
DREIF IKERFI  RAFMAGNS

Dreifikerfi rafmagns í Urriðaholti verður 

svokallað 5-víra kerfi, í stað hefðbundins 

4-víra kerfis. Tilgangurinn er að auka jarðsam-

band í dreifikerfinu og draga þannig úr líkum 

á ójöfnu flæði rafmagns.

„Flestir eru sammála um að það geti aldrei 

verið annað en til góðs að auka jarðsamband 

rafkerfis í húsum,“ segir Guðmundur Steinn 

Guðmundsson hjá hönnunarsviði Hitaveitu 

Suðurnesja, sem annast dreifikerfi rafmagns í 

Urriðaholti.

Í hefðbundnu 4-víra rafdreifikerfi fer flut-

ningur á jarðstraum og núllstraum um sama 

leiðara en 5-víra kerfi miðar að því að aðgreina 

þessa strauma. Flutningur á jarðstraum í 

húsum hefur hingað til einnig farið um vat-

nsröralagnir. Þær hafa í vaxandi mæli verið að 

færast yfir í plaströr, sem ekki leiða rafmagn 

og gera því ekki sama gagn. Jarðsambandið í 

húsum er því að færast meir og meir yfir í raf-

magnsgötuskápa, því almennt er ekki hugað 

mikið að því að leggja sér jarðskaut fyrir hvert 

hús. Reyndar er skylda að leggja svokallað sök-

kulskaut í sökkla á húsum en það er þó ekki 

trygging fyrir góðu jarðsambandi.

Fyrirtækið Orkulausnir, sem sérhæfir sig 

í jarðskautum, telur æskilegt að aðgreina 

jarðskaut í húsum frá rafflutningskerfi  þ.e.a.s. 

frá núll-leiðara. Í 4-víra kerfi er „jörðin“ og 

„núllið“ frá sama leiðara frá götuskáp inn 

í hús en í 5-víra kerfi eru  „jörð“ og „núll“ 

aðgreind í götuskápunum. Þess vegna þarf að 

bæta einum leiðara við það kerfi og er það því 

kallað 5-víra kerfi. 

Orkulausnir telja að ýmis hátíðni, sem 

myndast t.d. í spennum í raftækjum, sem 

ekki er auðvelt að mæla með venjulegum 

mælitækjum, þurfi að komst sem fyrst „niður 

í jörðina“ og því æskilegt að jarðsambandið sé 

aðgreint frá „núllinu“. Orkulausnir telja einnig 

æskilegt að auka jarðsamband í götuskápum 

sem staðsettir eru langt frá dreifistöðvum 

með því að bora sérstakt jarðskaut niður við 

skápana og tengja inn á þá.

Hitaveita Suðurnesja hf. var beðin um að 

leggja 5-víra rafkerfi í Urriðaholtið og varð við 

þeirri ósk. Guðmundur Steinn segir að 4-víra 

kerfið sé mest notað á Íslandi í dag. „Það eru 

skiptar skoðanir um hvort annað kerfið sé 

betra en hitt. Hitaveita Suðurnesja vinnur 

nú að rannsóknum á því á ýmsum stöðum á 

Reykjanesi hvort einhver hátíðni, sem einnig 

kallast harmonískar sveiflur, hverfi við betri 

jarðskaut. Það er hins vegar of snemmt að ful-

lyrða neitt um niðurstöður ennþá,“ segir hann.
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Umræða um svokallaða rafmengun vakti 

áhuga okkar og leiddi til þess að við 

tókum upp viðræður við Hitaveitu Suðurnesja 

um að efla jarðsamband í dreifikerfi rafmagns 

í Urriðaholti,“ segir Sigurður Gísli Pálmason, 

sem á sæti í stjórn Urriðaholts ehf.

Sigurður Gísli segir að Brynjólfur Snorrason 

hjá Orkulausnum hafi verið óþreytandi að 

benda á að lélegt jarðsamband geti leitt til 

truflana á flæði rafmagns, eða það sem hann 

kallar rafmengun. „Að mati Brynjólfs getur 

þessi rafmengun orsakað ójafnvægi í umhver-

finu og haft neikvæð áhrif á heilsufar manna 

og dýra. Sú lausn sem verður notuð í Urriða-

holti mun vafalítið draga úr slíkri rafmengun,“ 

segir Sigurður Gísli.

Viðræður Urriðaholts ehf. við Hitaveitu 

Suðurnesja leiddu til þess að dreifikerfi 

rafmagns í Urriðaholti verður svokallað 5-víra 

kerfi, í stað hefðbundinna 4-víra. Fimmti 

vírinn er til að efla jarðsamband og draga þan-

nig úr svokölluðum harmonískum sveiflum, 

sem eru taldar undirrót rafmengunar.

„Það er lítið um vísindalegar sannanir í þes-

sum efnum. En áralangar rannsóknir og úrbæ-

tur sem Brynjólfur hefur staðið að til að auka 

jarðsamband gefa sterklega til kynna að þetta 

geti gefið góða raun – og alls ekki spillt fyrir. 

Sjálfur er ég sannfærður um að þetta kerfi geti 

haft afgerandi áhrif á heilsu og líðan fólks,“ 

segir Sigurður Gísli ennfremur.

„Dregur vafalítið 
úr rafmengun“

Guðmundur Steinn Guðmundsson, 
Hitaveitu Suðurnesja

Sigurður Gísli Pálmason, 
stjórnarmaður í urriðaholti ehf.


