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Formáli 

Ég heiti Erlingur Guðjónsson og er starfsmaður Rarik Austurlandi á Egilsstöðum.  

Hóf störf hjá Rarik í Desember 2015 við Mælaumsjón á Austurlandi og starfa enn í 

dag. 

Mér fannst ég þurfa að bæta við mig námi, en ég lauk meistararéttindum í Rafvirkjun 

árið 2013. Það hafði lengi brotist í huga mér að drífa mig í iðnfræði. Það var svo 

loksins á vormánuðum 2019 að maður hætti að hugsa og skráði sig í Iðnfræði á 

haustönn sama ár ásamt tveimur samstarfsfélögum sem starfa hjá Rarik. Nú er 

þessum áfanga senn að ljúka sem er frábært eftir þriggja ára fjarnám meðfram fullri 

vinnu og fjölskyldulífi.  

Skýrslan er unnin vorið 2022 með samþykki vinnuveitanda og hef ég notið leiðsagnar 

og stuðnings samstarfsfélaga í þessu verkefni.  

Sérstakar þakkir fá samstarfsfélagar mínir hjá Rarik fyrir alla veitta aðstoð og ráðgjöf 

við gerð þessarar skýrslu.  

Þakkir til fjölskyldu minnar fyrir langlundargeð á meðan á þessu námi hefur staðið og 

við gerð skýrslunnar, ekki síst unnusta mín og synir okkar.  
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Hugtakalisti 

Aflstuðull (PF) : Er á ensku „power factor“  er hlutfall á milli sýndarafls og raunafls, 

venjulega gefið upp sem hundraðshluti. 

Aðalvör : Fyrstu vör neysluveitu. Vör í inntaki notenda.   

Forgangsorka : Orkuafhending sem má ekki skerða eða stöðva nema vegna 

nauðsynlegra breytinga, viðhalds, bilanaleitar eða lagfæringa í dreifikerfinu.   

Fjarvarmaveita : Er hitaveita þar sem vatn er hitað upp með orkugjafa t.d. rafmagni 

eða olíu. 

Háspennufellt : Röð rofa sem eru á sama teini / skinnu. 

Nýtingartími: Í heilu ári eru 8760 klukkustundir ef reiknað er 24 tímar x 365 daga , í 

þessari skýrslu er talað um nýtingartíma út frá kWh af orkunotkun deilt með 

nýtingartíma upp á 4500 klst til að fá út álag í kW   

Safering CCCVV háspennufellt: Háspennufellt frá ABB, þar sem um er að ræða 

þrjá C-rofa og tvo V-rofa í felltinu í þessari skýrslu er aðeins fjallað um rofafellt frá 

Safering og er framleiðandinn ABB.  

C-rofi: Er álagsteinrofi, rofi sem getur rofið undir álagi, með rofa fyrir jarðblað og 

interlock á milli, sem þýðir að þú getur ekki sett jarðblaðið inn nema að vera búinn að 

rjúfa álagsteinrofan. Eins getur þú ekki hleypt á rofann, nema búið sé að taka 

jarðbindingu af. Þessir rofar eru gefnir upp fyrir málstraum og málspennu sem eru 

hámarksgildi fyrir daglegan rekstur og rofgetu, skammhlaupsstraum sem rofin þolir til 

að rjúfa án þess að snertur brenni saman. 

V-Rofi: V-rofi er tvöfaldur, bæði aflrofi og teinrofi og þarf að rjúfa bæði aflrofan og 

teinrofan til að fá fullt rof til viðhalds eða framkvæmda. Hann er einnig með rofa fyrir 

jarðblaði og er interlock á milli. Rjúfa þarf því aflrofan og síðan teinrofan áður en 

hægt er að setja inn rofan fyrir jarðblaðið. Þessir rofar eru gefnir upp fyrir málspennu 

og málstraum.   

R/O veitur : Veitur sem gátu gengið hvort tveggja fyrir rafmagni af háspenntum 

kötlum eða með svartolíu. Með öðrum orðum rafmagns eða olíukynntar veitur.  
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Inngangur 

Í þessari skýrslu er ákveðið að taka fyrir ákveðnar breytingar sem Rarik ohf gæti 

þurft að ráðast í á dreifikerfi sínu á Seyðisfirði. Helstu forsendur sem verið er að 

vinna út frá eru þær að fjarvarmaveita Rarik að Garðarsvegi 15, sé ekki lengur í 

rekstri og bregðast þurfi því við því með því að afhenda notendum á veitusvæðinu 

raforku til beinnar rafhitunar í hennar stað.  

Í stað þess að taka úttekt á öllu dreifikerfi Seyðisfjarðar út frá þessum forsendum er 

ákveðið að taka fyrir spennistöðina að Garðarsvegi 1b sem er spennistöð S058 í 

dreifikerfi Rarik til að draga upp möguleg áhrif af þessum breytingum ef af þeim yrði.  

Út frá spennistöðinni á Garðarsveginum eru ýmsar stofnanir og heimili sem Rarik er 

að dreifa raforku til. 

Þessir staðir hafa allir það sameiginlegt að hugsanleg lokun fjarvarmaveitunnar þýðir 

að þessir staðir allir þyrftu að fara yfir á beina rafhitun.  

Hanna þarf því dreifikerfið með hliðsjón af slíkum breytingum.  

Forsendur slíkrar hönnunar er auðvitað háð þeirri raforkuþörf sem talið er vera hjá 

notendum á svæðinu. 

Til að gera sér gera sér grein fyrir raforkuþörfinni þarf að notast við upplýsingar um 

orkunotkun á þessu svæði síðustu ára.  

Í dag er mikið rætt og ritað um orkuskipti og má gera ráð fyrir ýmsum áhrifum á 

dreifiveitur til að mæta aukinni eftirspurn sem slík orkuskipti gætu haft í för með sér.  
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1. Ágrip af sögu Fjarvarmaveitunnar. 

Til að hefjast handa við umfjöllunarefni skýrslunnar er nauðsynlegt að skyggnast 

aðeins inn í fortíðina til að skilja betur af hverju farið hefur verið af stað í að setja á 

fót fjarvarmaveitu á Seyðisfirði. Hvernig kom sú hugmynd til og hvers vegna er það 

möguleiki að til standi að loka henni?  

Það eru auðvitað áleitnar spurningar og þeim geta fylgt margvísleg svör sem ekki 

verða rakinn öll í þessari skýrslu, heldur aðeins tiplað á því helsta sem vitað er og 

svo farið yfir það sem máli skiptir í framhaldi af því. 

En árin 1977-78 að frumkvæði Iðnaðarráðuneytisins og Rafmagnsveitna Ríkisins 

(síðar Rarik) eru gerðar frumathuganir af R/O veitum fyrir um 28 þéttbýlisstaði um 

landið. 

Með þessum athugunum átti að meta hvort grundvöllur væri fyrir því að hita 

þéttbýlisstaði með hagkvæmari hætti en þá var gert, m.a. með nýtingu á afgangsorku 

í kyndistöðvum í huga. Líta þurfti til staða með ákveðnar forsendur í huga. 

Voru þær forsendur þar sem notast var við olíukyndingu, eða í einhverjum tilfellum 

þar sem vanbúið dreifikerfi væri fyrir sem þoldi ekki álagsaukningu ef öll hús væru 

rafkynnt. 

Inn í þessar athuganir þurfti að skoða forsendur fyrir rekstri og voru þær að verð á 

raforku til kyndistöðva væri verulega lægra en verð á raforku til heimilisnotkunar var 

á þeim tíma. 

Samkvæmt niðurstöðum þessara athugana var talið að á þremur svæðum væri 

hagstæðast að byggja fjarvarmaveitu á landinu og mætti verð raforku til kyndistöðvar 

aðeins vera einn þriðji af endanlegu verði til notenda sem þá var. [1]   

Það er svo í kjölfar þessara rannsókna sem nefndar eru hér að ofan sem ákvörðun 

er tekin á Seyðisfirði um að ráðast skuli í byggingu fjarvarmaveitu. 
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Árið 1980 var hafist handa við lagningu dreifikerfisins og byggingu á kyndistöðinni, 

ákveðið var að Seyðisfjarðarkaupstaður skyldi byggja og reka dreifikerfið og Rarik 

myndi byggja og reka kyndistöðina, en hún var reist á lóðinni Garðarsvegi 15 á 

Seyðisfirði sem er næsta lóð við hliðina á Rafstöðvarhúsi Rarik. 

Á mynd 1 má sjá loftmynd af Kyndistöðinni og Rafstöðvarhúsi Rarik Garðarsvegi. 

Það var verktakafyrirtækið Brúnás á Egilsstöðum sem byggði kyndistöðina og er hún 

teiknuð af Guðmundi Kr. Kristinssyni arkitekt. Bygging á kyndistöð fyrir 

Seyðisfjarðarkaupstað var talin skynsamleg og hagkvæm framkvæmd ekki síst með 

tilliti til afhendingaröryggis á svæðinu á þeim tíma. Aðeins ein háspennulína lá yfir 

Fjarðarheiði frá rafdreifikerfinu og til Seyðisfjarðar og tengdi Seyðisfjörð við 

dreifikerfið eða samveituna eins og hún var nefnd á þeim tíma.  

Ef bilun varð á háspennulínunni, sem gat þýtt langan viðgerðartíma við erfið 

veðurskilyrði, þá var talið að framkvæmd sem þessi myndi auka orkuöryggi á 

staðnum þar sem upphitun vatnsins í dreifikerfinu var möguleg með fleiri orkugjöfum 

m.a. svartolíu. [3] 

Það er svo árið 1992 að Rarik kaupir dreifikerfi Fjarvarmaveitu Seyðisfjarðar af 

Seyðisfjarðarkaupstað á 76 milljónir og hefur rekið til dagsins í dag. [4] 

Árið 2017 tekur Rarik þá ákvörðun að hætta rekstri Fjarvarmaveitunnar á næstu 

tveimur árum eins og fram kom í tilkynningu til fjölmiðla og var sett á heimasíðu Rarik 

á þeim tíma. 

Mynd 1. Loftmynd af Garðarsvegi 15 [2] 
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Gefum Tryggva Þór Haraldssyni forstjóra Rarik orðið. 

“Nú er komin upp sú staða hjá fjarvarmaveitunni á Seyðisfirði að RARIK telur 

óhjákvæmilegt annað en að hætta rekstri hennar innan tveggja ára. Meginástæður 

fyrir þessari niðurstöður eru: 

Óvissa er um framboð á ótryggðri raforku sem fjarvarmaveita RARIK á Seyðisfirði 

hefur byggt á frá upphafi og allar líkur á að verð á henni fari hækkandi. Því er 

upprunalegur rekstrargrundvöllur fjarvarmaveitna af þessu tagi brostinn, nema með 

verulegri hækkun á orkuverði sem væri ósamkeppnishæft við aðra húshitunarkosti. 

Dreifikerfi veitunnar er víða orðið illa farið af tæringu þannig að ekki er grundvöllur til 

að reka það í mörg ár enn, án allsherjar endurnýjunar. RARIK telur hins vegar engar 

forsendur til að ráðast í kostnaðarsama endurnýjun dreifikerfisins á Seyðisfirði við 

núverandi aðstæður.” [5] 

Rarik hefur í samstarfi við Orkustofnun unnið að því að finna lausn á 

framtíðarskipulagi húshitunnar á Seyðisfirði. Niðurstaða þeirra skoðunar er að það 

séu tveir kostir í stöðunni fyrir notendur. 

-Bein rafhitun með hitatúpu 

-Upphitun með varmadælum 

Rarik mun taka þátt í kostnaði sem íbúar á Seyðisfirði verða fyrir vegna 

fyrirsjáanlegra breytinga. 

Kostnaðarþátttaka Rarik verður um 5-700 þúsund á hvert heimili metin miðað við 

meðalnotkun viðkomandi s.l. 5 ár eins og fram kom í fréttatilkynningu sem sett var 

fram í fjölmiðlum 2017. [5] 

Í þessari skýrslu er ekki tekin afstaða til þess hvor leiðin yrði farin af notendum ef af 

þessu verður, en þegar þessi skýrsla er skrifuð hefur Fjarvarmaveitunni ekki verið 

lokað. 
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1.1 Álag fjarvarmaveitunnar. 

Í kyndistöð RARIK Garðarsvegi er háspenntur ketill sem hitar upp vatn fyrir bæjarbúa 

og er hann keyrður á 11kV spennu. 30 mínútna meðalálag er hæst 1,2MW miðað við 

álag síðustu þriggja ára, eða frá 07.mars 2019 – 07. Mars 2022 [6] 

Sjá má hér til hliðsjónar mynd 2 þessu til útskýringar. 

 

Mynd 2 Seyðisfjörður raunorka út ketill. [6] 

 

 Í dag eru í samkvæmt gögnum RARIK 228 hitaveitumælar í notkun á veitusvæði 

Seyðisfjarðar.Skiptist þetta á þá veru að 176 orkumælar eru fyrir íbúðarhús eða 

húsfélög, en 52 orkumælar eru fyrirtæki eða stofnanir af ýmsu tagi. Til samanburðar 

þá eru 488 raforkumælar í kerfi Rarik á Seyðisfirði í þéttbýlinu. [7] 

Ef reiknað er meðalálag á hvern notanda fjarvarmaveitunnar út frá línuritinu á mynd 

2 þá er útkoman sú að það sé 5 kW meðalálag á hvern notanda miðað við þessa 

228 notendur. Útreiknaðar forsendur eru í töflu 1.1 í Viðauka. 
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1.2 Álagið frá afmörkun 

Frá spennistöð S058 á Garðarsvegi eru um 31 notendur á fjarvarmaveitu Rarik. Af 

þeim eru um 7 stofnanir eða fyrirtæki og 24 íbúðarhús. Svæðið er frá Árstíg, 

Garðarsvegi, Suðurgötu og Túngötu og sjá má hér kort af umræddu svæði á mynd 3 

þar sem svæðið er afmarkað með rauðri línu.  

 

 

 

Mynd 3 Loftmynd af afmörkun út frá S058 [8] 

 

Meðalársnotkun þeirra 24 íbúðarhúsnæða sem eru á þessu dreifisvæði eru  

31.123 kílóvattsstundir (kWh).  

Ef skoðað er hvað þessar 31.000 kílóvattsstundir eru í kW miðað við nýtingartíma 

upp á 4500 klukkustundir þá fáum við út 6,8kW.  
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Sjá töflu 1.1 í viðauka þessu til útskýringar þar hefur verið námundað upp í 7 kW. 

Það þýðir að álag notenda á þessu svæði sem verið er að skoða er í kringum 7 kW í 

hitun frá Fjarvarmaveitunni samkvæmt þessari nálgun.  

Þetta eru gagnlegar upplýsingar til að setja svo síðar í samhengi við þær breytingar 

sem gætu orðið við að færa álag vegna hitunnar yfir á rafdreifikerfið eða heimtaugar 

notenda. Í þessari skýrslu verður lagt upp með 45.000 kWh ársnotkun í hitun hjá 

notendum íbúðarhúsa, en miðað við 4500 klst nýtingartíma eru það um 10 kW álag. 

Ástæðan fyrir þeirri nálgun er að við skoðun á rafhituðum stöðum á sama veitusvæði 

og hér er fjallað um var notkun í flestum tilfellum vel undir þessari notkun.  

Ef tekin eru saman meðalársnotkun stofnana eða fyrirtækja á þessu svæði út frá 

þessari afmörkun þá eru hún eðlilega töluvert hærri.  

Meðalársnotkun þeirra var 171.475 kWh en það aftur á móti þýðir miðað við 4500 

klst nýtingartíma, 37 kW álag.   

Sjá í töflu 1.2 í viðauka því til samanburðar. 

 Í næsta kafla þessarar skýrslu er verður farið yfir dreifikerfið eins og það er rekið í 

dag á þessum útgangi og skoðað hvernig álagsdreifing er á núverandi kerfi. 

Í framhaldi af því er svo nauðsynlegt að gera sér grein fyrir því hvort það álag sem 

hér hefur verið samantekið rúmast innan þeirra heimtaugarstrengja og stofnkerfisins 

sem er í rekstri. 

 

2. Flutningskerfið 

Aðeins í upphafi til að átta okkur flutningskerfinu sem flytur raforku á Seyðisfjörð, en 

það er á vegum Landsnets eins og byggðarlínan, sem flytur raforku milli landshluta 

frá virkjunum.   

Til Seyðisfjarðar liggur frá flutningsneti Landsnets háspennulína frá aðveitustöðinni 

Eyvindará (707) á héraði yfir Fjarðarheiði sem nefnist Seyðisfjarðarlína 1 og er í 

loftínu á milli staða nema um síðustu 500 metrana en línan endar við Ytri Hádegisá, 

þar er tekinn jarðstrengur að aðveitustöð Seyðisfjarðar á Garðarsvegi 15. 

Aðveitustöðin er númer 715 í kerfi Rarik. 

Á mynd 4 má sjá legu háspennulínunnar frá aðveitustöð Eyvindará (707) yfir á 

Seyðisfjörð tekið af kortasjá Landsnets. 
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Mynd 4 Lega Seyðisfjarðarlínu 1 Eyvindará-Aðveitustöð Rarik á Seyðisfirði [9] 

Þessi lína er rekinn á 66kV spennu frá Eyvindará yfir til aðveitustöðvar Seyðisfjarðar. 

Í aðveitustöð Seyðisfjarðar (715) er svo spennir sem tekur við 66kV á forvafi, 

svokallaður 66/11 spennir sem tekur við dreifingunni frá landsdreifikerfinu og spennir 

niður í 11kV á eftirvafi spennisins inná dreifikerfi Rarik. 

Í aðveitustöðinni er 11kV teinn sem fleiri en einn rofi eru tengdir við fyrir dreifingu frá 

stöðinni út í aðra útganga dreifikerfisins. 

Á mynd 5 má sjá einlínumynd af aðveitustöðinni Seyðisfirði af innri vef Rarik. 
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Mynd 5 Einlínumynd af aðveitustöð Seyðisfjarðar [10] 

 

2.1 Spennistöð S058 

Eins og fram hefur komið hér fyrr í þessari skýrslu er skoðun gerð á útgangi kerfisins 

frá spennistöð S058 Garðarsvegi 1b Seyðisfirði til að nota sem einskonar 

upphafspunkt á skoðun sem þyrfti að ráðast í á þessu veitusvæði ef 

fjarvarmaveitunnar nyti ekki lengur við.  

Hér á mynd 6 má sjá mynd af spennistöð S058 Garðarsvegi 1b Seyðisfirði.  
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Mynd 6 S058 Garðarsvegi 1b [11] 

2.2 Háspenna frá aðveitustöð. 

Frá aðveitustöð 715 er lagður háspennustrengur eftir Garðarsveginum og í 

spennistöð S058, þetta er strengur sem er 3x95q að sverleika með pólývínylklóríð 

einangrun skammstafað PVC og leiðarar eru ál, en hann fæðir 11kV frá 

aðveitustöðinni að S058.  

Þar sem strengurinn er með PVC einangrun þá þýðir það að hann þolir hæst 70°C  

rekstrarhita miðað við þá lagnaaðferð að vera grafin í jörð eins og fram kemur í töflu 

52.4 d bls 153 í ÍST 200:2006 [12] 

Þessi strengur er lagður árið 1982 og eru því ekki sömu einangrunarefni í honum og 

eru í þeim strengjum sem lagðir væru í dag 40 árum síðar. En núna er farið að leggja 

strengi sem hafa krossbundið pólýetýlen eða XLPE einangrun sem hefur hærra 

hámarks rekstrarhitastig miðað við sömu lagnaaðferð eins fram kemur í töflu 52.4 d 

bls 153 í ÍST 200:2006  eða um 90°C [12].  

Á mynd 7 er mynd af háspennustreng frá NKT með XLPE einangrun eins og þeir 

strengir sem lagðir eru í dag. 
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Mynd 7 NKT háspennustrengur AXAQ-LT 6/10/12kV XLPE  [13] 

Þessi strengur sem er á mynd 7 er fyrir spennukerfi 6,10 og 12kV og kallast miðgildis 

háspennustrengur. 

Til að útskýra stuttlega þennan streng, þá er hann byggður upp svona í númeraröð: 

1. Þjappaður vatnsþéttur Ál leiðari  

(Aluminium, compacted stranded, longitudinally watertight) [13]  

2. Hálfleiðaraeinangrun (Extruded semi conducting conductor screen) [13] 

3. XLPE einangrun  

(XPLE, dry cured, peroxide crosslinked, nominal thickness 3.4mm) [13]  

4. Hálfleiðaraeingangrun  

(Extruded, strippable, semi conducting insulation screen) [13] 

5. Tæringaþolin álvíruð skerming húðuð með leiðandi efni.  

(Corrosion resistant screen, aluminum wires coated with 

conducting material) [13] 

6. Álfilma límd á hálfleiðaran (Aluminum foil glued to the sheath) [13] 

7. Svört einangrunarkápa úr halogenfríu torbrennanlegu efni metra merkt á 

strenginn og með rifþráð til að auðvelda opnun.  

(Black halogen free, flame retardant polyolefine. Meter marked. 

Equipped with a tear thread for easier opening) [13]  
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Innkomandi strengur frá aðveitustöð kemur inn á háspennufellt CCCVV Safering frá 

ABB í S058, en þarna er rofastöð fyrir fleiri útganga eins og spennistöð S051 

Oddagötu, spennistöð S054 Túngötu, spennistöð S059 Botnahlíð og svo spennistöð 

S058 Garðarsvegi 1b sem hér um ræðir. 

Þetta er kannski betur skýrt með því að skoða einlínumynd á mynd 8 af því hvernig 

kerfið er sett upp. Einnig til að skoða þetta kannski frá öðru sjónarhorni en á 

einlínumynd er gott að hafa til hliðsjónar loftmynd af landfræðilegri staðsetningu 

þessara spennistöðva sem dreifingin nær til og má sjá hana til hliðsjónar á mynd 9. 

 

 

Mynd 8 Einlínumynd af S058 Garðarsvegi [14] 
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Mynd 9 Loftmynd af Seyðisfirði [15] 

2.3 Spennir S058 Garðarsvegi 1b. 

Í spennistöð S058 Garðarsvegi 1b er spennir frá ABB sem er 11/0,42kV. Það þýðir 

að hann tekur á forvafi inn á sig 11kV frá dreifikerfi Rarik en af eftirvafi spennisins 

skilar hann út lágspennu 420V 3-fasa, hann er 800 kVA af stærð. 

En það samsvarar hámarksstraum uppá 1100 A miðað við uppgefnar upplýsingar frá 

framleiðanda. 

Sjá töflu 2.1 í viðauka um aflútreikninga fyrir spenni S058. 
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Hér á mynd 10, er mynd af upplýsingskilti framleiðanda af spenni í S058, eins og 

fram kom hér að ofan er spennirinn frá ABB og er 800kVA. 

 

 

Mynd 10 Upplýsingaskilti spennis í S058 Garðarsvegi 1b 
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2.4 Netbas. 

Rarik notast við Netbas frá Norska hugbúnaðarfyrirtækinu Powel til að halda utan um 

veitukerfið, þar eru einlínumyndir af íhlutum og tengingum á kerfinu frá 

aðveitustöðvum niður í heimtaugarstrengi notenda. Inni í Netbas er unnið með allar 

breytingar og viðhaldsáætlanir og keyrðar svokallaðar áætlanir til að meta þörf fyrir 

endurnýjanir strengja, spenna eða annara íhluta eftir umfangi afhendingar frá 

hverjum punkti fyrir sig. í Netbas er hægt að kalla eftir raunafli kerfisins eins og það 

er í rekstri hvers tíma út frá þekktri ársnotkun notenda deilt með nýtingartíma, en sá 

nýtingartími er 4500 klukkustundir.  

Við gerð þessara skýrslu var því stuðst við gögn úr Netbas til að draga upp það kerfi 

sem verið er að rekja hér á eftir.  

 

2.5 Dreifikerfið í dag. 

Fyrst er að skoða háspennustrenginn frá aðveitustöð 715 að spennistöð S058 

Garðarsvegi, hvernig er sýndaraflið og raunaflið eins og kerfið er rekið í dag, næst er 

skoðaður spennir S058, hvert er álagið á hann í kW, sýndarafl, straumur á forvafi og 

eftirvafi spennis og lestun hans í prósentum. Svo er tekin fyrir skoðun á 

lágspennukerfinu, stofnstrengi að götuskápum og þannig áfram niður að 

heimtaugum notenda.  

Þá ætti að blasa við staðan eins og hún er á kerfinu eins og það er rekið í dag, án 

þess að álag frá beinni rafhitun komi til.  

 

2.6 Álagið á háspennufæðinguna. 

Álagið á háspennustrenginn samkvæmt Netbas er 1047,7 kW, launaflið um sama 

streng er 240,8 kVAr og það gerir aflstuðul upp á 0,975. Sýndaraflið er reiknast því 

1074.5 kVA. Í viðauka er farið yfir útreikninga þessu til stuðnings. 

Hér á mynd 11 er raunafl í kW úr Netbas á háspennustrenginn frá aðveitustöð 715 

að S058 Garðarsvegi eins og það er í dag sett fram á myndrænan hátt. 
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Mynd 11 Raunafl í kW úr Netbas sett fram á myndrænan hátt. 

2.7 Álag á spennir S058 í dag. 

Samkvæmt Netbas þá er raunafl á spennir S058 í dag um 215,5 kW  

hér á mynd 12 er þetta sýnt úr Netbas á myndrænan hátt.  

Straumur á spenninn er á forvafi háspennumegin 11,8 A en bakvafinu 

lágspennumegin er straumurinn 308 A.  

Hér á mynd 13 er þetta sýnt úr Netbas á myndrænan hátt.  

Lestun spennisins í prósentum er samkvæmt greiningu Netbas er 28%.  

Á mynd 14 er þetta sýnt úr Netbas á myndrænan hátt.  

Reiknað sýndarafl spennisins er því 224 kVA og aflstuðull er 0,96 miðað við það álag 

sem hér er skoðað. Útreikningar í viðauka.  
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Mynd 12 Álag í kW Spennir S058 úr Netbas 

 

Mynd 13 Straumur for og eftirvafi Spennir S058 úr Netbas 

 

Mynd 14 Lestun spennis S058 í prósentum 
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2.8 Lágspennukerfið álag að götuskápum. 

Ef tekin eru gögn úr Netbas til að fá mynd af þeirri láspennudreifingu sem er frá 

þessum útgangi þá má sjá hér yfirlit yfir stöðuna á þeim í töflu 1, álagsflæði 

lágspennudreifingar. Hafa verður í huga að upplýsingum hér hefur verið breytt til að 

ekki sé hægt að rekja persónugreinanlegar upplýsingar. Hér er því búið að setja inn í 

töflur,  tölur yfir heimtaugar sem dreifingin nær til. Það sem þarf helst að taka út úr 

þessum upplýsingum er hvernig álagið er á stofnstrengi frá spennistöð S058 að 

götuskápum í kerfinu.  

Götuskápar sem um ræða eru: 

• G507 

• G514 

• G527 

• G535 

Í töflu 1 má sjá að aflið er hæst að skáp G535, 68 kW, straumur 99A og 49% lestun. 

Lestunin er því hvergi nálægt þolmörkum.  

Hafa þarf í huga að lestun í prósentum er reiknað út frá varstærð viðkomandi 

strengs.  

 

2.9 Álag á stofnstrengi millu götuskápa. 

Einnig er hér í töflu 1, tekið saman álag á strengi milli skápa sem dreifingin nær til.  

Þeir stofnstrengir sem um ræðir eru: 

• Frá G507 - G508 

• Frá G514 - G515 

• Frá G515 - G516 

• Frá G527 - G529 

• Frá G535 - G538 

• Frá G538 - G540 

Eins og sjá má í töflu 1, eru lestun og álag á þessa útganga ekki hærra en 35%, því 

er ágætt jafnvægi á kerfinu. 
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2.10 Heimtaugar og spennufall 

Í töflu 2, er teknar saman stærðir strengja, lengd þeirra, spennufall í voltum og 

spennufall í prósentum.  

Í töflu 2,  má sjá lengstu stofnstrengi frá spennistöð S058 eru:  

• G507 – 1x3x95q ál strengur 179 metrar, spenna 411,3 V 

• G527 – 1x3x95q ál strengur 179 metrar, spenna 413.2 V 

 Eins og sjá má í töflu 2, er spennufallið 1,0 - 2,8 V á þessa strengi og reiknast það 

sem 0,24 - 0,67 % spennufall. Í þessari töflu má sjá að spennufall er hæst 7.7 V og 

1,85% sem er mjög vel innan við þau mörk sem varðar spennugæði. 
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        Álagsflæði í lágspenntum línuköflum.

Álagsflæði Straumur Lestun 

 Tengipunktur frá  Tengipunktur til kW  A  (%)

Spennir í S058 Lágspennuhlið 215.500 308 28

Götuskápur G507 18.273 26 21

Götuskápur G514  38.884 56 25

Götuskápur G527 5.879 8 4

Götuskápur G535   68.670 99 49

Götuskápur G508 12.049 17 14

Götuskápur G515 31.319 45 23

Götuskápur G516 11.694 17 8

Götuskápur 529 0.748 1 1

Götuskápur G538 48.400 70 35

Götuskápur G540 48.245 70 35

Heimtaug 1 2.837 4 5

Heimtaug 2 51.953 75 37

Heimtaug 3 0.253 0 1

Heimtaug 4 1.342 2 3

Heimtaug 5 0.718 1 3

Heimtaug 6 0.437 1 1

Heimtaug 7 0.616 1 1

Heimtaug 8 1.363 2 3

Heimtaug 9 1.757 3 4

Heimtaug 10 0.714 1 2

Heimtaug 11 0.632 1 1

Heimtaug 12 4.275 6 3

Heimtaug 13 0.750 1 1

Heimtaug 14 1.620 2 3

Heimtaug 15 0.649 1 1

Heimtaug 16 1.586 2 1

Heimtaug 17 1.290 2 2

Heimtaug 18 0.803 1 1

Heimtaug 19 1.480 2 3

Heimtaug 20 7,600 11 17

Heimtaug 21 0.800 1 1

Heimtaug 22 0.700 1 1

Heimtaug 23 2.265 3 5

Heimtaug 24 10.443 15 13

Heimtaug 25 6.823 10 16

Heimtaug 26 0.977 1 2

Heimtaug 27 44.895 66 26

Heimtaug 28 0.409 1 1

Heimtaug 29 0.228 0 1

Heimtaug 30 1.533 2 4

Götuskápur G540

Götuskápur G540

Götuskápur G535

Götuskápur G535

Götuskápur G540

Götuskápur G540

Götuskápur G540

Götuskápur G527

Götuskápur G527

Götuskápur G527

Götuskápur G529

Götuskápur G535

Götuskápur G514

Götuskápur G514

Götuskápur G515

Götuskápur G515

Götuskápur G516

Spennist. S058

Spennist. S058

Spennist. S058

Spennist. S058

Götuskápur G514

Götuskápur G538

Götuskápur G507

Götuskápur G514

Götuskápur G515

Götuskápur G527

Götuskápur G535

Götuskápur G514

Spennist. S058

Spennist. S058

Götuskápur 507

Götuskápur 507

Götuskápur 507

Götuskápur 507

Götuskápur 507

Götuskápur 507

Götuskápur G508

Götuskápur G508

Götuskápur G508

 

Tafla 1 álagsflæði lágspennudreifingar S058 úr Netbas 
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Samantekt á stofnstrengjum

Frá: Til: Stærð q ÁL/CU Metrar Spenna Spennuf Spennuf

Volt Volt %

S058 G507 1x3x95q ÁL 179 411.3 2.8 0.67

S058 G514 1x3x95q ÁL 90 411.1 3.0 0.72

S058 G527 1x3x95q ÁL 179 413.2 1.0 0.24

S058 G535 4x240q ÁL 130 410.9 3.2 0.77

G507 G508 4x95q ÁL 101 410.3 3.8 0.92

G514 G515 4x150q ÁL 78 409.8 4.3 1.04

G515 G516 1x3x95q ÁL 104 408.8 5.3 1.29

G527 G529 4x95q ÁL 59 413.1 1.0 0.24

G535 G538 4x240q ÁL 84 409.5 4.6 1.12

G538 G540 1x3x240q ÁL 106 407.7 6.5 1.56

S058 Heimt. 1 1x3x35q ÁL 62 410.6 3.5 0.85

S058 Heimt. 2 1x3x150q ÁL 114 410.8 3.4 0.81

G507 Heimt. 3 4x10q CU 50 410.3 3.9 0.93

G507 Heimt. 4 4x10q CU 26 411.2 3 0.71

G507 Heimt. 5 4x10q CU 25 411.3 2.9 0.7

G507 Heimt. 6 4x10q CU 62 410.9 3.2 0.77

G507 Heimt. 7 4x10q CU 31 411.3 2.9 0.7

G507 Heimt. 8 4x10q CU 66 410.9 3.2 0.77

G508 Heimt. 9 4x10q CU 21 410.3 3.9 0.93

G508 Heimt. 10 4x10q CU 41 410.0 4.1 1

G508 Heimt. 11 4x10q CU 50 410.2 3.9 0.95

G514 Heimt. 12 4x50q ÁL 28 411.0 3.2 0.77

G514 Heimt. 13 4x10q CU 61 410.9 3.2 0.77

G514 Heimt. 14 4x10q CU 25 411.0 3.2 0.76

G514 Heimt. 15 3x10+10q CU 50 411.0 3.1 0.76

G515 Heimt. 16 3x10+10q CU 43 409.6 4.6 1.11

G515 Heimt. 17 4x50q ÁL 29 409.7 4.4 1.06

G516 Heimt. 18 4x50q ÁL 35 408.8 5.4 1.3

G527 Heimt. 19 4x25q ÁL 33 413.0 1.1 0.27

G527 Heimt. 20 4x150q ÁL 86 410.6 3.5 0.85

G527 Heimt. 21 4x10q CU 36 413.0 1.1 0.27

G529 Heimt. 22 3x10+10q CU 35 413.0 1.1 0.27

G535 Heimt. 23 4x25q ÁL 47 410.6 3.5 0.85

G535 Heimt. 24 4x25q ÁL 39 410.1 4.0 0.96

G535 Heimt. 25 4x25q ÁL 93 408.1 6.1 1.47

G540 Heimt. 26 1x3x10q CU 47 407.4 6.7 1.61

G540 Heimt. 27 4x95q ÁL 32 406.5 7.7 1.85

G540 Heimt. 28 1x3x10q CU 45 406.5 7.7 1.85

G540 Heimt. 29 1x3x10q CU 24 407.4 6.7 1.61

G540 Heimt. 30 1x3x10q CU 38 407.4 6.7 1.63  

Tafla 2 stofnstrengir og spennufall úr Netbas 
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3. Endurhönnun kerfisins  

 Í þessum kafla verður dregin upp líkleg raforkuþörf vegna hitunnar á því svæði sem 

fjallað hefur verið um hér að framan. Forsendur þessarar endurhönnunar eru að 

íbúðarhúsnæði sé að bæta við sig 10 kW álagi miðað við 4500 klst nýtingartíma eins 

og tiltekið er í kafla 1.2. Þetta eru 24 íbúðarhús sem gerir þá 240 kW. Eins og áður 

kom fram eru þarna 7 fyrirtæki eða stofnanir á svæðinu og er unnið með áætlað 

heildarálag frá þeim sé 349 kW, miðað við sama nýtingatíma, það gerir því samtals 

589 kW í áætlaða aukningu vegna rafhitunar. 

Notast er við Netbas til að herma álagsaukninguna sem unnið er út frá í þessari 

skýrslu eins og áður hefur verið lýst. 

 

 

3.1  Háspennukerfið. 

Þá er tekið fyrir hér næst skoðun á kerfinu með viðbættri rafhitun. Byrjað er að skoða 

álagið við þessa aukningu á háspennustrenginn frá aðveitustöð 715 og að 

spennistöð S058. Samkvæmt niðurstöðu Netbas er álagið 1584 kW eða um 1,6 MW 

á strenginn, sjá hér mynd 15 af raunafli kerfisins úr Netbas á myndrænan hátt. 

Straumurinn er 81 A , lestun á strenginn því orðin 36 % eftir þessar breytingar. 

Sjá mynd 16 fyrir lestun í prósentum úr Netbas á myndrænan hátt. 

Launaflið er 439 kVar og reiknað sýndarafl því 1658 kVA (útreikningar í viðauka). 

Þessi aukning kallar því ekki á neinar breytingar á háspennukerfinu út frá þessari 

skoðun, háspennustrengurinn ber vel þessa aukningu og háspennurofar í spennistöð 

S058 einnig. 
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Mynd 15 Raunafl í kW úr Netbas á myndrænan hátt. 

 

 

Mynd 16 Lestun í % á háspennustreng að S058 úr Netbas. 
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3.2 Álag á spennir S058  

Þá næst er að skoða álag á spenni S058 tekið er saman raunafl og reiknað sýndarafl 

spennis, straumur á for og eftirvafi og lestun spennis í prósentum úr Netbas.   

Samkvæmt Netbas er álagið orðið 820 kW, reiknað sýndarafl spennis er 872,6 kVA, 

(útreikningar í viðauka) straumur á forvafi spennis er 45,8 A en á eftirvafi 

lágspennumegin er straumur 1199 A. Lestun spennisins er því orðin 109% frá því 

sem áður var 28%. 

Miðað við þessar forsendur er spennir kominn að þolmörkum, en ef horft væri 

einungis út frá þessari áætlun, yrði ekki lagt til að skipta um hann strax. Heldur yrði 

fylgst með því hvort álagið myndi koma til með að aukast frekar og staðan metin út 

frá því. 

Þar sem álagið er mest á spennirinn yfir kaldasta tímann, væri meiri kæling á 

spennirinn á sama tíma og því minni líkur á yfirhita. 

Hér á myndum 17-19 má sjá þetta á myndrænan hátt.  

 

 

Mynd 17 Raunafl spennis S058 úr Netbas á myndrænan hátt. 
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Mynd 18 Straumur á for og eftirvafi Spennis S058 úr Netbas. 

 

 

Mynd 19 Lestun spennis S058 í % úr Netbas. 
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3.3 Lágspennukerfið, álag að götuskápum. 

Þá er að skoða næst hvernig breyting hefur orðið á lágspennudreifingu kerfisins út 

frá nýjum forsendum.  

Hér í töflu 3 má sjá álagið frá spennistöð S058 og út í götuskápa kerfisins helstu 

stærðir sem veita ætti athygli þarna hafa verið merktar með lit og stjörnu aftan við 

reitinn. Umræddir götuskápar og helstu álagstölur eru:  

• G507 – straumur 164 A lestun á vör strengs 131% 

• G514 – straumur 179 A lestun á vör strengs 81% 

• G527 – straumur 130 A lestun á vör strengs 59% 

• G535 – straumur 400 A lestun á vör strengs 200% 

Þarna er strax komið tilefni til frekari skoðunnar, þar sem álag er orðið mikið og vör í 

stofnrofum orðin yfirlestuð og því þarf að skoða úrbætur nánar. Hér á mynd 20 er 

sýnt lestun á útganga frá S058 á myndrænan hátt. 

 

 

Mynd 20  Lestun á útganga frá S058. 
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3.4 Stofnstrengir milli skápa. 

Hér er næst tekið fyrir álagið á milli götuskápa kerfisins úr töflu 3, helstu stærðir sem 

vekja ættu athygli eru samandregnar hér: 

• G535 – G538 – Straumur 305 A, lestun á vör strengs 152% 

• G538 – G540 – Straumur 305 A, lestun á vör strengs 152%    

Eins og áður gefa þessa tölur tilefni til frekari skoðunnar og úrbóta. Hér á mynd 21 

má sjá lestun á strengi og vör á milli götuskápa G535-G538-G540 á myndrænan 

hátt.  

 

Mynd 21 G535-538 og G538-G540 Lestun á vör og strengi. 

 

3.5 Heimtaugar með rafhitun. 

Hér er næst tekið fyrir álag á heimtaugar úr töflu 3, helstu stærðir sem vekja ættu 

athygli eru samandregnar hér: 

• S058 - Heimtaug 2 – Straumur 250A, lestun á vör strengs 125% 

• G527- Heimtaug 20 – Straumur 80A, lestun á vör strengs 127% 

• G540- Heimtaug 27 – Straumur 229 A, lestun á vör strengs 92% 

Eins og sjá má gefa þessar tölur tilefni til frekari skoðunnar og úrbóta.  

Á mynd 22 er sýnd lestun á heimtaugar frá G527-G529 á myndrænan hátt. 
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Mynd 22 Lestun á heimtaugar út frá G527-G529. 

 

3.6 Spennufall á stofnstrengi. 

Hér er næst tekið fyrir spennufall á stofnstrengi í töflu 4, helstu tölur sem vekja ætti 

athygli okkar eru samandregnar hér: 

• G540 – Heimtaug 26 – spenna 376,6 V , spennufall 7,59% 

• G540 – Heimtaug 27 – spenna 376,2 V , spennufall 7,71% 

• G540 – Heimtaug 28 – spenna 376,2 V , spennufall 7,71% 

• G540 – Heimtaug 29 – spenna 376,6 V , spennufall 7,59% 

• G540 – Heimtaug 30 – spenna 378,2 V , spennufall 7,21% 

Spennufall er víða í töflu 4, komið yfir 4,5% sem þýðir einfaldlega að spenna er 

komin undir þau viðmið um spennugæði samkvæmt Reglugerð um gæði raforku og 

afhendingaröryggi nr.1048/2004 [16] . Þar er skilgreint að vikmörk fyrir spennu séu 

+10/-10% miðað við að mælt sé á notkunarstað notanda. Ef mælt er í dreifistöð 

mega neðri vikmörk vera lægst -4,5% í stað -10% [16] . 

Þetta þýðir eins og áður tilefni til frekari skoðunnar og úrbóta. 
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        Álagsflæði í lágspenntum línuköflum.

Álagsflæði Straumur Lestun 

 Tengipunktur frá  Tengipunktur til kW  A  (%)

Spennir í S058 Lágspennuhlið 818.070 1197 109 *

Spennist. S058 Götuskápur G507 112.359 164 131 *

Spennist. S058 Götuskápur G514  122.231 179 81

Spennist. S058 Götuskápur G527 89.047 130 59

Spennist. S058 Götuskápur G535   272.211 400 200 *

Götuskápur G507 Götuskápur G508 42.619 65 52

Götuskápur G514 Götuskápur G515 61.910 93 46

Götuskápur G515 Götuskápur G516 21.883 33 16

Götuskápur G527 Götuskápur 529 10.814 16 8

Götuskápur G535 Götuskápur G538 201.625 305 152 *

Götuskápur G538 Götuskápur G540 198.696 305 152 *

Spennist. S058 Heimtaug 1 39.370 58 72

Spennist. S058 Heimtaug 2 171.048 250 125 *

Götuskápur 507 Heimtaug 3 10.187 16 25

Götuskápur 507 Heimtaug 4 11.384 17 28

Götuskápur 507 Heimtaug 5 10.755 16 26

Götuskápur 507 Heimtaug 6 10.525 16 25

Götuskápur 507 Heimtaug 7 10.661 16 26

Götuskápur 507 Heimtaug 8 10.219 16 25

Götuskápur G508 Heimtaug 9 11.830 18 29

Götuskápur G508 Heimtaug 10 10.746 17 26

Götuskápur G508 Heimtaug 11 10.707 16 26

Götuskápur G514 Heimtaug 12 24.344 36 20

Götuskápur G514 Heimtaug 13 10.838 16 22

Götuskápur G514 Heimtaug 14 11.661 17 23

Götuskápur G514 Heimtaug 15 10.719 16 21

Götuskápur G515 Heimtaug 16 11.486 17 10

Götuskápur G515 Heimtaug 17 11.359 17 23

Götuskápur G516 Heimtaug 18 10.911 17 9

Götuskápur G527 Heimtaug 19 11.515 17 28

Götuskápur G527 Heimtaug 20 52.941 80 127 *

Götuskápur G527 Heimtaug 21 10.865 16 26

Götuskápur G529 Heimtaug 22 10.799 16 22

Götuskápur G535 Heimtaug 23 15.492 23 37

Götuskápur G535 Heimtaug 24 30.149 45 40

Götuskápur G535 Heimtaug 25 16.900 25 40

Götuskápur G540 Heimtaug 26 16.141 25 40

Götuskápur G540 Heimtaug 27 146.374 229 92

Götuskápur G540 Heimtaug 28 10.475 16 21

Götuskápur G540 Heimtaug 29 10.262 16 25

Götuskápur G540 Heimtaug 30 11.601 18 29  

Tafla 3. Álagsflæði lágspennudreifingar S058, úr Netbas. 
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Samantekt á stofnstrengjum

Frá: Til: Stærð q ÁL/CUMetrar Spenna Spennuf Spennuf

Volt Volt %

S058 G507 1x3x95q ÁL 179 390.3 17.3 4.3

S058 G514 1x3x95q ÁL 90 397.9 9.7 2.37

S058 G527 1x3x95q ÁL 179 393.8 13.8 3.38

S058 G535 4x240q ÁL 130 394.6 13.0 3.19

G507 G508 4x95q ÁL 101 386.6 21.0 5.16

G514 G515 4x150q ÁL 78 395.2 12.4 3.04

G515 G516 1x3x95q ÁL 104 393.2 14.4 3.52

G527 G529 4x95q ÁL 59 393.3 14.3 3.52

G535 G538 4x240q ÁL 84 388.4 19.2 4.72

G538 G540 1x3x240q ÁL 106 380.3 27.3 6.69

S058 Heimt. 1 1x3x35q ÁL 62 388.8 18.8 4.62

S058 Heimt. 2 1x3x150q ÁL 114 401.8 5.8 1.42

G507 Heimt. 3 4x10q CU 50 385.5 22.1 5.42

G507 Heimt. 4 4x10q CU 26 388.9 18.7 4.58

G507 Heimt. 5 4x10q CU 25 389.1 18.5 4.55

G507 Heimt. 6 4x10q CU 62 387.1 20.5 5.02

G507 Heimt. 7 4x10q CU 31 388.9 18.7 4.58

G507 Heimt. 8 4x10q CU 66 394.9 12.7 3.12

G508 Heimt. 9 4x10q CU 21 385.5 22.1 5.42

G508 Heimt. 10 4x10q CU 41 384.3 23.3 5.73

G508 Heimt. 11 4x10q CU 50 384.0 23.6 5.78

G514 Heimt. 12 4x50q ÁL 28 396.8 10.8 2.65

G514 Heimt. 13 4x10q CU 61 387.1 20.5 5.02

G514 Heimt. 14 4x10q CU 25 395.4 12.1 2.98

G514 Heimt. 15 3x10+10q CU 50 396.6 11.0 2.7

G515 Heimt. 16 3x10+10q CU 43 392.9 14.7 3.6

G515 Heimt. 17 4x50q ÁL 29 394.6 13.0 3.18

G516 Heimt. 18 4x50q ÁL 35 392.6 15.0 3.68

G527 Heimt. 19 4x25q ÁL 33 392.0 15.6 3.83

G527 Heimt. 20 4x150q ÁL 86 392.4 15.2 3.74

G527 Heimt. 21 4x10q CU 36 391.2 16.4 4.02

G529 Heimt. 22 3x10+10q CU 35 391.5 16.1 3.95

G535 Heimt. 23 4x25q ÁL 47 392.4 15.2 3.74

G535 Heimt. 24 4x25q ÁL 39 392.6 15.0 3.69

G535 Heimt. 25 4x25q ÁL 93 385.9 21.7 5.31

G540 Heimt. 26 1x3x10q CU 47 376.6 31.0 7.59

G540 Heimt. 27 4x95q ÁL 32 376.2 31.4 7.71

G540 Heimt. 28 1x3x10q CU 45 376.2 31.4 7.71

G540 Heimt. 29 1x3x10q CU 24 376.6 31.0 7.59

G540 Heimt. 30 1x3x10q CU 38 378.2 29.4 7.21  

Tafla 4 stofnstrengir og spennufall úr Netbas. 
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3.7 Úrbætur vegna spennufalls 

Næsta skref í þessari skýrslu er að skoða hvað þyrfti að gera fyrir dreifikerfið til að 

það gæti annað þessum 589 kW álagi sem bætt hefur verið við kerfið, án þess að 

spennufall fari yfir 4,5% viðmið. Farið er yfir forsendur frá töflu 4, þar sem reynst 

gætu flöskuhálsar í dreifingunni sem orsakað gæti spennufall sem yrði hærra en 

4,5% og lagðar til lausnir sem myndu koma í veg fyrir það. 

Byrja þarf á skoðun á stofnstrengjum og svo strengjum milli skápa og síðar niður að 

heimtaug notenda. 

 

3.8 Stofnstrengir frá spennistöð S058 

Samkvæmt töflu 4, eru stofnstrengir frá spennistöð S058 að götuskápum eins og hér 

segir í stærð og lengd: 

• G507 – 1x3x95q ál, 179 metrar, spennufall 4,3% 

• G514 – 1x3x95q ál, 90 metrar, spennufall 2,37% 

• G527 – 1x3x95q ál 179 metrar, spennufall 3,38% 

• G535 – 4x240q ál 130 metrar, spennufall 3,19% 

Með því að styrkja þessa stofnstrengi frekar, með því að leggja 4x240q Ál strengi í 

stað 1x3x95q strengjana, mætti minnka spennufall umtalsvert, útreiknaðar forsendur 

fyrir þessu eru í viðauka.  

Því næst væri að styrkja lögnina að G535, með því að leggja annan 4x240q Ál 

streng með þeim sem fyrir er og tengja þá saman í báða enda. 

Með þessu móti væri spennufall minnkað frá fyrsta punkti.  

Spennan á þessum stofnstrengjum myndi því hækka sem hér segir: 

• G507, spenna 401,7 V í stað 390,3 V 

• G514, spenna 404,5 V í stað 397,9 V 

• G527, spenna 402,9 V í stað 393,8 V 

• G535, spenna 402,5 V í stað 394,6 V 

Með þessu móti væri búið að laga spennufall víða út frá stofnkerfinu, niður að 

heimtaugum að stórum hluta kerfisins.  

Næsta skref er því að skoða þetta áfram og meta hvar er þörf á frekari styrkingum. 
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3.9 Stofnstrengir milli skápa og heimtaugar. 

Í töflu 4, eru litamerktir reitir fyrir heimtaugar úr G540 sem allar eru komnar yfir 

viðmið í spennufalli eða um og yfir 7% spennufall. 

Eins og lagt var til í kafla 3.8, væri stofnstrengur frá spennistöð S058 að skáp G535 

styrktur þá myndi spennufallið minnka umtalsvert. Hér eru stofnstrengir á milli 

götuskápa sem bregðast þarf við samkvæmt samantekt. 

• G535-G538 4x240q ál, 84 metrar, spennufall 4,72% 

• G538–G540 4x240q ál, 106 metrar, spennufall 6,69% 

Með því að styrkja kerfið enn frekar er hægt að ná þessu spennufalli niður. Hér eru 

samandregnar tillögur að lausn: 

• G535-G538 – leggja 4x240q ál streng með hinum 

• G538-G540 – leggja 4x240q ál streng með hinum 

Þarna væru því tveir 4x240q Ál strengir báðar leiðar að skápum G535, G538 og 

G540. Þannig væri spennufallið vel innan marka 4,5% viðmiðsins, eða um 397-398 V 

fasi-fasi (útreikningar í viðauka). 

Það þýðir að spenna í tengli notenda er í kringum 227-230V sem er innan við þessi  

+10 /-10% vikmörk spennu sem er í Reglugerð um gæði raforku og 

afhendingaröryggi nr.1048/2004 [16]. 

 

3.10 Úrbætur á valvísi aðalvara. 

Eftir þessar breytingar er næsta skref að fara yfir úrbætur á valsísi aðalvara fyrir 

heimtaugar og stofnstrengi. En í köflum 3.4 og 3.5 var fjallað um vör á 

stofnstrengjum sem voru orðin yfirlestuð.  

Hér verðar lagðar fram lausnir til úrbóta á því. 

Skoðað var yfir stærðir rofa í lágspennufellti spennistöðvar S058 og þar voru varrofar 

með málstraumsgildi 400A.  

Hér er tekið saman þeir útgangar þar sem stofnstrengir eða heimtaugar gátu borið 

þá breytingu að skipt sé um stofnvör og þau stækkuð til að tryggja valvísi.  

• S058 – G507  öryggi stækkuð í 3x200A  

• G527- Heimtaug 20 – öryggi stækkuð í 3x125A  

Næst væri að skoða hvað þyrfti frekar að gera til að tryggja valvísi á öðrum 

útgöngum þar sem öryggi eru orðin yfirlestuð. 
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3.11 Varrofar stækkaðir 

Hér verður farið yfir útganga þar sem stækkun á varrofum er nauðsynlegur þáttur til 

úrbóta og lagðir til þeir rofar og varstæðir sem þarf til að tryggja valvísi í stofnkerfinu 

og til notenda. 

Hér er samantekt fyrir þá útganga þar sem þörf er á stækkun varrofa og þau vör sem 

þarf að setja í viðkomandi rofa til að tryggja valvísi. 

• S058 – G535 – Setja 630A rofa og 3x500A vör í rofann 

• G535 – G538 – Setja 400A rofa og 3x355A vör í rofann 

• G538 – G540 – Setja 400 A rofa og 3x355A vör í rofann  

Þarna er lagt til að setja 630A rofa í spennistöð S058 fyrir útgang að G535, þar sem 

álagið er 400 A og rofin í S058 er uppgefin 400 A.  

Í skápa G538 og G540 er lagt til að settir séu 400 A rofar til að verja strengi á milli 

skápa. 

 

3.12 Stækkun heimtauga. 

Hér verður tekið saman hvaða heimtaugar eru samkvæmt töflu 3, og 4 orðnar 

yfirlestaðar eða þarfnast úrbóta. 

• S058 - Heimtaug 2, straumur 250 A , vör 3x200 A í rofa. 

• G540 – Heimtaug 27, straumur 229 A , vör 3x250 A í rofa. 

Stærð þessara heimtauga er svo tekið saman hér og svo úrbætur: 

• Heimtaug 2, 1x3x150q ál, 114 metrar  

• Heimtaug 27 4x95q ál, 32 metrar 

Heimtaug 2 er komin að þolmörkum, til að uppfylla valvísi aðalvara þá þyrfti að setja 

3x300A vör í inntak notanda. En þessi strengur er samkvæmt Netbas 86% lestaður 

og getur að hámarki flutt 280 A straum við bestu skilyrði, sjá mynd 23. Það eru því 

ekki forsendur til að leggja slíkt til. Það væri því nær að stækka heimtaug 2 í 4x240q 

ál streng út frá þessu og þar með hefði notandinn stækkunarmöguleika síðar. Hægt 

væri því að setja 3x300A vör í inntak notanda og í spennistöð S058, 3x315A til að 

tryggja valvísi.  
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Mynd 23 Heimtaug 2 úr S058 lestun í % 

Heimtaug 27 er alveg á þolmörkum samkvæmt álagi og valvísi. 

Eins og fram kemur er reiknað með álagi 229 A. Strengurinn er eins og fram kemur 

4x95q ál, strengurinn er því orðin full lestaður, sjá mynd 24, ekki mikið svigrúm til 

aukins álags og gagnvart valvísi aðalvara því eðlilegt að leggja til stækkun á 

heimtaug. Með því að fara í 4x240q ál væri svigrúm til stækkunar síðar. Miðað við 

sömu álagsforsendur væri hægt að setja 3x300A vör í inntaki notanda og 3x315A vör 

í rofa fyrir heimtaug 27 í skáp G540. 

 

Mynd 24 Heimtaug 27 úr G540 lestun í % 
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4. Umfjöllun og samantekt 

Í stuttu máli þá hefur verið farið yfir það kerfi sem rekið er út frá þeim punkti sem 

skýrslan tekur til, álagsdreifing er í fínu jafnvægi á kerfinu eins og það er í dag og lítið 

álag er á stofnkerfið miðað við þá raforkunotkun sem hér hefur verið farið yfir. 

Teknar hafa verið saman helstu upplýsingar sem lágu fyrir til að meta líklega 

raforkuþörf notenda á þessu tiltekna svæði með hliðsjón af rafhitun. 

Gerð var áætlun um raforkuþörf notenda til hitunar á svæðinu út frá upplýsingum um 

orkunotkun á fjarvarmaveitunni s.l. ár.   

Sett var upp í Netbas hermun á aukningu álags á kerfið miðað við útreiknaðar 

forsendur og farið yfir áhrif þess á kerfið. 

Sýnt er fram á þá flöskuhálsa sem eru í  núverandi dreifikerfi miðað við áætlun um 

raforkuþörf notenda fyrir beina rafhitun í þessar skýrslu.    

Lagðar voru til úrbætur sem gera þyrfti á ákveðnum hluta stofnkerfisins, út frá þeirri 

álagsaukningu sem unnið var út frá. Sýnt var fram á með útreikningum að 

nauðsynlegt væri að bregðast við auknu spennufalli á stofnkerfinu og gera þyrfti 

ákveðnar úrbætur til að koma í veg fyrir of mikið spennufall á stofnlagnir niður að 

heimtaugum notenda til að standast þær reglugerðir sem í gildi eru um raforkugæði 

og afhendingaröryggi. 
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5. Niðurstaða  

Samkvæmt því sem fram hefur komið í þessari skýrslu er niðurstaðan sú að miðað 

við þá raforkuþörf sem hér hefur verið unnið með þarf að ráðast í umtalsverðar 

styrkingar dreifikerfisins út frá spennistöð S058 Garðarsvegi 1b. 

Það hefur því verið sýnt fram á það í þessar skýrslu að óbreytt dreifikerfi mun ekki að 

ráða við þá álagsaukningu sem bein rafhitun gæti haft á dreifikerfið.  

Hafa þarf í huga að þetta er afmörkuð úttekt og til að fá heildstæða sýn á þær 

breytingar sem ráðast þarf í,  þyrfti með sambærilegum hætti og hér hefur verið gert 

að skoða kerfið í heild sinni. 

Gera þarf því ráð fyrir því við framtíðar hönnun dreifikerfisins á Seyðisfirði og verður 

það verkefni fyrirtækisins í framtíðinni ef af þessu verður. 
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Viðauki 

Kafli 1.  

Hér er sett upp í einfaldan töflureikni útreikning fyrir því er 1,2 MW væri deilt niður á 

228 notendur Fjarvarmaveitunnar út frá gögnum skýrslunnar. 

1200 kW/ 228 notendum og út fáum við 5.263 W sem eru 5,3kW. 

Afl í kW Fjöldi Meðal notkun í kW

Notenda p/notanda

1200 228 5.263

 

Tafla 1.1 Meðal notkun p/notanda af Fjarvarmaveitunni. 

Notast er við Exel töflureikni til að framkvæma útreikninga. 

Forsendur fyrir útreikningum, lögð er saman ársnotkun notenda og deilt með fjölda 

húsnæða til að fá meðaltal notkunar. Meðal orkunotkun notanda í kWh er síðan deilt 

í nýtingartíma 4500 klst þannig fæst í kW álag notanda miðað við gefinn 

nýtingartíma.  

Með sama formi er fundið út meðaltal fyrirtækja sem sjá má í töflu 1.3 

Íbúðarhús: ársnotkun íbúðarhús: ársnotkun

kWh: kWh:
Einbýlishús 1 23,716 Einbýlishús 13 32,363

Einbýlishús 2 22,460 Einbýlishús 14 29,106

Einbýlishús 3 28,041 Einbýlishús 15 14,568

Einbýlishús 4 35,223 Einbýlishús 16 23,435

Einbýlishús 5 38,570 Einbýlishús 17 47,830

Einbýlishús 6 34,310 Einbýlishús 18 31,020

Einbýlishús 7 30,373 Einbýlishús 19 34,371

Einbýlishús 8 28,214 Einbýlishús 20 55,249

Einbýlishús 9 28,342 Einbýlishús 21 30,849

Einbýlishús 10 36,696 Einbýlishús 22 22,966

Einbýlishús 11 16,175 Einbýlishús 23 43,408

Einbýlishús 12 28,549

Samtals 715,834 kWh

Meðalnotkun 715,834 31,123 kWh

Meðal álag 7 kW

 

Tafla 1.2 íbúðarhúsnæði samantekt á ársnotkun. [7] 
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Fyrirtæki/Stofnun ársnotkun í kWh Áætlað m/hitun kW

Fyrirtæki 1 502,511 114

Fyrirtæki 2 159,027 45

Fyrirtæki 3 152,859 35

Fyrirtæki 4 86,226 20

Fyrirtæki 5 54,462 10

Fyrirtæki 6 10,378 20

Fyrirtæki 7 381,416 100

Samtals: 1,346,879 kWh 344 kW

Meðaltalsnotkun 168,360 kWh

Orkunotkun kWh 168,360 kWh

Meðal álag 37 kW. kW. 49 kW

 

Tafla 1.3 Fyrirtæki og stofnanir samantekt á ársnotkun og meðaltalsútreikningur. [7] 

Kafli 2. 

Hér í töflu 2.1 skoðum við aflútreikninga fyrir spennir í S058. Hann er eins og fram kom 

800kVA af stærð og hér fyrir neðan má sjá útreikninga miðað við upplýsingar um 

spenninn. 

P = S*Cos φ = 800.000 W sem eru 800 kW Svo til að sýna fram á hvernig 

straumurinn er fundinn, I=S* √3*U* Cos φ =1100A  (samkvæmt upplýsingaskilti 

framleiðanda án tómgangstapa og annarra tapa í spenni.) 

VA yfir í W

S=√3*U*I    P=√3*U*I*Cosf

3-fasa

S 800,000 VA P= 800,000 W

Cos φ 1.00 I= 1,100 A

U 420 V

Tafla 2.1 Útreikningar á afli fyrir Spennir S058. 
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Kafli 2.6 Sýndarafl háspennu. 

Hér er reiknað sýndarafl háspennu frá Aðveitustöð 715 að spennistöð S058 út frá 

upplýsingum úr Netbas. 

Formúla sem notast er við: S = √3 * U * I   

Cos φ reiknað = tan-1 ( Q / P) = 240,8 kVAr/ 1047,7 kW = 0,975  

Raunafl P = 1047,7 kW 

Launafl Q = 240,8 kVar 

I = P / E*Cos φ * √3 = 1047,7 kW /11.000 * √3 * 0,975 = 56,4 A  

S = √3 * 11.000 V * 56,4 A = 1074,5 kVA eða 1,07 MVA 

 

Kafli 2.7 Sýndarafl Spennis S058. 

Formúla fyrir sýndarafl spennis, 

S = √3 * U * I   = √3 * 420V * 308 A = 224 kVA  

Cos φ reiknað = tan-1 ( Q / P) = 60 kVAr/ 215 kW = 0,963 

Eins og kom fram í kafla 2.7 var aflið P og straumur I eins og hér er sýnt. 

P = 215,5 kW,  I = 308 A  

Q = 60 kVAr  

Kafli 3.1 Sýndarafl háspennu. 

Formúla fyrir sýndarafl háspennustrengs, 

S = √3 * U * I  = √3 * 11.000 V * 87A = 1658 kVA 

Cos φ reiknað = tan-1 ( Q / P) = 439 kVar / 1548 kW = 0,962 

 P = 1548 kW, I = 87A, Q = 439 kVar 

Kafli 3.2 Sýndarafl spennis S058  

Formúla fyrir sýndarafl spennis, 

S= √3 * U * I   = √3 * 420V * 1199A = 872 kVA  

Cos φ reiknað = tan-1 ( Q / P) = 296 kVAr/ 820 kW = 0,941 

P = 820 kW, I = 1199A, U = 420V 
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Kafli 3.8 Spennufall strengja. 

Heildarviðnám strengja (Rh) er eðlisviðnám sinnum lengd deilt með þverflatarmáli.  

Spennufallið er rótin af þremur sinnum viðnám sinnum straumur, deilt með fasviki. 

Við miðum við að fasvikið eða cos φ sé 1.  

Eðlisviðnám áls er =0,0278 Ω. 

Reiknað er spennufall á 4 x 240q Ál streng miðað við lengdir sem voru á 1 x 3 x 95q 

ál strengjum í töflu 4. 

 

• G507 1x3x95q ál 179 m. Straumur miðað við álag 164A 

• G514 1x3x95q ál   90 m. Straumur miðað við álag 179A 

• G527 1x3x95q ál 179 m. Straumur miðað við álag 130A 

• G535 4x240q ál 130 m. Straumur miðað við álag 400A 

 

Byrjum á að finna út heildarviðnám 4 x 240q Ál strengsins.  

G507: 

Rh =0,0278 Ω * 179 mtr / 240 mm2 = 0,0207 Ω 

Svo spennufallið miðað við álag: 

ΔU= √3 * 0,0207 Ω * 164 A / 1 = 5,879 V 

17,3 – 5,879 = 11,4 V  sem þýðir að spennan hækkar um 11,4 V 

390,3 + 11,4 = 401,7 V 

 

G514: 

Rh =0,0278 Ω * 90 mtr / 240 mm2 = 0,010 Ω 

Spennufallið miðað við álag: 

ΔU= √3 * 0,010 Ω * 179 A / 1 = 3,10 V 

9,7- 3,10 = 6,59 V sem þýðir að spennan hækkar um 6,59 V 

397,9 + 6,59 = 404,5 V 

 

G527: 

Rh =0,0278 Ω * 179 mtr / 240 mm2 = 0,0207 Ω 

Spennufallið miðað við álag: 

ΔU= √3 * 0,0207 Ω * 130 A / 1 = 4,,66 V 

13,8 – 4,66 = 9,14 sem þýðir að spennan hækkar um 9,14 V 

393,8 + 9,14 = 402,94 V 
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G535. 

Rh =0,0278 Ω * 130 mtr / 240 mm2 = 0,0151 Ω 

ΔU= √3 * 0,0151 Ω * 200 A / 1 = 10,46 V 

Með því að þeir séu 2x4x240q ál þá fáum við helmingun á spennufallið 

10,46 V / 2 = 5,2V  

Samkvæmt töflu 4 var spennufallið 13 V, 13 - 5,2 = 7,8 V sem þýðir að spennan 

hækkar um 7,8 V  

394,6 + 7,8 = 402,5 V 

 

3.9 Spennufall á stofnstrengi skápa og heimtauga. 

Í kafla 3.9 er teknir fyrir þeir strengir sem þyrfti að styrkja og eru það eftirfarandi: 

• G535-G538 , 4x240q ál 84 m 

• G538-G540, 4x240q ál 106 m 

Fyrst er reiknað nýtt spennufall á lögnina eftir að styrkt var frá S058 yfir í G535 

G35-G538 

Rh = 0,0278 Ω * 84 mtr / 240 mm2 = 0,0094 Ω 

ΔU = √3 * 0,0094 Ω * 305 A / 1 = 4,96 V – Þá breytist spennufallið þarna miðað við 

töflu 4, úr 388,4V  yfir í:  402,5V – 4,96 = 397,5 V   

Svo reiknum við næsta spennufall. 

G538-G540 

Rh = 0,0278 Ω * 106 mtr / 240 mm2 = 0,0123 Ω 

ΔU = √3 * 0,0123 Ω * 305 A / 1 = 6,49 V – þá verður  spennan svona: 

397,5 V – 6,49 V = 391 V 

Með því að setja nýja 4x240q ál strengi og tengja saman með þeim sem fyrir er, þá 

næðum við að helminga spennufallið á báðum leggjum. 

G535-G538  

Í stað 4,96 V spennufalls eins og reiknað var hér fyrir ofan, þá yrði það 4,96 / 2 = 

2,48V og fengjum þá 402,5 – 2,4 V = 400 V  

G538 – G540  

Í stað 6,49 V spennufalls eins og reiknað var hér að ofan, þá yrði það 6,49 / 2 = 3,2V  

og þá fengjum við 400 V – 3,2 V = 397 V 
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Sannreynd spenna úr G540 til notenda samkvæmt töflu 4. 

Eðlisviðnám kopars: 0.0178 Ω 

• Heimtaug 26 , 1x3x10q Cu,  47 m, álag 25A 

• Heimtaug 27,  4x95q Ál , 32 m, álag 229A 

• Heimtaug 28, 1x3x10q Cu, 45 m, álag 16 A   

• Heimtaug 29, 1x3x10q Cu , 24 m, álag 16A  

• Heimtaug 30 1x3x10q Cu, 38 m, álag 18A 

Heimtaug 26 

Rh = 0,0178 Ω * 47 mtr / 10 mm2 = 0,084 Ω 

ΔU = √3 * 0,084 Ω * 25 A / 1 = 3,63 V – sem þýðir að spenna í inntaki notanda þarna 

væri 397 V – 3,6 V = 393 V ef sú spenna er deilt niður á fasa 393 /√3 = 227 V 

Samkvæmt því er spenna vel innan marka +10/-10 % viðmiða samkvæmt reglugerð. 

Heimtaug 27 

Rh = 0,0278 Ω * 32 mtr / 95 mm2 = 0,094 Ω 

ΔU = √3 * 0,0094 Ω * 229 A / 1 = 3,7 V sem þýðir að spenna í inntaki notanda þarna 

væri 397 V – 3,7 V = 393,3 V eins og áðan þá er þetta innan marka +10/-10% 

viðmiða samkvæmt reglugerð.  

Heimtaugar 28-30 eru allar 1x3x10q og eru bæði styttri og hafa minna álag en 

heimtaug 26, svo spenna á afhendingarstað þeirra er innan marka einnig.  

3.12 Stækkun heimtauga. 

Margir þættir hafa áhrif á flutningsgetu strengja, svo sem í hvernig jarðvegi hann 

liggur og hvaða lagnaaðferð er notuð, hvort það séu aðrir strengir samliggjandi í 

sama skurði t.d.  

Hámarksstraumur strengs, er sama og leyfilegt spennufall sinnum cos φ, deilt með 

heildarviðnámi strengs sinnum rótin af 3. 

Formúla heildarviðnám í streng:  Rh = Re * L / Q  

Imax = ΔU * Cos φ / √3 * Rh 

Samkvæmt Netbas er notast við mesta rekstrarstraum út frá 15°C.  

Samkvæmt kafla 3.12, voru tvær heimtaugar sem lagt var til að þyrfti að stækka, 



 51 

• Heimtaug 2, 1x3x150q ál , 114 m, álag 250 A 

• Heimtaug 27, 4x95q ál, 32 m, álag 229 A  

 

Heimtaug 2, 

Lestun strengsins samkvæmt Netbas 86%. 

Hámarks rekstrarstraumur 280A við bestu skilyrði og miðað við 15°C. 

Heildarviðnám samkvæmt Netbas = 0,0239 Ω 
Heildarviðnám reiknað: 

Rh = Re * L / Q = 0,0278Ω * 114 m / 150q = 0,0211 Ω 

ΔU = √3 * 0,0211 Ω * 250 A / 1 = 9,136 V – sem er yfir 4,5% viðmiðum. 

Imax = ΔU * Cos φ / √3 * Rh  = 9,14 V * 1 / √3 * 0,0211 Ω = 250A 

Inntaksvör þurfa að vera 3x300A og þá þarf að verja streng í kerfi Rarik með 3x315A 

sem er hærra en mesti rekstrarstraumur.  

Heimtaug 27, 

Lestun strengsins samkvæmt Netbas 88% . 

Hámarks rekstrarstraumur 260A við bestu skilyrði miðað við 15°C. 

Heildarviðnám samkvæmt Netbas = 0,0102 Ω 

Heildarviðnám reiknað:  

Rh = 0,0278 Ω * 32 mtr / 95 mm2 = 0,0094 Ω 

ΔU = √3 * 0,0094 Ω * 229 A / 1 = 3,7 V sem er innan marka 4,5% 

Imax = ΔU * Cos φ / √3 * Rh = 3,7 V* 1 / √3 * 0,0094 Ω = 229 

Inntaksvör þurfa að vera 3x250A, og þá þarf að verja streng í kerfi Rarik með 

3x300A sem er hærra en mesti rekstrarstraumur.  



 52 

RI LOK 1006
RARIK OHF

Erlingur 
1

Lokaverkefni RI-LOK1006 START END

Verktþáttur 1 - Uppsettning skýrslu og gerð verkáætlunar 11.01.22 24.01.22

Skýrslusnið - unnið í uppsettningu 12.01-23.01. 12.01.22 23.01.22

Verkáætlun mótuð - 15.01.22 23.01.22

*Skila inn á CANVAS Skýrslusniði og Verkáætlun. 24.01.22

Fyrri áfangaskil 24.01.22 14.02.22

Söguleg yfirferð og samantekt á efni 24.01.22. 31.01.22

Samantekt á núverandi dreifikerfi, háspennukerfið,útgangar 31.01.22 04.02.22

Fundur með leiðbeinanda um verkefnið,skráning fundargerðar 04.02.22 04.02.22

Samantekt á núverandi dreifikerfi, lágspennukerfi 06.02.22 13.02.22

*Skil inn á CANVAS verkefninu eins og það stendur 14.02.22

Seinni Áfangaskil 14.02.22 21.03.22

Yfirferð eftir fyrstu skil, einhver umsöng frá Umsjónarkennara 14.02.22 15.02.22

Rafhitun húsnæða - Reikna forsendur til hönnunar dreifikerfis 15.02.22 21.02.22

Hönnun dreifikerfisins með hliðsjón af nýjum kröfum 21.02.22 28.02.22

Kostnaðargreining á mögulegri hönnun 28.02.22 07.03.22

Taka fund með Leiðbeinanda- Skráning á gögnum inn í skýrslu 07.03.22 20.03.22

*Skil inn á CANVAS verkefninu eins og það stendur 21.03.22

Skil á lokaskýrslu 21.03.22 25.04.22

Yfirferð á heimildum og skráningum þeirra 21.03.22 28.03.22

Yfirferð á myndefni,útreikningum yfirlestur skýrslu 28.03.22 04.04.22

Yfiferð með leiðbeinanda og Umsjónarkennara fyrir skil . 04.04.22 23.04.22

*Skil á Lokaskýrslu inn á CANVAS 25.04.22

Upphaf Mar 21, 2022

Fjöldi vika

 

 

 

 

 

 


