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Inngangur 

Raforkuþörf í nútímasamfélagi er mikil og eykst dag frá degi, til að tryggja notendum aðgang að 

raforku verður stöðugt að endurnýja og uppfæra búnað.  

Árið 2001 sameinuðust Hitaveita Suðurnesja, Bæjarveitur Vestmannaeyja og Rafveita 

Hafnarfjarðar. HS Veitur er fyrirtæki sem var stofnað árið 2008 þegar Hitaveita Suðurnesja var 

lögð niður og tvö sjálfstæð fyrirtæki tóku við hlutverki hennar, HS Orka sem sér um framleiðslu 

og sölu raforku á Suðurnesjum og HS Veitur sem sér um dreifingu og sölu á heitu og köldu vatni 

og um dreifingu raforku. 

HS Veitur í Hafnarfirði þjónusta Hafnarfjörð, Álftanes og Garðabæ, vestan lækjar. Þetta svæði 

telur hátt í 40.000 viðskiptavini. Endurnýjun dreifistöðva er hluti af þeim verkefnum sem þörf er 

á til að tryggja dreifingu raforku. [1] [2] 

Endurnýjun búnaðar er mikilvægur þáttur í starfsemi HS Veitna og endurnýjun 

dreifistöðvarinnar í Hörgsholti er eitt dæmi um verkefni sem fyrirtækið verður að sinna. 

Endurnýjun dreifistöðva er stórt og flókið verkefni og þarf að skipuleggja og hugsa fyrir mörgum 

ólíkum hlutum. Hér verður farið yfir helstu verkþætti, ferla og búnað sem þarf í verkið, ásamt 

öryggiskröfum og öðru sem huga þarf að.  

Í fyrsta hluta verkefnisins verður farið yfir sögu rafveitu í Hafnarfirði, sem var fyrsta rafveita 

landsins. 

Í öðrum hluta verður farið yfir gömlu og nýju dreifistöðvarnar í Hörgsholti, muninn á þeim og 

kerfin og búnaðinn sem eru til staðar, einnig verður farið yfir mælingar og tækniatriði.  
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1. Söguágrip 

1.1. Upphaf rafmagnsnotkunar 
Maðurinn hefur vitað um tilvist rafmagns í hundruði ára. Menn hagnýttu sér hins vegar ekki til 

fulls rafmagn fyrr en árþúsundum síðar. 

Spor í átt að rafmagnsnotkun eins og við þekkjum úr nútímanum voru tekin á 19. öld, um miðja 

öldina var fyrsti rafallinn smíðaður eftir hugmyndum Faradays og árið 1881 var stór 

rafmagnssýning í París, þar sem allri rafmagnsþekkingu þess tíma var safnað saman og kynnt 

fyrir fyrir fólki. Kostir rafmagnsnotkunar fóru ekki framhjá fólki og snemma árið 1882 var fyrsta 

rafmagnsveitan opnuð í Lundúnum, Edison opnaði rafmagnsveitu í New York síðar sama ár og 

smátt og smátt fylgdu fleiri borgir í kjölfarið, á Norðurlöndunum kom fyrsta rafveitan í Osló árið 

1885 og árið 1892 í Danmörku.  

1.2 Upphaf rafveitu á Íslandi 

Fyrstu raftækin sem vitað er til að hafi verið notuð á Íslandi voru keypt til Lærða skólans árið 

1888 og voru þau gufuknúin. Nokkru fyrr var hafist handa við götulýsingu í Reykjavík og urðu þá 

gasluktir fyrir valinu, sem notaðar voru til 1910. Hugmyndin um að raflýsa Reykjavík kom til 

landsins með Vestur-Íslendingnum Frímanni B. Arngrímssyni frá Kaupmannahöfn árið 1894, 

hann var sjálfnuminn í rafmagnsfræðum í Vesturheimi og sendi bæjarstjórn Reykjavíkur 

bréfleiðis fyrirspurn um afl fossana í Elliðaá og fjarlægð þeirra frá bænum. Bæjarfulltrúar voru 

mishrifnir af fyrirspurn Frímanns og fannst sumum hann heldur framhleypinn, að lokum var 

samþykkt að láta gera þessa athugun fyrir hann og upp úr henni kom að fossarnir væru 21 feta 

háir og vatnsaflið í þeim 960 hestöfl. [4] 

Með þessar niðurstöður í höndunum hélt Frímann innblásinn fyrirlestur í Góðtemplarahúsinu og 

sýndi útreikninga þar sem fram kom að krafturinn í fossunum væri 20 falt á við þann kraft sem 

þyrfti til að hægt væri að lýsa 200 hús í bæjarins með þremur rafkertum í hverju húsi. Hann 

reiknaði út að kostnaðurinn við virkjun, vinnu og allan tækjabúnað væri 60 þúsund krónur og 

rekstrarkostnaðurinn yrði um 30 þúsund krónur á ári. Þetta sama ár greiddi bærinn 20 þúsund 

krónur á ári í steinolíu til að lýsa 62 götulampa. Ekkert varð þó úr virkjun Frímanns í þetta skipti 

þar sem bærinn stóð í stórframkvæmdum við hafnargerð og fékk því raflýsingin að víkja í bili. [4] 
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1.3 Upphaf rafveitu í Hafnarfirði 

Fyrsta íslenska vatnsaflsvirkjunin var reist árið 

1904 í Reykjadal í Hafnarfirði. Stöðina reisti 

þrítugur trésmiður að nafni Jóhannes J. Reykdal 

í Hamrakotslæk. Í fyrstu var í virkjuninni 9 kW 

230 volta rafall frá Noregi. Í upphafi voru 16 hús 

tengd við virkjunina og en fljótlega kom í ljós að 

virkjunin annaði ekki eftirspurn og flutti 

Jóhannes þá inn 37 kW rafall sem var staðsettur 

hálfum kílómetra ofar í læknum í stöð sem 

kallaðist Hörðuvallarstöð. Árið 1909 seldi Jóhannes Hafnarfjarðarbæ virkjunina og búnaðinn og 

annaði hann raforkuþörf bæjarbúa til 1926. Á þriðja áratugnum fluttu Nathan og Olsen 

mótorstöð sem notuð hafði verið í Reykjavík til Hafnarfjarðar og annaði sú stöð raforkuþörfinni 

til 1938 en þá var Sognsvirkjun, með 9000 kW komin í notkun. Rafmagnsveita Reykjavíkur lagði 

háspennustreng til Hafnarfjarðar og í framhaldi af því keypti Hafnarfjarðarbær kerfið af 

Útvegsbankanum og stofnaði Rafveitu Hafnarfjarðar. Hlutverk Rafveitunnar voru fjölbreytt 

fyrstu árin, helst var að koma upp dreifistöðvum en samhliða rafmagnsdreifingu sá Rafveitan 

um sjúkraflutninga fyrir Hafnarfjarðarbæ í mörg ár. [5] 

Rafveita Hafnarfjarðar sameinaðist Hitaveitu Suðurnesja og Bæjarveitum Vestmannaeyja árið 

2001 undir nafninu HS Veitur. Árið 2019 voru íbúar á þjónustusvæði HS Veitna 80.490 og þar af 

eru 38.222 á þjónustusvæði HS Veitna í Hafnarfirði, á svæðinu eru tvær aðveitustöðvar, í 

Öldugötu og Hamranesi og 201 dreifistöð.   

Mynd 1: Fyrsta vatnsaflsvirkjunin á Íslandi, við Hamrakotslæk 
í Hafnarfirði. 
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2. Dreifistöðin Hörgsholti 1. A. 

Hlutverk dreifistöðva er að dreifa rafmagni og það gerist þegar spennir í stöðinni umbreytir 

háspennu í lágspennu sem er svo dreift áfram til notenda. Háspennustrengir liggja inn í 

dreifistöðvar þar sem þeir eru tengdir inn á 11 kV háspennta rofa, rofarnir eru svo tengdir við 

dreifispenna sem breyta háspennunni í lágspennu í dag oftast 400 V. Frá dreifistöðvunum liggja 

svo lágspenntir strengir sem tengjast inn á götuskápa og þaðan fer raforkan til notenda. 

 

 

Mynd 2: Einlínumynd af DRE51082.  

Dreifistöðin á Hörgsholti er ný dreifistöð sem byggð verður við hlið eldri stöðvar sem komin er 

til ára sinna og rúmar ekki nýjan búnað sem nauðsynlegur er. Eldri stöðin er af gerðinni 

Lahmeyer, stöðin er lítil og inná tengingar eru aðeins huldar með einfaldri hurð, sjá myndir 3 og 

4, þetta gerir það að verkum að viðhaldsvinna er mun erfiðari en verður í nýju stöðinni. 

Plássleysið gerir það líka að verkum að erfitt er að bæta við nýjum búnaði í stöðina, nýir 

háspenntir rofaskápar rúmast ekki í gömlu stöðinni. 
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Mynd 3: Lágspennubúnaður í gömlu stöðinni. Búnaðurinn er aðeins aðgengilegur utan frá. 

 

Mynd 4: Háspennubúnaður í gömlu stöðinni. Búnaðurinn er aðeins aðgengilegur utan frá. 
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Endurnýjunin felur einnig í sér að koma dreifistöðinni inn í SCADA stjórnkerfi HS Veitna, en hluti 

af kerfisáætlun HS Veitna er að koma öllum mikilvægum veitustöðvum inn í SCADA stjórnkerfi 

HS Veitna. SCADA stjórnkerfið er nýtt stafrænt stjórnkerfi sem var að mestu tilbúið árið 2019, 

stjórnkerfið bætir yfirsýn og vísar stöðu rofahreyfinga á hverju dreifiveitusvæði fyrir sig. Nýja 

dreifistöðin verður þannig „snjallari“ en sú gamla og hægt verður að nálgast allar helstu 

upplýsingar varðandi álag, skammhlaup og rofastöður, í gömlu stöðinni eru hins vegar bræðivör 

og hliðrænir mælar. [6] 

 

Mynd 5: Kort af staðsetningu dreifistöðvarinnar. 
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2.1. Jarðtengingar 

HS Veitur nota borðskaut í dreifistöðvar eins og í Hörgsholti en á sumum svæðum kerfisins eru 

notuð jarðskaut eins og stafskaut, t.d. í Urriðaholti í Garðabæ. Dreifistöðvar HS Veitna eru 201 á 

höfuðborgarsvæðinu, á milli þeirra liggur 50 mm2 CU vír meira en 62 km. Í nýrri hlutum 

deifikerfisins er svo einnig 35 mm2 CU vír í alla götuskápa sem gerir kerfið alls 183 km langt. 

Allur rafbúnaður tengist aðaljarðskinnu stöðvarinnar sem er tengd jarðvíra kerfi sem liggur með 

háspennustrengjum og lágspennustrengjum út frá dreifistöðinni og yfir í aðrar dreifistöðvar. 

Miðtaug spennis tengist inn PEN skinnu 400 V lágspennufelts, sjá mynd nr. 6. PEN skinnan 

ertengd aðaljarðskinnunni með 150 mm2 CU vír.  

 

Mynd 6: Leiðbeinandi mynd um jarðbindingu í dreifistöð. 
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2.2. Framkvæmdin 

Nýja dreifistöðin er samansett einingardreifistöð frá ABB, það þýðir að ekki þarf að smíða hana 

frá grunni heldur kemur hún uppsett og að mestu tilbúin til tengingar. Hins vegar er útbúinn 

steyptur sökkull undir dreifistöðina.  

Tengivinna í stöðinni er að sumu leyti ólík því þegar dreifistöð er smíðuð frá grunni vegna þess 

að ákveðin atriði koma tilbúin, t.d. er búið að koma fyrir háspennufelti og gengið hefur verið frá 

einleiðurum inn á spennahólf. Þetta þýðir að stöðin er að mestu leyti tilbúin fyrir inná tengingar 

á dreifispenninn þegar búið er að hífa dreifispenni á sinn stað í stöðinni. Lágspennufelt í stöðinni 

er einnig tilbúið.  

 

Mynd 7: Nýja dreifistöðin hífð á sökkul. Gamla Lahmeyer stöðin er hægra megin á myndinni. 

Þegar stöðin er komin á sinn stað er byrjað á að ganga frá strengstiga. Strengstiginn er notaður 

til að festa niður strengi sem eru tengdir inn á úttök spennis og þaðan inn á lágspennufelt. Þar á 

eftir eru leiðarar sniðnir til og tengdir við úttök spennis og inn á skinnur, sjá myndir 8 og 9. 

Þegar því er lokið er jarðskinna stöðvarinnar sett upp og næst á eftir er gengið frá öllum 

jarðbindingum stöðvarinnar, sjá mynd 10. Í kjölfarið er lagt jarðbindingarskott inn á jarðskinnu 

frá jarðstrengjum eldri stöðvarinnar. Þar á eftir þarf að ganga frá jarðbindingu spennis, 



RI LOK 1006  Davíð Guðmundsson 

14 
 

spennujöfnun PEN-skinnu lágspennufelts, spennujöfnun háspennufelts ásamt spennujöfnun 

stöðvarinnar sjálfrar svo sem grindar, gólfplatna og allra annarra lausra hluta, svo sem olíugildru 

spennis, strengstiga o.s.frv. Þegar þessu verki er lokið getur undirbúningur hafist til að taka út 

háspennustreng í dreifistöð Keilir, sem verður tekin inn til tengingar í nýju stöðinni.  

 

Mynd 8: Tengingar inn- og úttaka á spenni. 
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Mynd 9: Inná tengingar einleiðara frá spenni inn á lágspennufelt. 

 

Mynd 10: Aðaljarðskinna stöðvarinnar. 
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Mynd 11: Klof á háspennustreng. 

Áður en það er gert er útbúið svokallað rofaplan/aðgerðarplan, sjá viðauka 1. 

Við hreyfingu á rofum í veitukerfum er ávallt þörf á rofaplani, rofaplön eru gerð fyrir allar 

aðgerðir í veitukerfinu. Rofaplönin eru útbúin af aðgerðarstjóra og rýnd af honum, ásamt 

rofastjóra og fulltrúa og/eða ábyrgðarmanns HS Veitna. 

Eftir að strengurinn hefur verið tekinn út og jarðaður í báða enda er háspennustrengurinn 

klipptur við gömlu dreifistöðina og honum komið inn í stöð. Útgreining á háspennustreng getur 

hafist í kjölfarið. Byrjað er á því að ákvarða hvað klof á útgreiningu á að vera langt, sjá mynd 11. 
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Mynd 12: Útgreining á klofi á háspennustreng. 

Í nýjum stöðvum er reynt að hafa útgreininguna sæmilega langa, sjá mynd nr. 12, svo auðvelt sé 

að víxla fösum ef með þarf seinna meir. Ytri kápa af streng er fjarlægð og skermfléttu komið 

fyrir á leiðara strengsins. Skermfléttan er bundinn við skermingu háspennustrengsins, sjá mynd 

nr 13, og að því loknu er gengið frá skermingu og henni er komið fyrir á jarðskinnu í 

háspennurofahólfi. 

Mynd 13: Skermflétta á háspennustreng. 
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Mynd 14: Fasalitir. 

Næst þarf að taka mál af hverjum leiðara fyrir sig og þeir afeinangraðir, hver fyrir sig áður en 

hægt er að tengja endabúnað inn á háspennurofa. [6] 

Þegar búið er að tengja endabúnað á leiðarana er athugað hvort að strengurinn sé í fasa á milli 

stöðva. Það er gert með því að taka fasaliti á milli stöðva. HS Veitur í Hafnarfirði nota litakóða til 

að aðgreina fasaröð, sjá mynd 14. Litirnir eru gulur fyrir L1, grænn fyrir L2 og blár fyrir L3. Þetta 

er gert til þess að reyna að lágmarka hættu á mistökum við samfösun. Fyrirmyndin er komin frá 

Þýskalandi og hefur gefist vel. HS Veitur í Hafnarfirði nota til verksins fasasjártæki [7] sem er 

tengt inn á rofa og/eða streng í þeim dreifistöðvum sem unnið er á. Eftir að fasaröð hefur verið 

staðfest á milli stöðva eru leiðarar kyrfilega merktir með númerum og litakóða. Því næst er 

endabúnaður tengdur inn á rofa og háspennustrengur klossaður niður í gólf nýju stöðvarinnar. 

Þegar þessu er lokið er strengurinn einangrunarmældur, niðurstöður mælinganna eru skráðar í 

verkbeiðni og kynntar verkstjóra. Hver fasi fyrir sig er mældur svo er mælt á milli fasa og gildin 

eru í meðfylgjandi töflu:  
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L1 til jarðar 50 GΩ Milli L1 og L2 ∞ 

L2 til jarðar 40 GΩ Milli L1 og L3 ∞ 

L3 til jarðar 40 GΩ Milli L2 og L3 ∞ 

Tafla 1: Mælingar á strengjum, gildi milli fasa. 

Út frá þessum mælingum var ákveðið að strengurinn væri hæfur til spennusetningar og 

aðgerðaráætlun útbúin. Mælist strengurinn undir 1 GΩ er hann skoðaður nánar áður en 

ákvörðun um spennusetningu er tekinn. 

Þegar búið er að hleypa spennu á strenginn er komið að því að hleypa spennu á skinnur 

háspennufelts, áður en spennu er hleypt á skinnur háspennufelts er liðavernd stillt, sjá viðauka 

2.  

Þá er hleypt á skinnur háspennufelts og þegar því er lokið er skilrofa spennarofa lokað, aflrofi 

trektur upp og að lokum aflrofi settur inn. Þegar hér er komið við sögu er hægt að lesa af 

mælastöð lágspennufelts upplýsingar um spennu og fleira. Reyndist allt eins og gert var ráð 

fyrir. Mælastöðin er af gerðinni CVM MINI, sem er tengd við straumspenna 1500/5A, sjá mynd 

15. Mælastöðin mælir, reiknar út og sýnir helstu breytur, svo sem spennu, straum, sýndarafl, 

raunafl og launafl. Einnig er möguleiki á að tengja stöðina í gegnum Modbus-RTU einingu. 

 

Mynd 15: Mælastöðin. 

Vegna ástandsins (Covid-19) í þjóðfélaginu reyndist ekki mögulegt að taka spennu af 

götuskápalínu, sem tengist dreifistöðinni á dagvinnutíma þannig að ákveðið var að flytja 

lágspennustrengi úr gömlu stöðinni yfir í nýju stöðina að nóttu til. Þetta var gert þannig að 

strengirnir voru kyrfilega merktir deginum fyrir færslu. Þeir voru síðan teknir út einn af öðrum 
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og klipptir við rofa í gömlu stöðinni og fluttir inn í nýju stöðina þar sem þeir voru afeinangraðir 

einn í einu og tengdir inn á lágspennurofa og spennu hleypt á jafnóðum á hvern streng fyrir sig.  

 

Mynd 16: Mynd innan úr nýju stöðinni, lágspennurofar. 

Í stöðinni er stýring fyrir götulýsingu Hafnarfjarðarbæjar ásamt safnstöð fyrir sölumæla HS 

Veitna. 

Síðasti áfanginn í uppsetningu stöðvarinnar er að gera rofaplan, sjá viðauka 1, fyrir 

háspennustrengina sem eru ennþá í eldri stöðinni, þeir eru síðan teknir út og jarðaðir og unnir á 

sama hátt og fyrsti háspennustrengurinn sem tekinn var inn til að fæða stöðina, eins og lýst var 

hér að ofan.  

Síðasta skrefið í ferlinu er að leggja hringskaut (skrefspennuráðstöfun) í kringum stöðina og því 

er komið fyrir á aðaljarðskinnu stöðvarinnar. Að lokum eru allar merkingar stöðvarinnar 

yfirfarnar, s.s. númer stöðvar, varúðarlímmiðar, öryggisreglurnar fimm og teikningar uppfærðar 

og hengdar upp í stöðinni.  
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Skammhlaupsstraumar 

Dreifikerfi HS Veitna er rekið á 11 kV og allir strengir eru jarðstrengir. Kerfið er að mestu 

hringtengjanlegt og er rekið sem opið hringtengt kerfi. Hægt er að hringtengja þegar þörf krefur 

t.d. þegar færa þarf álag á milli dreifistöðva, aðveitustöðva og þegar þarf að gera strengi 

straumlausa vegna viðgerða og framkvæmda. Þegar strengur bilar er hægt að einangra hann frá 

kerfinu og fæða straumlausu stöðvarnar annars staðar frá.  

Áður en dreifistöð er endurnýjuð er mikilvægt að vita hvaða skammhlaupsstraumar geta verkað 

á stöðina til stillingar á varnarliðum og hvaða rofabúnað skal nota. Allir háspennustrengir sem 

liggja að dreifistöðinni Hörgsholti eru 12 kV 3x240 mm2 álstrengir og því þarf ekki að taka tillit til 

mismunandi strengtegunda við útreikninga. Miðað við venjulega rekstarstöðu er leiðinn úr 

aðveitustöð að Hörgsholti 3 km. Hér má sjá skammhlaupsútreikninga fyrir dreifistöðina 

Hörgsholti: 

 

Tafla 2 Mælingar á strengjum. 

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  [%] 

 

Strengur frá OLDA að Hörgsholti  3x240/50 Al Strengurinn er 3 km

RL Xl Z strengur 11 kv OLDA Zt Zh Sk 11 kV Hörgsholt (MVA) Ik 11 kV Hörgsholt (kA)

KM 0.13 0.08 0.54 0.54 222.60 11.68

0.5 0.06 0.04 0.08 0.54 0.62 195.52 10.26

1 0.13 0.08 0.15 0.54 0.69 174.31 9.15

1.5 0.19 0.13 0.23 0.54 0.77 157.25 8.25

2 0.25 0.17 0.30 0.54 0.84 143.23 7.52

2.5 0.31 0.21 0.38 0.54 0.92 131.51 6.90

3 0.38 0.25 0.45 0.54 1.00 121.56 6.38

3.5 0.44 0.29 0.53 0.54 1.07 113.01 5.93

4 0.50 0.34 0.60 0.54 1.15 105.59 5.54

4.5 0.56 0.38 0.68 0.54 1.22 99.08 5.20

5 0.63 0.42 0.75 0.54 1.30 93.32 4.90
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Sk T 800kVA: (MVA) (
0.8

4.63
) ∗ 100 = 17.28 

Sk 400kV teinn Hörgsholt(MVA): 
1

(
1

17.28
)+(

1

121.56
)

= 15.13 

IK T 800 kVA (Ka) 
17.28

(0.4∗√3)
= 24.94 

Ik 400 V teinn Hörgsholt (kA): 
15.13

(0.4∗√3)
=  21.84 

 

 

SP Hörgsholt 800 kVA Skammhlaup á 400 V tein 

   

Sk T 800 kVA (MVA) Sk 400 V teinn Hörgsholt (MVA) 

17.28 15.13 

   

IK T 800 kVA (kA) Ik 400 V teinn Hörgsholt (kA) 

24.94 21.84 

    

Tafla 3: Skammhlaupsútreikningar fyrir dreifistöðina Hörgsholti. 

3. Rafbúnaður stöðvarinnar 
HS Veitur reka birgðalager, þar sem fyrirtækið reynir að tryggja lágmarksbirgðir af mikilvægum 

rafbúnaði, bæði ef til bilunar kemur og ef það þarf að endurnýja búnað. Í dreifistöðinni er bæði 

háspennu- og lágspennubúnaður. 

3.1 Háspennurofar 
Háspennurofar þurfa að standast kröfur IEC-62271 um rofabúnað frá 1kV – 52 kV. Í stöðinni eru 

þrír rofar fyrir háspennustrengi og einn fyrir spenninn. Háspennurofarnir eru CCCV rofar frá 

ABB, SafeRing, GIS, Ring Main Unit“ [8]. Rofarnir eru hannaðir fyrir 12 kV og allt að 95kV púlsa. 

Rofarnir í eldri stöðinni eru varðir með háspennubræðivörum. Í nýju stöðinni er brennisteins 

hexóflóríð gas (SF6) notað til einangrunar sem gerir það að verkum að fjarlægðir milli fasa og 

fasa til jarðar eru helmingi styttri en áður. Þetta er fyrst og fremst gert til að spara pláss. 

Háspennurofarnir eru handstýrðir aflrofar en til stendur að tengja þá við stjórnkerfi HS Veitna 
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sem gerir fjarstýringu á rofum mögulega, til þess þarf að setja mótordrif í rofana. Spennarofinn 

er á liðavernd sem er handstýrður með sjálfvirkri útleysingu, einungis er hægt að setja hann inn 

aftur handvirkt. Málstraumur hvers rofa er 630 A.  

 

Mynd 17: Háspennurofar í nýju stöðinni. 

3.2 Spennuskynjun háspennu 
Í háspennuskápnum er spennukanni sem segir til um það hvort spenna sé á 

háspennustrengjunum. Spennukanninn er mikilvægur búnaður vegna þess að rofabúnaðurinn 

er alveg lokaður og því ekki hægt að mæla spennuna öðruvísi en með spennukannanum t.d. til 

að tryggja að ekki sé bakspenna áður en jarðrofi er settur inn. Sjá mynd 18. 

 

Mynd 18: Spennukanni. 
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3.3 Skammhlaupsvísir fyrir háspennu 

Skammhlaupsvísir, sjá mynd 19, fyrir strengrofa er í háspennuskápnum. Tækið greinir 

skyndilega straumhækkun frá bilunarstað þegar skammhlaup á sér stað. Á tækinu er skjár sem 

sýnir hvort skammhlaup verði í gegnum rofann, tækið sýnir einnig jarðhlaup og stefnu 

skammhlaups og hefur modbos samskiptaeiginleika sem gerir HS Veitum kleift að senda 

upplýsingar áfram í SCADA kerfið, sjá mynd 20. Þetta auðveldar alla bilanagreiningu, aðstoðar 

með staðsetningu bilana sem og takmarkar niðri tíma kerfisins og bætir viðbragðstíma HS 

Veitna í bilunum.  

 

Mynd 19: Skammhlaupsvísir. 

 

Mynd 20: Skjámynd úr SCADA kerfinu. 
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3.4 Liðavernd 

Tilgangur liðaverndar er 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 miðspennu (1000V-33000V) og háspennu (33000V +). Aðalinngangar varnarliðans eru því 

straumar og spenna. 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.  

Í dreifistöðinni er REJ603 liði með CT2 straumspennum á 11 kV sem ver spenninn og 

lágspennuhlið stöðvarinnar. Stillingar liðans eru í viðauka 2. 

Verði þriggja fasa skammhlaup lágspennumegin þá er aflið: 

800 𝑘𝑉𝐴

%𝑍
100

=  
800 𝑘𝑉𝐴

0,0463
=  1728 𝑘𝑉𝐴 =  17,3 𝑀𝑉𝐴 

Þá er þriggja fasa skammhlaupsstraumur á 400 V teininum: 

17,3

√3 ∗ 0.4
=  24,94 𝑘𝐴 

Þá er straumurinn 11 kV megin: 

24,97 𝑘𝐴 ∗ 0,4

11 𝑘𝑉
=  0,91 𝑘𝐴 

Svo til þess að þessi rofi verji lágspennuhliðina þá þarf skammhlaupsvörnin að vera stillt undir 

908 A (stillt á 8*48 A= 384 A)sjá stillingar í viðauka 2. 

 



RI LOK 1006  Davíð Guðmundsson 

26 
 

3.5 Spennir 

Spennar sem HS Veitur nota í dreifistöðvum sínum eru samkvæmt stöðlum sem falla undir IEC-

60076 og þurfa samkvæmt Evrópureglugerð að uppfylla kröfur um tómgangs- og álagstöp. 

Spennirinn 800kVA 11/0,4 kV Dyn11, sem þýðir að eftirvaf er 330° á eftir forvafi. 

Dyntengiflokkurinn er algengastur þeirra sem notaður er til að tengja dreifispenna.  

Töp í spennum skiptast upp í álagstöp (e. Load losses) og tómgangstöp (e. No-Load losses) en 

álagstöp eru þau töp sem verða í vöfum spenna, á meðan tómgangstöpin eru þau töp sem 

verða í kjarna spennisins. 

 

Mynd 21: Dyn11 [8] 

Nafnplata spennis: 

 Sýndarafl 800 kVA 

 Spenna 11/0,4 kV 

 Forstraumur 42 A 

 Eftirstraumur 1100 A 

 Tengiflokkur Dyn11 

 Tappastillir No Load +/- 2x2,5% 

 Skammhlaupsspenna 4,63% 

 Álagstöp 5997 W 

 Tómgangstöp 594 W 

 Tómgangsstraumur 0,3% 

 Kæling ONAN (náttúruleg kæling) 



RI LOK 1006  Davíð Guðmundsson 

27 
 

 
Mynd 22: Spennir 800kVA 11/0,4 kV Dyn11. 

 

3.6 Lágspennubúnaður 

Í dreifistöðinni er lágspennufelt og á það eru festir lágspennurofar. Skammhlaupsþol 

lágspennurofanna er 100 kA. Í rofunum eru lágspennuvör. Varrofarnir eru gerðir fyrir hnífvör í 

stærð NH2 að 400 A. Vörin eru af gerðinni gG með 120 kA rofgetu, sjá kennilínumynd í viðauka 

3. Vörin eru góð skammhlaupsvörn en ekki góð yfirálagsvörn.  
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3.7 Strengir 
Strengir stöðvarinnar eru af nokkrum gerðum.  

 

Mynd 23: Háspennustrengirnir eru 12 kV 3x240/50 mm2 AL AXAL-TT Draka álstrengir.  

 

Mynd 24: Háspennuleiðari 1x50/16 mm 2fyrir spenni. Sjá viðauka 6. 

 

Mynd 25: Lágspennueinleiðari 300 mm2 frá spenni inn á lágspennufelt. Sjá viðauka 7. 

 

Mynd 26: Fæðistrengur fyrir lágspennu, 1kV aflstrengur 4x240 mm2 AL. 
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4. Samantekt 
Endurnýjun dreifistöðva er mikilvægur hluti í rekstri rafveitukerfa. Dreifistöðvar eru 

endurnýjaðar eftir þörfum, bæði til að mæta aukinni raforkunotkun og til að færa þær í 

nútímanlegt horf í samræmi við nýja tækni og staðla. 

Nýja stöðin í Hörgsholti er ólík gömlu stöðinni að mörgu leyti, hún er rúmbetri og hægt að bæta 

við hana búnaði ef þörf krefur og það er einfaldara að þjónusta hana heldur en þá gömlu. 

Dreifistöðin er tengd við SCADA kerfi HS Veitna, sem er nýtt stafrænt stjórnkerfi sem bætir 

yfirsýn og vísar stöðu rofahreyfinga  

Dreifistöðin í Hörgsholti átti að vera tilbúin í október 2020 en vegna ástandsins í þjóðfélaginu 

(covid-19) og áhrifum þess á vinnustaðinn HS Veitur, þar sem starfsfólki var skipt í minni hópa 

náðist ekki að klára hana á tilsettum tíma, en stefnt er að verklokum fyrir árslok 2020.  
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https://library.e.abb.com/public/5bbcb4b4ff9e40e788e00e4c586a5df0/1VDD006104_Catalogue_SR-SP-12-24_EN_12-2019.pdf
https://library.e.abb.com/public/5bbcb4b4ff9e40e788e00e4c586a5df0/1VDD006104_Catalogue_SR-SP-12-24_EN_12-2019.pdf
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Viðaukar 

Viðauki 1: Rofaplan 

Rekstrarhandbók HS 

08 - Rafmagnsdreifing – Framkvæmdir  

EBL-030 Aðgerðarlisti rofastjórn 

 

Áform um rof: Flytja streng Keilir - Hörgsholt á milli dreifistöðva Hörgsholti 

Handhafar eyðublaðs: HS Veitur Rafmagnsdeild Hafnarfirði 

Aðgerðarstjóri: Ingi Björn              Skammstöfun 

Rofastjóri: Konrad   

1. Rofar/staður: DRE51153 Keilir Davíð DG 

2. Rofar/staður: DRE51082 Hörgsholt Davíð DG 

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Verkstjórnandi:   

1. Vinnustaður: Nafn:  

2. Vinnustaður:  Nafn:  

3. Vinnustaður: Nafn:  

Aðgerðir: 

Nr. St
að

se
tn

in
g 

Tími St
að

u
r 

Fr
am

kv
æ

m
d

 

H
ve

r 

fr
am

kv
æ

m
ir

 

Aðgerð 

1 
    Tilkynna upphaf aðgerðar via.  

Tetra-HFJ Vinna 

2 DRE51082  Rofi , Keilir 51153 DG Staðfesta að rofi sé ÚTI 

3 DRE51153  Rofi 2, Hörgsholt 51182 DG ÚT 

4 
DRE51153  Rofi 2, Hörgsholt 51182 DG Staðfesta að allir fasar séu 

spennulausir 

5 DRE51153  Rofi 2, Hörgsholt 51182 DG Jörð Á - Læsa 

6 DRE51082  Rofi 3, Keilir 51153 DG Jörð Á - Læsa 

7      

8 
    Skjóta streng í sundur og tengja í nýja 

stöð 

9      

10      

11      



RI LOK 1006  Davíð Guðmundsson 

33 
 

12      

13      

Rekstrarhandbók HS 

08 - Rafmagnsdreifing – Framkvæmdir  

EBL-030 Aðgerðarlisti rofastjórn 

 

Áform um rof: Aftengja eldri stöð Hörgsholti 

Handhafar eyðublaðs: HS Veitur Rafmagnsdeild Hafnarfirði 

Aðgerðarstjóri: Ingi Björn              Skammstöfun 

Rofastjóri: Konrad   

8. Rofar/staður: DRE51047 Eyrartröð Davíð DG 

9. Rofar/staður: DRE51081 Háholt Davíð DG 

10. Rofar/staður: DRE51082 Hörgsholt Davíð DG 

11. Rofar/staður: DRE51115 Rofastöð Davíð DG 

12.    

13.    

14.    

Verkstjórnandi:   

4. Vinnustaður: Nafn:  

5. Vinnustaður:  Nafn:  

6. Vinnustaður: Nafn:  

Aðgerðir: 

Nr. St
að

se
tn

in
g 

Tími St
að

u
r 

Fr
am

kv
æ

m
d

 

H
ve

r 

fr
am

kv
æ

m
ir

 

Aðgerð 

1 
    Tilkynna upphaf aðgerðar via.  

Tetra-HFJ Vinna 

2 DRE51047  Rofi 4, Háholt 51081  INN 

3 DRE51081  Rofi 3, Hörgsholt 51082  ÚT 

4 DRE51115  Rofi B4, Hörgsholt 51082  ÚT 

5 DRE51115  Rofi B4, Hörgsholt 51082  Staðfesta spennuleysi 

6 DRE51115  Rofi B4, Hörgsholt 51082  Jörð Á - Læsa 

7 DRE51081  Rofi 3, Hörgsholt 51082  Jörð Á - Læsa 

8 DRE51082  Rofi 1, Háholt 51081  Jörð Á - Læsa 

9 DRE51082  Rofi 4, Rofastöð 51115  Jörð Á - Læsa 

10      

11     Aftengja strengi og tengja í nýja stöð 

12      

13      
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Viðauki 2: Stillingar á liðavernd. 
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Viðauki 3:  
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Viðauki 4. 
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Viðauki 5 
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Viðauki 6. 
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Viðauki 7. 
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