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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 F U N D A R G E R Ð 
 
Fundur:  Fundur með starfsmönnum rafveitna sem vinna að skráningu 

rekstrartruflana. 
Fundartími:  Föstudagur 8. nóvember 1999, kl. 09:00-11:00 
Fundarstaður: Landsvirkjun, stjórnstöð Bústaðavegi. 
Fundarefni:    1) Truflanir í kerfi Landsvirkjunar. 
     2) Yfirlit um truflanir í raforkukerfi landsins. 
     3) Reynsla af skráningu rekstrartruflana, hvað mætti betur 

fara? 
     4) Önnur mál. 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Á fundinn mættu: 
 Landsvirkjun:   Helga Jóhannsdóttir 
      Páll Magnússon 
      Viktor Björnsson 
 Orkubú Vestfjarða:   Ragnar Emilsson 
      Jakob Ólafsson 
 Orkuveita Reykjavíkur:  Benedikt Sigurðsson 
      Ólafur Ingimundarson 
      Sigurgísli Eyjólfsson 
      Sigurjón Guðmundsson 
 Rafmagnsveitur ríkisins:  Brynjar Svansson 
      Jóhannes T. Sumarliðason 
      Kjartan Rolf Árnason 
 Rafveita Akureyrar:   Gunnar Haukur Gunnarsson 
      Jóhannes Ófeigsson 
 Verkfræðistofan AFL ehf:  Jón Vilhjálmsson 
      Kolbrún Reinholdsdóttir 
 
 
JV bauð fundarmenn velkomna  og sagði að það væri ánægjulegt að Rafveita Akureyra 
hefði í fyrsta skipti skilað inn gögnum fyrir síðasta ár og bauð fulltrúa þeirra sérstaklega 
velkomna. 
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1) HJ fór yfir truflanir í kerfi Landsvirkjunar og vísaði í árlega skýrslu fyrirtækisins 
um truflanir.  Hún sagði að þau hefðu verið að bæta skráningu á 
viðhaldstilvikum og einnig væru nú í skýrslunni teknar saman ýmsar 
upplýsingar um gæði raforku sem til staðar væru hjá Landsvirkjun.  PM fór 
síðan yfir yfirlitsmynd um aðveitustöðvar sem hann hefur útbúið til að 
samræma skráninguna innan fyrirtækisins.  Hann sagðist eiga eftir að taka 
saman samsvarandi fyrir orkuver.  KRÁ spurði hvort aðrar veitur gætu ekki 
fengið þessar skilgreiningar og var tekið vel í það og því vísað til START 
hópsins.   

 
2) KR fór yfir truflanir í raforkukerfi landsins og lagði sérstaka áherslu á kerfi 

Orkuveitu Reykjavíkur og Orkubús Vestfjarða.  Hún benti á að flesta truflanir 
væru þar sem framkvæmdir væru í gangi svo sem í Kópavogi.  Einnig er 
athyglisvert að á síðasta ári var meiri skerðing en næstu tvö ár á undan og t.d. 
virðist veður hafa verið frekar óhagstætt á Vestfjörðum.  Hún benti einnig á að 
mikilvægt væri að vinna úr þessari skráningu reglulega þar sem þá kæmi 
ýmislegt í ljós sem menn átta sig oft ekki annars á. 

 
3) Rætt var almennt um skráninguna og benti ÓI á að í skráningarkerfinu væri 

óþægilegt að vera með heiti flokks framan við heiti einingar varðandi skráningu 
á bilaðri einingu.  PM benti á að í skráningarkerfinu væri ekki hægt að prenta út 
skýrslu sem væri komin í endanlega töflu heldur þyrfti að flytja hana yfir í 
bráðabirgðatöflu til þess.  JV sagðist vera hafa fengið ýmsar athugasemdir við 
skráningarkerfið en því miður hefði ekki gefist tími að undanförnu til að gera 
þessar lagfæringar á kerfinu.  PM sagði að Landsvirkjun hefði verið að efla 
skráningu viðhalds og að þá kæmi í ljós að skráningin hentaði ekki fullkomlega 
til þeirra hluta.  Jakob sagði að skráningin hefði verið að batna hjá Orkubúinu 
samhliða því sem komið hefði verið á kerfi varðandi verkbeiðnir.  Einnig benti 
hann á að halda mætti þessa fundi oftar og að undirbúa betur.  Jóhannes Ó. 
spurði hvort metinn hefði verið kostnaður vegna skerðinga og nefndi í því 
sambandi að verktakar virtust telja hagkvæmara að vinna á fullum krafti og eiga 
á hættu að slíta strengi en að fara gætilegar og fá þannig aukin tækjakostnað.  
Kostnaður sem menn greiða vegna slíks tjóns tekur ekki til neins kostnaðar hjá 
notendum heldur er einungis litið á viðgerðarkostnaðinn.  JV sagði að START 
hópurinn hefði metið kostnað vegna skorts en ekki hefði verið teknar saman 
tölur um kostnað í einstökum árum vegna truflana.  Hann benti á heimasíðu 
hópsins (www.afl.is/start) þar sem eru gögn um þetta en kostnaðurinn hefur 
nýlega verið uppfærður. 
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JV þakkaði fundarmönnum fyrir komuna.   
 
 
 
        _____________________ 
        
        Jón Vilhjálmsson 


