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Formáli 

Við innleiðingu þriðja orkupakkans eru gerðar kröfur að orkukaupndi greiði fyrir 

raunnotkun hvers mánaðar og því er þörf á að hverfa frá hinu gamla álestrarkerfi 

sem er í því fólgin að notandinn sendi inn álestur einu sinni á ári og út frá því er 

reiknuð áætlun fyrir næsta ár eða þar til nýr álestur er tekinn. Þetta gamla kerfi er 

þess valdandi að töluverð skekkja getur myndast á milli ára og því oft á tíðum sem 

neytandinn á í skuld við orkusalan og getur það verið honum erfitt að brúa það bil 

þar sem ekki hafði verið gert ráð fyrir því í heimilisbókhaldinu. Einnig skilar 

kaupandinn ekki alltaf inn álestri og þurfa því starfsmenn orkufyrirtækisins að 

sækja þann álestur með tilheyrandi kostnaði. Með tilkomu svokallaðra 

fjarálestrarmæla eða snjallmæla er unnt að taka álestur hvers mánaðar án viðkomu 

á notkunarstað. RARIK hefur gert plan um að eftir 7 ár verði öll mæling komin í 

fjarálestrarkerfi. Árið 2014 var sett upp eldri tegund af fjarálestarkerfi (EMS-10) en 

við þekkjum í dag. Á vesturlandi fyrir utan Búðardal hefur Þetta nýja 

fjarálestrarkefi (Omnipower) aðalega verið sett upp í stórum frístundarbyggðum 

eins og Húsafell, Skorradal og Kjós. Töluverð vinna er því eftir við að 

snjallmælavæða vesturland og þá sérstaklega þéttbýliskjarna þess. Mitt vinnusvæði 

sem mælaumsjónarmaður RARIK er að mestu leiti norðanvert Snæfellsnes og öll 

Dalabyggð þar með talin Saurbær og strandirnar (Fellströnd og Skarðströnd) sem 

teljast til afskekktri staða vesturlands. Með þessu lokaverkefni mínu vill ég kynna 

sögu fjarmælavæðingu RARIK ásamt fróðleiksmolum um snjallmælakerfið sem 

RARIK notast nú við og svo að lokum hönnun á því fjarmælakerfi fyrir mitt svæði 

þ.e.a.s. staðsetningu safnstöðva sem safnar saman álestri og hönnun mælanets í 

dreifbýli og á afskekktari stöðum norðvesturlands.  
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 Inngangur 

RARIK hóf fyrst fjarmælingar árið 1983 en þær komust í raun ekki á almennilegt 

skrið fyrr en árið 1989. Árið 2010 var merkilegt ár í fjarmælavæðingu RARIK þar 

sem miklar framfarir í tækni höfðu átt sér stað og þá þar á meðal í 

samskiptalausnum orkumæla. Það ár var fjarálestrarkerfi boðið út fyrir 

Siglufjörð/Blönduós og erfiða álestrarstaði.  

• Krafa var um eitt kerfi fyrir hitaveitu- og rafmagnsmæla.  

• Ekki gerð nein sérstök krafa um samskiptamáta.  

• Tveir framleiðendur uppfylltu tæknilegar kröfur útboðsins og þeir voru 

annars vegar Landis og Gyr sem bauð PLC samskiptalausn (PLC = Power 

line Communications) og hins vegar Kamstrup sem bauð þráðlausa Rf 

samskiptalausn sem á endanum varð fyrir valinu enfaldlega vegna þess að 

þeirra lausn var ódýrari.  

• Gagnaskil í þessu valda kerfi (EMS-10) hefur verið um 99,5 %, krafan var 98 

%, kerfið er 10 ára.  

• Á þessum tíma var verið að setja um 500-1000 mæla árlega í fjarálestur, 

aðalega þar sem álestrar voru dýrir (fjallaveitu, vita osf). 

Árið 2018 var fengið tilboð í uppfæra þetta (EMS-10) kerfi, í kerfi sem uppfyllti 

evrópureglugerðir um öryggi og tæknilega getu.  

• Gerð var sérstök krafa um að eldri mælar færu í þetta kerfi. Kamstrup bauð 

uppfærslu sem heitir Omnia og „snjallmæla“ (Omniapower).  

• Eiginleikar þess kerfi er að hægt er að setja eldra mælasafn í kerfið og það 

uppfyllir allar kröfur um öryggismál og uppfyllir einnig kröfur um tæknilega 

getu mæla og flokkast þeir undir snjallmæla eða smartmæla (eru í samræmi 

við kröfur í Noregi, Danmörku).  
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• Þetta kerfi Býður upp á fjölbreytt úrval af rafmagns- og hitaveitumælum sem 

henta sérþörfum RARIK. 

Þessi uppfærsla (Omnia Suite) bíður upp á:  

• Dulkóðuð þráðlaus Rf samskipti á 444,xxx Mhz milli mæla og í safnstöðvar 

sem tengjast miðstöð á IP samböndum (RARIK notar farsímakerfið), hér er 

notað rarik-meters APN, VPN er til staðar.  

• Bein sambönd (P2P) í einstaka mæla sem væri notað í dreifbýli, krafa um 

APN.  

• Upphringi sambönd fyrir eldri kynslóð mæla (5000 stk).  

• Samskipti milli rafmagnsmæla og hitaveitumæla fer fram á stöðluðu formi 

(Wireless M-Bus) á Rf tíðni 86x.xxx Mhz.  

• Núverandi 1000 upphringimælar (GSM) verða settir í þetta kerfi. 

Af hverju hentar Rf kerfi RARIK ? 

 

PLC (Power line Communications) kerfi sem notar dreifikerfi RARIK 

• Krefst 5 til 9 sinnum fleiri safnstöðva en í Rf kerfi 

• Stærstu mælakerfin nota þessa tækni 

• Dýrari rekstur, fleirri samskipta sambönd 

• Óöruggt, ein leið frá mælahóp í gegnum safnstöð 

P2P sambönd (farsímakerfið) 

• Dýr lausn, mörg módem, áskrift, og fjöldi SIM korta 

• Nauðsynlegt að nota með PLC og Rf kerfum í dreifbýli 

• Eru með þokkalega góða útbreiðslu í dreifbýli 

• Nokkuð örugg kerfi 

• Dýrt að leysa vandamál vegna sambandsleysis 

Wi-SUN FAN Rf (Wi-SUN Field Area Networks) 
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• Langdrægt og smýgur vel inn í hús, 

• Eyðslu grannur búnaður, staðlað, Mesh kerfi, óleyfis bundin tíðni 

• Meðlimir (mælaframleiðendur): Itron, LandisGyr, ABB, ADD grupp, 

Kamstrup, Iskraemeco, Diehl Metering 

LoRaWAN (Low Power Wide Area Network) 

• Sambærilegt og Wi-SUN kerfið 

• Fáir mælaframleiðendur, Itron, (ABB), Diehl Metering, ELSTER WATER 

METERING, GWF MessSysteme AG aðalega vatnsmælaframleiðendur, 

tæknin er í eigu Semtech 

Narrowband IoT (NB-IoT) 

• Nokkuð langdrægt og smýgur vel inn í hús 

• Ekki orðið virkt á landsvísu hjá símafyrirtækjum en hægt að virkja 

• Mælabúnaður ekki tilbúinn, er enn á tilraunastigi ? 

• Ekki kominn reynsla á þessi sambönd 

• Soft SIM /eSIM/ chip SIM 

• Verðskrá ? 

Rf kerfi (Kamstrup) 

• Ódýr sambönd milli mæla og safnstöðva 

• Fáar safnstöðvar => færri sambönd 

• Fá P2P sambönd 

• Góð skil eða um 99,5 % 

• Nokkuð örugg sambönd 

• 50 % mæla verður með þrjár samskiptaleiðir 

• Um 25 % mæla verður tvö sambönd 

• Afgangur með eitt samband P2P eða eina safnstöð 

• Reynsla af þessum kerfum er góð 
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• Hægt að nota mæla sem endurvarpa á erfiðum stöðum 

 

Mynd 1: Dæmi um virkni Omnipower fjarálesturskerfisins með RF-samböndum 
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Kamstrup  

 

 
Mynd 2:Fyrsta verkstæði Olaf Kamstrup 

 
Mynd 3: Olaf Kamstrup 

 

Kamstrup er danskt tækni og nýjunga fyrirtæki í eigu danska orkufyrirtækisins OK. 

Það var stofnað á árinu 1946 og er með starfsemi í meira en 20 löndum. Frá einum 

manni á litlu verkstæði í Aarhus Danmörku yfir í að vera alþjóðlegt stórfyrirtæki í 

snjallmæla iðnaðinum. Síðan að Olaf Kamstrup var einn síns liðs og sjálfstætt 

starfandi tæknimaður árið 1946 hefur fyrirtækið verið drifið áfram af hans möntru 

¨það er ávallt til betri lausn¨ , þessi orð eru enn drifkraftur starfsfólks fyrirtækisins 

þar sem það hefur verið brautryðjendur í frumkvöðla starfsemi í snjall lausnum 

fyrir mæla. Á ferð fyrirtækisins í gegnum söguna haf verið nokkur mikilvæg 

augnablik sem hefur krafist hugrakkrar og djarfrar ákvarðanartöku. Ein þeirra kom 

árið 1991 þegar aðeins 100 manns störfuðu hjá fyrirtækinu og Kamstrup aðeins 

smá dropi í hafi risa iðnfyrirtækja þegar ákvörðun var tekin að leggja allt undir og 

veðja  á nýja tækni sem byggir á Ultrasonic mæliregluni. Nú í dag er sú tækni 

ráðandi á markaðnum í vatns- og hitaiðnaðinum og fyrirtækið fyrir vikið orðið 

meira en tífallt stærra og almennt talinn einn af leiðandi veitendum lausna sem 
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hjálpa vatns-, hita-, kæli- og rafmagnsveitum við að mæla, stjórna og greina orku- 

og vatnsnotkun. 

Omnipower safnstöðvar 

 
Mynd 4: Safnstöð við götuskáp RARIK 

 
Mynd 5: Safnstöðvarkálfur 

 

Omnipower mælakerfið er snjallmælakerfi frá danska framleiðandanum Kamstrup 

sem byggist upp á því að komið er fyrir safnstöð við götuskáp, þá er festur 

viðbótarkálfur við götuskáp og í honum er búnaður sem safnar saman gögnum frá 

allt að 600 rafmagns- eða hitaveitumælum á RF (útvarpstíðni) samskiptum og 

sendast þau gögn svo áleiðis til miðstöðvar álestrar á IP samböndum en RARIK 

notast við farsímakerfið (GSM) til þess.Í einstaka tilfellum er þessum búnaði komið 

beint fyrir í spennastöð RARIK ef hentugra þykir. Ef um götuskáp er að ræða sem á 

við í flest öllum tilfellum þá sérstaklega í stórum frístundarbyggðum í dreifbýli er 

komið fyrir varrofa með 16A bræðivari og þaðan liggur 3x2,5q strengur að C10A 

lekaliðavari sem fæðir safnstöðvartölvuna. Í safnstöðvartölvuni er svo módem fyrir 



Háskólinn í Reykjavík LOK1006 Elvar Már Eggertsson 

Iðn- og tæknifræðideild 

10 

 

SIMkort. Utan á kálfinum er svo öflugt GSM loftnet fyrir farsímasambandið svo 

hægt sé að ná góðum samskiptum við miðstöðina þar sem álestur fer fram en það á 

sér stað í höfuðstöðum RARIK í Reykjavík. Einnig er hægt að ná í ýmsar aðrar 

upplýsingar frá safnstöðini eins og gæði spennu og straums og einnig álag hvers 

mælis fyrir sig. 

 

 

Mynd 6: OMNICON safstöðvartölva 

 

Mynd 7: Dæmi um myndun mælanets í fjarálestrarkerfinu 

Á mynd 6 sýnir hvernig safnstöð lítur út að innan og á mynd 7 er dæmi um hvernig 

þetta kerfi virkar á RF samskiptum. Rauði hringurinn er OMNICON safnstöðvar 

tölvan og þeir grænu eru Omnipower rafmagnsmælar. Þessi mynd er tekin úr okkar 

kerfi og eru þetta raunverulegir mælar í notkun og því gott dæmi um virknina og 

hvernig þeir mynda samskiptanet sín á milli. Á mynd 8 hér fyrir neðan er svo 

einlínumynd af því hvernig safnstöðvarkerfið tengist inná okkar dreifikerfi í gegnum 

götuskáp. 
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Mynd 8: Einlínumynd af því hvernig safnstöð tengist inná dreifikerfi RARIK 

 

Omnipower rafmagnsmælar 

Stæðsti hluti dreifbýlisins eru sumarhúsabyggðir. Í reglugerð í dreifbýli er krafa um 

mælakassa og það á sérstaklega við um sumarhús. Í Tæknilegu tengiskilmálunum 
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frá Samorku er tengimynd af veitu sumarhúsa með mælakassa. Á bls. 33 mynd M5 

er mynd af tegund mælakassa með gömlum skífu mæli. Þó að myndin sé komin til 

ára sinna þá er tilgangur hennar enn sá sami. Ef við hugsum okkur Kamstrup 

snjallmælir í stað gamla mælisins þá erum við að eiga við sama mælakassann því 

þessi tegund mælakassa eru í um 90% af súmarhúsum í dreifikerfi RARIK. Mynd 

T11 á bls. 63 í Tæknilegu tengiskilmálunum sýnir tengimynd af 3N-400/230V TN-

C-S  kerfi sem er í flestum tilfellum í sumarhúsabyggðum í dreifikerfi RARIK 

 

Mynd 9: Mynd M5 úr Tæknilegu tengiskilmálum Samorku 

 

Mynd 10: Mynd T11 úr Tæknilegu tengiskilmálum Samorku 

 

Á mynd 11 er einlínumynd af mæla útfærslu með RF loftneti í mælakassa utan á 

sumarhúsi í dreifikerfi RARIK. 
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Mynd 11: Einlínumynd af útfærslu mælakassa með RF loftneti 
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 Í reglugerð um raforkuviðskipti og mælingar kemur fram í sjöunda kafla 

málgreinum 27 og 28 að dreifiveita beri að lesa af rafmagnsmælum að lágmarki 

fjórða hvert ár. Líklegt er að þeirri þjónustu þurfi að viðhalda en hinsvegar sá 

álestur sem notandi skal skila til dreifiveitu árlega til að endurnýja hina árlegu 

áætlun mun að öllu hverfa. Þó notandi beri þá skildu að skila inn þessum álestri er 

það af og frá að svo sé og því kostnaðarsamt fyrir dreifiveitu að sækja hann. Fram 

kemur í 28. gr. Að notandi geti farið fram á hann sé tímamældur sem þýðir í raun 

það að álestur fari fram í gegnum farsímakerfið með rafmagnsmælum sem 

innihalda mótald fyrir GSM kort. Með þessum hætti er hægt að fylgjast gramt með 

notkun neytandans og hann rukkaður fyrir raunnotkun hvers mánaðar ef hann óskar 

þess. Þessi reglugerð er síðan 2005 og nú fyrst getum við fullyrt það að allir 

neytendur RARIK geti notið sömu þæginda og þessir fáu sem hafa notið þess kosts 

hingað til að vera tímamældir því það eru þeir sem notast við stærri heimtaugar en 

venjuleg heimilisnotkun ber. 
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Kílówattstund (kWh) er mælieining orku og tíma er og er það mikilvægt hugtak til 

að skilgreina orkunotkun neytandans. kWh er orkueiningin sem rafveitur nota til að 

mæla hve mikla raforku heimilið eyðir. Þetta er mælt með rafmagnsmælinum á 

heimili þínu eða utan á sumarbústöðum í tilteknum mælakössum. Til að útskýra 

nánar hvernig við fáum út hversu margar kílówattstundir neytandinn notar þá er 

hún reiknuð með því að margfalda afl (P) sem er gefið upp í vöttum (W) og tíma 

eða þessi tilfelli klukkustund í mínutum og þá fáum við út wattstund en til að 

yfirfæra það í kílówattstund (kWh) þurfum við að deila með 1000 sem stendur fyrir 

kíló. 

 

𝑘𝑊ℎ =
afl(W) ∗ tími(klst(60))

1000
 

En hinsvegar til að reikna aflnotkun (W) þá þarf reikna það út frá straumnotkun (I) 

sem er gefin upp í amperum (A) og þá skiptir máli hvort viðkomandi tæki sé 

einfasa 1x230V eða þriggja fasa 3x400/230V. Segjum svo að við séum með eldavél 

sem hægt er að tengja á báða vegu. Gefum okkur það að eldavélin taki 25 amper 

einfasa þá getum við reiknað aflið (P) með því að margfalda straum (I) og spennu 

serm er gefin upp í voltum (U). 

𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐼 → 230𝑉 ∗ 30𝐴 = 6900𝑊  

Og til að breyta því kW þá þurfum við að deila með 1000. 

𝑘𝑊 =
6900W

1000
= 6,9𝑘𝑊 

 

Ef við prófum þriggja fasa og gefum okkur þá það að eldavélin taki 10 amper á fasa 

þannig að þá reiknum við það á sama veg nema við þurfum að margfalda einnig 

með kvarðadrótini af 3 (√3) vegna þess að í þriggja fasa riðstraum er 120 gráðu 

munur á milli fasa.  
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𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐼 ∗ √3 → 400𝑉 ∗ 10𝐴 ∗ 1,73 = 6920𝑊 

Og einnig breytum við því í kW. 

𝑘𝑊 =
6920𝑊

1000
= 6,9𝑘𝑊 

Þarna sjáum við hvað munar mikið um þriggja fasa rafmagn þegar maður horfir á 

fasaálag. Nú getum aftur rýnt í aðferðina við að reiknað út notkun í 

kílówattstundum út frá þessum upplýsingum. 

𝑘𝑊ℎ =
afl(6900) ∗ tími(klst(60))

1000
= 414𝑘𝑊ℎ 

Þetta þýðir að eldavélin kosti notandan 414 kílówattstundir á klukkutíma sem 

reiknast svo í krónur út frá því hvað notandinn greiðir fyrir kílówattstundina en 

hafa skal í huga að þetta meðast við að eldavélin sé í fullum afkostum sem er 

ólíklegt nema þá kanski við eldamennsku á stórhátíðardögum. 

 

 
Mynd 12: Þrífasa Omnipower rafmagnsmælir 

 
Mynd 13: Omnipower straumspennamælir með módemi 
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Omnipower snjallmælarnir frá Kamstrup eru með takmarkaða möguleika svo langt 

sem forritun þeirra nær. Aðal tilgangur þeirra er þó að geta tekið álestur án þess að 

eyða fúlgu fjár árlega í mannskap í sérstakar ferðir til álestrar sem hefur verið 

hlutskipti vinnuflokka RARIK og nýtist þá þeirra tími þá frekar til mun þarfara verka 

eins og við strengvæðingu landsins úr því gamla línukerfi sem landsmenn þá 

sérstaklega á norðurlandi fengu að kynnast í þeirri röð lægða sem gengu yfir landið 

síðasta vetur. Þó það sé allra stærsti kostur þeirra þá sérstaklega fyrir starfsemi 

RARIK þá er það annar stór kostur að álestur fer þá fram hvern mánuð og ekki lengur 

þá þörf fyrir áætlun á árlegri notkun viðskiptavinar sem á yfirleitt því miður óánægju 

í för með sér þar sem viðskiptavinurinn á oftar en ekki í skuld við orkusalan á nýrri 

áætlun þá aðalega þegar vetur hefur verið kaldur því ekki allir lifa við þann lúxus að 

hafa hitaveitu í bakgarðinum og þurfa því að kynda húsakinni sín með rafmagni. 

Mælar þessir hafa marga góða kosti við rekstur veitukerfa því hægt er að fylgjast 

með spennu og gæðum hennar á hverjum einstaka mæli og með því er hægt að verja 

húsveitu fyrir harmónískum spennubreytingum sem verða við bilanir á rafkerfinu þá 

sérstaklega gamla línukerfinu yfir verstu vetrarmánuðina eða áflug vængjalangra 

fugla þá sérstaklega álftarinnar og einnig árekstur vinnuvélaverktaka í vinnu við 

háspennulínur yfir sumarmánuðina. Dæmi um fleiri eiginleika Omnipower 

snjallmælanna en að takmarka spennuflæði og fylgjast með notkun er einnig hægt að 

stilla ákveðna toppnotkun í kílówattstundum sem þýðir það að hægt er að selja áskrft 

á rafmagni ef svo hentar. Nú eru mælarnir einnig orðnir þjófheldir því í þeim er 

fiktvörn sem virkjast við það að hlífin er fjarlægð og sendir því þjófaboð til 

miðstövarinnar og er því ekki lengur nóg að fjarlægja eingöngu innsigli RARIK sem 

reyndar jafngildir þjófnaði. Ennig hafa þessir mælar möguleika á eigin módemi fyrir 

GSM kort ef um einstaklega erfiða álestrarstaði er um að ræða og engin leið fyrir þá 

að tengjast fjarálestrarkefi RARIK 
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Hönnun á fjarálesturskerfi 

Hönnun þessi er aðalega í því fólgin að spara þann kostnað sem fer í það að ná 

álestri rafmagnsmæla í defbýlis á norðanverðu vestrurlandi. Hönunin sem slík 

sparar þó ekki þann kostnað en þegar framkvæmdarliðnum er lokið sem raun þýðir 

það að öllum eldri mælum sem eru 1176 stk. hefur verið skipt út fyrir nýja 

snjallmæla (Omnipower) og safnstöðvum komið fyrir munum við sjá verulega 

breytingu á rekstrinum og þá sérstaklega mun betri nýtingu starfsmanna á 

framkvæmdarsviði RARIK og þá sérstaklega vinnuflokkunum því þessi verkliður 

hefur verið aðalega í þeirra verkahring og geta þeir því sinnt rekstri kerfisisns af 

meiri alúð. 

Aðal hönnun verkefnisins fer fram á AutoCad en einnig er notast við kortasjá 

RARIK sem er byggð á hinu norska forriti NETBAS sem norðmenn hafa notast við 

í sínum rekstri á dreifikerfi Noregs í áratugi og er það kerfi nú einnig notað sem 

aðal teikniforrit fyrir netrekstrarkerfi RARIK. 

Í hönnuninni hafa fimm safnstöðvar verið staðsettar vítt og breitt um norðanvert 

vesturlandið til að eiga sem mestu möguleika á að ná til sem flestra mæla. Þessar 

staðsetningar safnstöðvana eru við rafstöðina í Stykkishólmi, við spennastöðina á 

Gufuskálum, við spennastöðina á Arnarstapa, við aðveitustöðina á Vegamótum og 

að lokum við aðvetustöðina í Glerárskógum í dölum. 
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Mynd 14: Staðsetningar á Omnipower safnsöðvum á norðvesturlandi 

                                                                                                                                                                                                                                          

Rafstöðin í Stykkishólmi 

 
Mynd 15: Safnstöð við rafstöðina í Stykkishólmi 

 
Mynd 16: Loftmynd af Stykkishólmi 
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Megin ástæða mín fyrir valinu á þessari staðsetningu fyrir safnstöð er ekki sú að ná 

til mæla innan þéttbýlis Stykkishólms heldur til að ná til Fellsstrandarinar. Þetta er 

mjög hentug staðsetning þar sem hún bæði liggur hátt og er einnig gott útsýni og er 

því Fellströndin nánast í augsýn sem gefur góða möguleika á samskiptum. Með 

þessu móti er möguleiki á að ná til flestra mæla bæði á Fellssttröndini að 

sunnanverðu og einnig á Skarðströndina að norðanverðu og í raun alla leið í 

Ólafsdalinn þar sem endamörk kerfis RARIK er við Gilsfjörðinn og Orkubú 

vestfjarðar tekur við keflinu. Einnig ætti stór hluti af Skógarströndinni að ná með 

þessum hætti. 

 
Mynd 17: Sýnir hvernig safnstöðvarnar við rafstöðina í Stykkishólmi og aðveitustöðina í Glerárskógum tengjast saman 
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Aðveitustöðin í Glerárskógum 

 
Mynd 18: Safnstöð við aðveitustöðina á Glerárskógum 

 
Mynd 19: Kortamynd af aðveitustöðini í Glerárskógum og 
nágrenni 

 

 

 

 

 

Aðveitstöðin á Glerárskógum er vel staðsett fyrir safnstöð til taka við mælasafni á 

móti safnstöðinni við rafstöðina í Stykkishólmi og einnig hentar þessi staðsetning 

vel til að taka við mælum á móti safnstöðinni við aðveitustöðina á Vegamótum sem 

vinnur þá á móti í gegnum mælasafnið í Eyja- og Miklaholtshrepnum og þaðan í 

gegnum Hnappadalinn og þar að lokum í gegnum Heydalinn og inn að Skógströnd 

við Hvammsfjörðinn. 

Aðveitustöðin á Vegamótum 

Safnstöðin við aðveitustöðina á Vegamótum hefur aðalega tilgang til að ná til mæla 

í Eyja- og Miklaholtshreppnum en einnig gefur hún okkur þá möguleika annars 

vegar að vinna á móti safnstöðinni við aðveitustöðina á Glerárskógum í gegnum 

Heydalinn og hinsvegar á móti safnstöðinni við spennastöðina á Arnarstapa og ætti 
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þannig að mynda gott net mæla að sunnanverðu Snæfellsnesi í gegnum 

Staðarsveitina. 

 

Mynd 20: Safnstöð við aðveitustöðina á Vegamótum 

 

Mynd 21: Kortamynd af safnstöðvum sem tengir saman Borgar- og 
Dalabyggð 

 

 

 
 

Spennastöðin á Arnarstapa 

 
Mynd 22: Safnstöð við spennastöðina á 
Arnarstapa 

 
Mynd 23: Kortamynd af safnstöðvum á Snæfellsnesi og mælanetinu sem tengir 
þær saman 

 

Arnarstapi er eini staðurinn í dreifbýli á norðanverðu vesturlandi sem er nú þegar 

byrjað að fjarálestursvæða þar sem þar er mest af mælum í mælakössum og á 
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tímum Covid 19 er starfsmönnum meinað að fara inn í húsakinni viðskiptavina 

vegna smithættu og þá sérstaklega í þessari svokallaðri þriðju bylgju covid. Þar sem 

Arnarstapi ásamt Hellnum er skilgreint utan þéttbýliskjarna RARIK og því þá 

flestir mælar utanhús í þannig til gerðum mælakössum og hentar því þetta svæði 

einstaklega vel til mælaskipta en hinsvegar er ekki búið að staðsetja safnstöð en þar 

sem þetta er líklega þéttasta svæði RARIK á norðvesturlandi af mælum í dreifbýli 

var ákveðið að staðsetja safnstöð við spennastöðina á Arnarstapa og þannig er gott 

að vinna á móti safnstöðinni við aðveitustöðina á Vegamótum eftir Staðarsveitini 

og þannig verður til gott net mæla. Að norðanverðu mætist einnig mælanet frá 

safnstöðinni við spennastöðina á Gufuskálum en þar er staðsett fimmta og þar með 

síðasta safnstöðin sem lokar hringnum. 

 

Mynd 24: Loftmynd af safnstöð 
og mælum á Arnarstapa og 
Hellnum 

 

Mynd 25: Kortamynd af safnstöð og mælum á 
Arnarstapa 

 

Mynd 26: Kortamynd af mælum á 
Hellnum 

Spennastöðin á Gufuskálum 

Veitukerfið á Gufuskálum er í raun nýtt kerfi í rekstri RARIK þar sem yfirtaka á 

því er ný afstaðin. Þar var upprunalega kerfi á vegum bandaríska hersins og því 110 

volta kerfi en þar reistu þeir 412 metra hátt mastur fyrir lóranstöð árið 1963 ásamt 

Bretum. Árið 1997 var því hinsvegar breytt í að hýsa langbylgjusendi RUV sem 

sendir á 189 kHz. Við yfirtöku RARIK á veitukerfið á Gufuskálum voru settir upp 

22 nýjir mælar og eru þeir allir Omnipower mælar og hentar því sú staðsetning vel 

fyrir safnstöð ásamt því að ná til mæla í nálægum minni þéttbýliskjörnum sem 
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Hellisandur og Rif mynda. Með þessari safnstöð er hringnum raun lokað því 

Arnarstapi að sunnan verðu og svo á móti að norðanverðu Snæfellsnesi er 

safnstöðin við rafstöðina í Stykkishólmi það ætti því að ná til flestra mæla í 

dreifbýlinu þar á milli. Á næstu 7 árum ætti svo fjarálesturkerfið að þéttast enn 

frekar þar sem allir þeir þéttbýliskjarnar sem tilheyra norðanverðu vesturlandi að 

færast einnig yfir á Omnipower mælakerfið með öllum þeim safnstöðvum sem þarf 

innan þeirra þéttbýliskjarna. En þangað til er hentugt að leysa þá vinnu og þann 

kostnað sem álesturinn er í dreifbýlinu og þá afskektu staði Dalabyggðar með þessu 

móti.   

 

Mynd 27: Safnstöð við spennastöðina á Gufuskálum 

 

Mynd 28: Kortamynd af safnstöðvum við Gufuskála og 
Arnarstapa 
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 Kostnaðaráætlun 

Ég hef í raun ekki heimild til að birta kostanaðaráætlun í þessari skýrslu en get þó 

upplýst það að kostnaður við álestur á ári hverju á öllu vesturlandi er útseldur 

kostnaður fyrir 1,7 stöðugildi á árs vísu ásamt öðrum kostnaði eins og akstri og 

öllum þeim rekstrarkostnaði sem því fylgir. Að vísu er verið að tala um mjög stórt 

svæði og oft erfitt til álestrar þar sem álestrar tíminn er yfirleitt um há veturinn 

þegar vinnuflökkar RARIK hvíla strenglagnir vegna erfiðra vinnuskilyrða eins og 

frost í jörðu. Ef rýnt er í þetta 1,7 stöðugldi árlega er það að vísu átt við allt 

vesturlandið og er lang mestur hluti þess að sunnan verðu og gert út frá  

Borgarnesi. Þar er allra stærsti hluti mælasafns dreifbýlis Rariks í þeim stóru 

frístundarbyggðum þ.e.a.n. Skorradalur, Húsafell, Hvalfjörður og meira að segja 

alla leið inní Kjós við Meðalfellsvatn. Hinsvegar er hægt að áætla að á 

norðvesturlandi sé um það bil 0,4 stöðugildi á ári sem fer í að ná álestri á þeim 

1176 rafmagnsmælum sem eru í dreifbýli þess landsvæðis. Og með það í huga er 

nokkurn veginn hægt að ímynda sér kostnað og er því fljótt að borga sig að útrýma 

þessum álestrar kostnaði og á sama tíma eykst nýtnin á þessu stöðugildi sem losnar 

við fjarálestur til muna. Ekki má gleyma að þó að verkefni þetta snúist um 

norðvestrlandið þá er ennig verið að fjarálestursvæða aðra landshluta og á 

suðvesturlandinu er nú þegar búið setja Skorradal, Húsafell og Kjós þ.e.a.s. þær 

sumarhúsa þyrpingar sem liggja að Meðalfellsvatni og var það gert á siðasta ári og 
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stóð ég þar sjálfur í fremstu víglínu þeirra orustu ásamt kollegum mínum úr 

Borgarnesi. Ástæðan fyrir því að ég nefni ávallt allt vesturlandið er sú að RARIK er 

rekið sem fjórar rekstrareiningar fyrir hvern landshluta og ég ásamt þessu verkefni 

tilheyri vesturlandi. Hugsanlegur kostnaður við að fjarálestursvæða þetta svæði er 

svona 2 stöðugildi á ári ásamt tilheyrandi rekstrarkostnaði sem fylgir þessum 

stöðugildum og svo auðvitað þeim búnaði sem fylgir þ.e.a.s. rafmagnsmælar 1176 

stk. , safnstöðvar 5 stk. og sú vinna sem þarf í kringum þær eins og við samsetningu 

og svo uppsetningu. Áætla má að það taki á bilinu 3-4 ár að ná þeim kostnaði til 

baka en í huga skal að á einu ári er hægt að nýta mannskapinn sem hefur verið á 

bak við þennan álestur til mun þarfari verka. Gefum okkur það að eitt stykki mælir 

kosti 30.000 kr með vinnu og ein safnstöð 250.000 kr. einnig með vinnu. Segjum 

svo að allur annar kostnaður sé í þessum verðum. 

Omnipower Fjöldi stykkjaverð heildarverð 

Rafmagnsmælir 1176 stykki 30.000,00 kr. 35.280.000,00 kr. 

Safnstöð 5 stykki 250.000,00 kr. 1.250.000,00 kr. 

    

Heildarkostnaður   36.530.000,00 kr. 

 

Þessi kostnaður er meðað við verð sem ég fann á netinu og eru ekki þau verð sem 

RARIK notast við en ætti hinsvegar að vera nærri lagi. 
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 Lokaorð 

RARIK rekur allra erfiðasta rakorkukerfi landsins. Um 90% af dreifikerfi raforku í 

sveitum landsins er í umsjón RARIK en samanlögð lengd þess er 9.000 kílómetrar. 

Á næstu 7 árum mun allt mælakerfi RARIK vera komið í fjarálestur þ.e.a.s. 

Kamstrup Omnipower fjarálestrarkerfið. 

Eina áhættan í þessu plani er í raun hvað framtíðin ber í skauti sér, Á síðustu 10 

árum höfum við hjá RARIK upplifað þessa fram þróun í fjarálestrarmálum. Árið 

2014 þegar EMS-10 fjarálestrakerfið frá Kamstrup var tekið í notkun þótti það 

byltingarkennt kerfi og hvarflaði það ekki að okkur að það kerfi kæmi til ára sinna 

svo fljótt en eins og öll tækni þá úreldist hún og það á ekki síður við þessa tækni 

þar sem þetta eru tölvusamskipti og við þekkjum jú flest öll sögu tölvunar frá því 

fyrsta heimilistölvan (PC) leit dagsins ljós árið 1981og þangað til nú þar sem nánast 

hver einstaklingur hefur í höndum sér margfallt öflugri tölvu sem við köllum 

snjallsíma (smartphone). Omnipower kerfið hefur marga eiginleika fram yfir það 

gamla EMS-10 kerfið t.d. pláss fyrir fleiri mæla í hverri safnstöð, margfallt meiri 

drægni og á sama tíma öruggari samskipti þar sem þau fara fram á dulkóðuðu máli 

sem fram fylgir lögum um persónuvernd. Við vitum ekki hvað kemur næst og hvort 

við þurfum hreinlega að frá að hverfa á þessum 7 árum og notast við enn þróaðri 

lausnir í kerfum fjarálestrar. Aðeins tíminn getur leitt það í ljós.. 
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Mynd 29: Sýnir núverandi stöðu fjarmálakerfis RARIK 

 

Mynd 29 sýnir núverandi stöðu mála í fjarálestrarvæðingu RARIK  Rauðir dílar 

markar nýja Omnipower kerfið og þeir gulu gamla EMS-10 kerfið en hafa skal í 

huga að allir þeir gulu dílar sem eru fyrir utan þéttbýliskjarna RARIK eru mælar 

með módemi og símkorti en ekki mælar sem ná sambandi við safnstöðvar þess 

kerfis því drægni þess kerfis  er mun minni en á nýja Omnipower kerfinu sem dæmi 

eru um að nái allt að 20 km fjarlægð við bestu aðstæður því á þessari 444 Mhz tíðni 

spila umhverfis aðstæður stóran þátt t.d. landslag, veðurfar og þá sérstklega hita- 

rakastig og jafnvel seltumagn. Á mynd 30 er nýlegt dæmi sem sýnir í raun hversu 

öflugt þetta kerfi er þar sem nýr mælir var uppsettur í mælakassa á sumarhúsi rétt 

utan við þéttbýliskjarna Hvanneyrar. Eftir uppsetningu er hann svo skráður upp í 

kerfi RARIK og valin fyrir hann álestrarbók en áður en það er gert er athugað hvort 

möguleiki sé á að setja hann í svo kallaða fjarálestrarbók sem heldur utan um 
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fjarálestrarkerfi RARIK. Þegar það er gert er reynt að ná sambandi við hann í 

gegnum næstu safnstöð og í þessu tilfelli er það safnstöð í Indriðastaðalandi við 

Skorradalsvatn. Þegar þetta er gert þá kemur í ljós að einhverra hluta vegna nær 

hann ekki sambandi við hana í beinni línu heldur ferðast hann fyrst 5 km leið í 

mæli við sumarhús í Lækjarbrekku undir Bólakletti við Brekkufjall og þaðan svo 8 

km í mæli við hesthús í hesthúsahverfi borgnesinga og að lokum í um 15 km leið í 

safnstöðina við Skorradalsvatn. Eins og sést á myndini þá er styrkleiki merkisins 

sístur styðstu leiðina að fyrsta viðkomu stað sem sýnir gult en grænt sem merkir 

mjög góðan styrk að öðrum viðkomu stað og svo að lokum þessa 15 km leið að 

áfanga staðnum við Skorradalsvatn. Það er í raun ótrúlegt hvað þetta er öflugt kerfi 

og er í sífellu að koma okkur á óvart hversu mikil drægnin í því í raun er og það 

virðist einfaldlega ávallt vera leið í gegnu mælanetið að safnstöð. 

 

Mynd 30: Dæmi um öfluga drægni Omnipower kerfisins 
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