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Ísland – Nýting 
jarðvarmaorku

• Upphitun  
– Á Íslandi er jarðvarmi nýttur

• Jarðvarmi er nýttur til upphitunar á um 85% húnæðis á Íslandi
• Hitastig yfir 40 C er nothæft til upphitunar

• Framleiðsla á raforku
– Raforkuframleiðsla aðallega vatnsafl (yfir 90%) 

• Yfirhituð gufa nýtist til framleiðslu á rafmagni við keyrslu á 
gufutúrbínum sem snúa rafala

• Til framleiðslu rafmagns þarf venjulega yfir 150 C heita gufu
• Á 200 m dýpi fæst gufa sem er nógu heit til rafmagnsframleiðslu

28.12.2003/02.01.2004, Gunleiv Hadland, NVIM/Hans Munkevik h-munke@online.no



Þróunin
• Á Íslandi eru stórar ónýttar orkulindir
• Framtíðar markmið: 

– Uppbygging vatnsorkuöflunar
– Orku verði aflað til orkufrekrar stóriðju

• Langtíma orkusölusamningar bjóðist stórfyrirtækjum 
• Málmiðnaður: ál (Al), kísiljárn (FeSi)
• Alcoa, Hydro, Elkem 



Notkun rafmagns ekki
eins og í Noregi

• Heimili: 
– Lítið notað til upphitunar
– Varmaskiptar, lýsingar, 

heimilistæki
• Íslenskur rafmagnsiðnaður: 

– Meiri vinna við háspennuvirki?
– Aðrar hættur : Hiti, brennisteinsvetni (H2S)?

http://www.energy.rochester.edu/is/reyk/works.htm
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Skaðar af völdum 
rafmagnsslysa

• Áhersla á:
– Lágspennuslys
– Gegnumgangsslys
– Straumur arm í arm



Grein úr 
Expressen frá 
nóv 2006. 

24 ára stúlka 
fær staum úr 
hurðarhún.



Innihald
• Af hverju málþing um hættur rafmagnsslysa?

– Hve mörg slys eiga sér stað?
– Hver eru afdrif þeirra sem slasast?

• Straumur og skaðar
• Líkamleg áhrif rafmagnsslysa 

– Bráðaskaðar
– Langtímaskaðar

• Upplifun slyssins, meðferð 
og eftirfylgni

• Tilkynningar slysa
• Forvarnir gegn slysum

Presenter
Presentation Notes
Jeg vil berøre følgende emner i løpet av den tiden jeg har til rådighet:



Af hverju málþing um 
rafmagnsslys og heilsu? 

(1)
• Opinber tölfræði:

– Fá rafmagnsslys eru 
tilkynnt, samanborið við 
önnur slys, s.s. fall úr hæð 
eða opin sár o.fl. 

– Vafalítið mun fleiri slys, 
þegar haft er í huga 
hversu margir umgangast 
rafmagn



Tilkynntur og áætlaður fjöldi 
rafmagnsslysa á Norðurlöndum

Tilkynnt slys

– Svíþjóð 245 *   (2004)
– Noregur 140     (2003)
– Danmörk 143*** (2004)

– Ísland ?

Áætlaður fjöldi slysa
- 19%** (2005)
- 3000   (2003)
- 3867   (2004)

- ?

* „Rafmagn, bruni, sprenging” ** Ljósbogi eða „straumur gegnum líkama”     
*** 89 Vinnuslys og 54 slys í frítíma



Af hverju málþing um 
hættur rafmagnsslysa? (2)

• Afleiðingar:
– Rafmagnsslys geta verið mjög hættuleg - við vitum ekki 

hvenær þau eru það og hvenær ekki!
• Rafvirkjar verða að hafa vitneskju um mögulega skaða 

af völdum rafmagnsslysa! 
– Umræða og fræðsla um slys og meðhöndlun þeirra getur 

dregið úr líkum á og komið í veg fyrir slys!
– Þegar slys verða er nauðsynlegt að skrá nákvæmar 

upplýsingar og tilkynna réttum aðilum!
• Þar sem bráðaskaði er augljós, liggur megináherslan 

á skaða sem geta orðið varanlegir og jafnvel komið 
fram síðar



”PICTURE OF
THE WEEK”

Í tímaritinu LIVE,

Borgarstjórinn 
Í Alberta, á

St. Valentínusar-
dag, 23. mars

1953.

Presenter
Presentation Notes
Ordfører AW Shackleford, Alberta, USA, skal tale på St Valentiners dag 23 mars 1953 og introdusere kveldens skønnhetsdronning. Får 50 V og sitter fast mellom mikrofonene. Angivelig uskadet etter at strømmen ble slått av kort tid etter.
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