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Almenn hætta  
 

Hin almenna hætta í sambandi við ljósboga leynist víða í 

raforkukerfinu og vandasamt er að eiga við hana, hún er ekki 
sýnileg og fyrirboði um að ljósbogi sé að kvikna er enginn, en 

afleiðingarnar geta verið skelfilegar. 
 

Það sem veldur eru ytri aðstæður sem erfitt er að ráða við, 

svo sem ryk, tæring, óhreinindi og neistamyndun. 
Neistamyndun og ljósbogi geta orðið af mannavöldum og 

mistök við störf geta leyst út ljósboga. 
 

Afleiðingarnar eru margvíslegar, blinda, lungnaskaði, 
heilahristingur og bruni sem getur leitt til dauða. 

 
 
 
 

  

  



 

Hvað er til ráða? 
 

Fyrsta skrefið er að meta og reikna hættu á ljósbogamyndun 

í dreifikerfinu og skal það gert með viðurkenndum aðferðum. 
Setja þarf upp dreifikerfið nákvæmlega til þess að niðurstöður 

verði áreiðanlegar. Nota þarf nákvæmar lýsingar á öllum 
búnaði, svo sem fyrir aflspenna, varnarliða, strengi, loftlínur, 

aflrofa, bræðivör, ásamt rofabúnaði og venjulegum 

vinnufjarlægðum. Ennfremur þarf að skrá allar rekstrarstöður 
á kerfinu. Þetta er vissulega mikil vinna og mikilsverð vinna, 

sem getur bjargað mannslífum. 

 
 

 
 

 



 

Merkingar 
 

Eftir að hætta af völdum ljósboga hefur verið reiknuð út eða 

metin, þá er mikilvægt að merkja búnað eftir þeim 
stöðlum/kröfum sem farið er fram á miðað við niðurstöður 

útreikningsins. Hafa verður í huga að uppfæra þarf alla 
útreikninga og upplýsingar þegar breytingar eru gerðar á 

raforkukerfinu. 

 
 

 



 

 
 

 



Fatnaður 
 

 



 

Fræðsla og árvekni 
 

Fræðsla og upplýsingar til starfsmanna orkuveitnanna eru 

lykilatriði í markmiði okkar, við að fækka/útrýma slysum af 
völdum ljósboga. 

 
Markmiðið er að vekja menn til umhugsunar og meðvitundar 

um ljósbogahættuna, ekki með hræðsluáróðri heldur með 

skilvirkni stefnu og fræðslu, þar sem allir leggjast á eitt við 
að ná því markmiði, að allir starfsmenn komi heilir heim að 

loknum vinnudegi. 
 

Samorka mun verða í framvarðasveit þessa verkefnis með 
námskeiðahaldi og fræðslu fyrir fulltrúa orkuveitnanna með 

það markmið að þeir sjái sjálfir um fræðslu og 
upplýsingafundi í sínum fyrirtækjum og annist eftirfylgnina 

hjá sínum samstarfsmönnum. 
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