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Vegna umræðu um líftímakostnað jarðstrengja og skýrslu METSCO.

Síðastliðinn nóvember skilaði METSCO af sér skýrslu um samanburð loftlína og
jarðstrengja á 132 og 220 kV. Skýrslan hefur hlotið allnokkra umfjöllun sem er jákvætt
fyrir þessa mikilvægu umræðu. Meginniðurstaða skýrslunnar er að rétt sé að skoða báða
valkosti þegar kemur að byggingu nýrra flutningsmannvirkja því að þrátt fyrir að
stofnkostnaður jarðstrengja sé nokkru meiri en loftlína þá jafnast heildarkostnaðurinn að
mestu út þegar horft er til líftíma mannvirkjanna. Þessi líftímagreining hefur verið
gagnrýnd af hálfu Landsnets og sögð ‘röng’ án frekari rökstuðnings. Vegna þessa vill
METSCO koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri:
1. Almennur og sértækur samanburður
Skýrslan var almennur samanburður á valkostum og sérstaklega tekið fram að
ávallt skyldi gera sértækan samanburð þegar vitað er hvaða framkvæmd er verið
að meta. Fyrir vikið þurfti að gefa sér ákveðnar forsendur svo hægt væri að gera
almennan samanburð. Þessar forsendur eru tilteknar nákvæmnlega í skýrslunni.
Helstu forsendur sem gefnar voru:
a. Stofnkostnaðurtölur jarðstrengj a og loftlína voru samkvæmt útgefnum
tölum frá Landsneti.
b. Líftími loftlína er 60 ár. Landsnet notast við 70 ár sem er með því hæsta
sem þekkist.
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c. Líftími jarðstrengja var annarsvegar reiknaður fyrir 40 ár og hinsvegar 60
ár og mælt með að 60 ár séu réttari forsendur. Landsnet notast við 35 ár
sem er með því lægsta sem þekkist.
d. Rekstrarkostnaður jarðstrengj a og loftlína var metinn samkvæmt hlutfalli
af stofnkostnaði, líkt og iðulega er gert, og jafnað árlega yfir líftíma án
núvirðingar. Núvirðing á þessum kostnaði myndi hafa um 15% áhrif á
heildarlíftímakostnað sem skiptir litlu máli í almennum samanburði sem
þessum.
e. Tapakostnaður var metinn miðað við 50% nýtingu á mannvirki og j afnað
árlega yfir líftíma með tilliti til aukins tapakostnaðar án hámarks og með
núvirðingu.
f. Förgunarkostnaður er ekki tekinn með þar sem að öllu jöfnu þá eru
jarðstrengir ekki grafnir upp nema mjög sérstakar aðstæður krefjast þess.
Oftast er meiri umhverfisröskun að grafa þá upp en að skilja eftir í jörðinni.
2. Líftími.
Mikilvægasta atriðið í sambandi við líftímaútreikning er mat á líftíma
mannvirkisins. Líftími getur verið skilgreindur annarsvegar sem arðsemislegur
eða bókhaldslegur líftími, sem er oft settur samkvæmt reglum fyrirtækis eða
eftirlitsaðila, og hinsvegar sem rekstrarlegur líftími sem lýkur þegar mannvirkið
sinnir ekki lengur hlutverki sínu vegna öldrunar. Þessar tvær skilgreiningar eru í
raun gjörólíkar og þegar samanburður er gerður á valkostum ber að varast að
rugla þeim saman. Skýrslan frá METSCO notast í báðum tilvikum við
rekstrarlegan líftíma.
3. Jarðstrengir og líftími.
Jarðstrengir sem framleiddir eru eftir 1990 hafa breyst mikið frá fyrri kynslóðum
jarðstrengja eins og nánar er útskýrt í skýrslu METSCO. Þessir jarðstrengir hafa
margfalt lægri bilanatíðni heldur en fyrri jarðstrengir. Í úttektum á ástandi og
áhættumati sem sérfræðingar METSCO hafa framkvæmt fyrir allnokkur þekkt
orkufyrirtæki (t.d. ENMAX Power og Portland General Electric) hefur þetta
komið skýrt fram í niðurstöðum. Bilanatíðni á 20 ára gömlum jarðstreng af
nýjustu kynslóð er t.d. um 10-20 sinnum lægri en á þeim af eldri kynslóðum. Þar
að auki eru bilanir af nýrri strengjum einkum tilkomnar vegna óvandaðra
vinnubragða í rekstri og yfirlestunar en af eldri strengjum eru þær að auki og
mestmegnis vegna galla og hraðrar öldrunar. Það er staðreynd að því oftar sem
jarðstrengur bilar því styttri er líftími strengsins. Líftími jarðstrengja sem
framleiddir voru fyrir 1980 var og er um 30-40 ár. Líftími jarðstrengja sem
framleiddir voru milli u.þ.b. 1980 og 1990 hefur verið metinn nokkuð hærri eða
um 40-50 ár. Þó einungis séu um 25 ára reynsla af nýjustu kynslóð jarðstrengja
(síðan u.þ.b. 1990) þá bendir fyrrgreind bilanatíðni til að þeir muni endast mikið
lengur en eldri strengir og þrátt fyrir að enginn sé að halda fram að 10 sinnum
lægri bilanatíðni þýði 10 sinnum lengri líftími þá er 1,5 sinnum lengri líftími ekki
óraunhæft. Auk þessa má vísa í margar tilvitnanir, sem METSCO hefur gert (sjá
heimildir), þar sem bent er á að núverandi strengkynslóðir endist meir en 50 ár.
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Því er auðvelt að rökstyðja að 60 ára líftími er varlega áætlaður fyrir núverandi
jarðstrengi og að sama skapi að notast við 35 ára líftíma jarðstrengja er ekki
einungis rangt heldur hreint og beint villandi umræðugrundvöllur.

Vonandi gefur ofangreint frekari útskýringu á forsendum að baki skýrslu METSCO og að
hún nýtist áfram sem þarft innlegg í umræðu um tækni og kostnað við jarðstrengi og
loftlínur á háum spennustigum. Mikilvægt er að benda á að valkostir eru einungis slíkir ef
báðir eru kannaðir.
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Þórhallur og METSCO hafa unnið við ástands,- áhættu og áreiðanleikamats raforkubúnaðar
(þar a f í mörgum tilvikum jarðstrengja og loftlína) síðastliðin áratug fyrir fjölda fyrirtækja víða
um heim. Sem dæmi má nefna: Hydro One, British Columbia Transmission Corporation, Toronto
Hydro, Portland General Electric, Exelon, Idaho Power, ENMAX Power, Federal Grid Company
o f Russia, Landsnet, Powerstream, Ottawa Hydro. Aukþessa hefur Þórhallur og METSCO
starfað viðþróun aðferðarfræði við ástandsmats raforkubúnaðar fyrir CEATIsem er alþjóðlegur
samstarfsvettvangur orkufyrirtækja og Landsvirkjun er m.a. aðili að. Þórhallur er aukþess
höfundur að fjölda tæknigreina um ástands og áhættumats raforkubúnaðar og hefur haldið mörg
erindi þar að lútandi.

Nokkrar heimildir um rannsóknir á líftíma núverandi kynslóða jarðstrengja:

1) Vogelsgang o.fl. 2009. Long-term experiences with XLPE cable systems up to
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2) Hampton o.fl. 2007. Long-life XLPE insulated power cable, Neetrac Georgia
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