir 33 kV jarðstrenginn á milli JON-A og OLD-A er stilltur fyrir rofa 

+AHA03 í OLD-A. Kúrfa C5 sjá Viðauki 15 

+AHA03 OLD-A           

        
CT PRI (A) 1000      

CT SEC (A) 1      

        

  ANSI Gildi (A) 
Gildi 
liða T / sek Kúrfa 

I> / A 50/51 800 0,8 3 C5 

I>> / A 50/51 3500 3,5 0,3 C5 

Ij> / A 50N/51N 300 0,3 3 C5 

Ij>> / A 50N/51N 800 0,8 0,5 C5 
Tafla 14 Liðastillingar 33 kV strengs í OLD-A, Viðauki 15 

 

Stillingar SEL-751 varnarliða í JON-A 

 

Tafla 15 sýnir hvernig liðinn fyrir 33 kV jarðstrenginn á milli JON-A og OLD-A er stilltur fyrir rofa 

+AHA03 í JON-A. Kúrfa C5 sjá Viðauki 15. 

 

+AHA03 JON-A           

        
CT PRI (A) 1000      

CT SEC (A) 1      

        

  ANSI Gildi (A) 
Gildi 
liða T / sek Kúrfa 

I> / A 50/51 800 0,8 3 C5 

I>> / A 50/51 2500 2,5 0,3 C5 

Ij> / A 50N/51N 300 0,3 3 C5 

Ij>> / A 50N/51N 800 0,8 0,5 C5 
Tafla 15 Liðastillingar 33 kV strengs í JON-A, Viðauki 15 
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9. Samantekt 
 

Bygging nýrrar aðveitustöðvar, JON-A, ásamt 33 kV tengingu á milli aðveitustöðvanna JON-A og 

OLD-A eykur bæði afhendingaröryggi og orkuafhendingarmöguleika HS Veitna í Hafnarfirði og 

Garðabæ. Hingað til hefur aðeins ein 132 kV tenging frá Landsneti verið til staðar ásamt 11 kV 

neyðarsambandi frá tengivirki Landsnets í Hamranesi.  

Eins og fram kom í greiningu mismunandi sviðsmynda hjálpar strengurinn mikið við að halda rekstri 

kerfisins stöðugum. Eins og staðan verður eftir þessar framkvæmdir er okkar mat að versta mögulega 

bilun í kerfinu sé bilun í SP4 í JON-A. Við þau skilyrði nýtist 33 kV strengurinn ekki sem 

varasamband og þyrfti því allt álag að fara í gegnum OLD-A og væri uppsett spenna afl kerfisins 50 

MVA sem dugar eins og fram kemur í Sviðsmynd 1 Venjulegur rekstur.  
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Viðauki 3 

 

  

Verk: Strengir frá JON A að OLD-A Des ´19 Heildarverð

141,6 Án / VSK

Nr. Verkliður Ein. Magn Ein.verð Krónur

1.1. Gröftur og fylling:

1.1.3.  Kennisnið 1 , 2 , 10  60-80 cm m 4000,0 14.160 56.640.000  

Tengihola I m 7,0 30.863 216.043       

3. Rafveitulagnir:

3.1. Lagning strengja:

3.1.2.  Stofnstrengir 25-70 mm2 m 0,0 643 -                

3.1.3.  Stofn- og háspennustr. 95-240 mm2 m 12000,0 643 7.717.826    

3.1.4.  Jarðvír, ber eirvír 36 - 50mm2 m 4000,0 381 1.524.271    

4. Ýmislegt:

4.2. Frágangur yfirborðs:

4.2.1.  Túnþökur: skornar og teknar upp m 500,0 791 395.539       

4.2.2.1 Sáning í skurðstæði m
2

4000,0 425 1.699.200    

5. Tímavinna: 

5.1  Vinnulaun með aksturskostn:

5.1.1        Tækjamaður, bílstjóri  dv klst. 10,0 4.930 49.298         

5.1.2        Tækjamaður, bílstjóri - yfirv. klst. 10,0 8.517 85.169         

5.1.5        Verkamaður  dv klst. 10,0 4.433 44.329         

5.1.6        Verkamaður - yfirv. klst. 10,0 7.625 76.246         

5.1.7        Verkstjóri  dv klst. 10,0 7.800 77.998         

5.1.8        Verkstjóri - yfirv. klst. 10,0 12.252 122.520       

5.2. Vinnuvélar:

5.3. Vörubílar:

5.3.1.         Vörubíll án krana klst. 10,0 9.805 98.049         

5.3.2.          Vörubíll með krana klst. 10,0 14.008 140.079       

5.3.3.          Vörubíll, km. Akstur km 100,0 399 39.875         

5.3.4.          Vinnubílar, aksturs og verkfæragjald dagur 10,0 24.022 240.217       

5.4. Ýmislegt:

Tilb.skrá samtals69.166.658  

Ýmislegt:

Samtals 69.166.658  
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OLDA:  

Max Short Circuit load Calc Transformer: Yes = 1, No = 0 ans: 1 

Short Circuit Calc Line: Yes = 1, No = 0 ans: 0 

Voltage HV side in kV:132 

Voltage LV side in kV:33 

Transformer impedance in %:11.6 

Transformer size in MVA:60 

Point of Common Coupling Max [MVA]:2211 

Point of Common Coupling Min [MVA]:1692 

 

dat =  

 

    'Voltage HV side:'          [     132]    ' kV'  

    'Voltage LV side:'          [      33]    ' kV'  

    'Transformer size:'         [      60]    ' MVA' 

    'Transformer impedance:'    [ 11.6000]    ' %'   

    'PCC Max:'                  [    2211]    ' MVA' 

    'PCC Min:'                  [    1692]    ' MVA' 

    'Transformer Max SC:'       [517.2414]    ' MVA' 

    'Max SC at LV side:'        [419.1787]    ' MVA' 

    'Max SC at LV side:'        [  7.3337]    ' kA'  

    'Min SC at LV side:'        [396.1416]    ' MVA' 

    'Min SC at LV side:'        [  6.9307]    ' kA' 

 

JONA: 
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Max Short Circuit load Calc Transformer: Yes = 1, No = 0 ans: 1 

Short Circuit Calc Line: Yes = 1, No = 0 ans: 0 

Voltage HV side in kV:132 

Voltage LV side in kV:33 

Transformer impedance in %:13.13 

Transformer size in MVA:60 

Point of Common Coupling Max [MVA]:2230 

Point of Common Coupling Min [MVA]:1837 

 

dat =  

 

    'Voltage HV side:'          [     132]    ' kV'  

    'Voltage LV side:'          [      33]    ' kV'  

    'Transformer size:'         [      60]    ' MVA' 

    'Transformer impedance:'    [ 13.1300]    ' %'   

    'PCC Max:'                  [    2230]    ' MVA' 

    'PCC Min:'                  [    1837]    ' MVA' 

    'Transformer Max SC:'       [456.9688]    ' MVA' 

    'Max SC at LV side:'        [379.2528]    ' MVA' 

    'Max SC at LV side:'        [  6.6352]    ' kA'  

    'Min SC at LV side:'        [365.9386]    ' MVA' 

    'Min SC at LV side:'        [  6.4023]    ' kA' 
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