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Slys af völdum rafmagns
Yfirlit

Árin 2003–2012 voru skráð 50 rafmagnsslys hjá 
Mannvirkjastofnun. Stofnunin telur að það sé aðeins lítill hluti 
allra rafmagnsslysa, en gerir ráð fyrir að skráningin nái til flestra 
alvarlegra slysa sem verða. Ekkert dauðsfall varð af völdum 
rafmagns á þessu tímabili. 

Tölfræðilegar niðurstöður byggjast á greiningu slysa á 10 
ára tímabili,  alls 50 slys, eins og áður hefur komið fram. Af 
þeim sem slösuðust voru 13 (26%)  rafveitumenn, 7 (14%) 
aðrir rafiðnaðarmenn en 17 (34%) leikmenn. Ekki liggja fyrir 
upplýsingar um 13 (26%) þeirra aðila sem slösuðust. Oftast eru 
það karlar (68%) sem slasast eða 34, í 3 tilvikum er um konur 
að ræða (6%) og í 13 tilvikum (26%) er ekki vitað um kyn þeirra 
sem slösuðust. Þeir sem slösuðust voru flestir á aldrinum 
30-50 ára eða 35% en 16% þeirra sem slösuðust voru á 
sextugs- og sjötugsaldri. Í 28% tilvika olli bilun í búnaði slysi en 
oftast er orsökin mannleg, þ.e. mistök, aðgæsluleysi eða röng 
vinnubrögð.  Á það við um 60% slysa. 

Því hefði með réttum vinnubrögðum og aðgæslu verið hægt að 
komast hjá flestum slysanna. Röng vinnubrögð stafa m.a. 
af ófullnægjandi vinnureglum eða að þeim er ekki fylgt. 

Hvað er rafmagnsslys?
Mannvirkjastofnun notar samnorræna skilgreiningu á hugtakinu 
rafmagnsslys, sem er svohljóðandi:

Sérhvert atvik þar sem rafstraumur hefur valdið því að 
einstaklingur hefur beint eða óbeint slasast af ljósboga eða við 
að fá rafstraum í gegnum sig.

Rafmagnsslys er með öðrum orðum óhapp sem veldur 
einstaklingi beinum skaða. Með einu slysi er átt við einn 
slasaðan. Slasist fleiri í sama óhappi teljast það fleiri slys. Slysin 
geta orðið vegna aðgæsluleysis við vinnu í raforkuvirkjum, við 
raflagnir eða vegna galla eða bilunar í rafbúnaði. 

Áverki vegna rafbúnaðar þar sem viðkomandi fær ekki í sig 
rafstraum eða skaddast  vegna ljósboga telst ekki rafmagnsslys. 
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Mynd 1. Rafmagnsslys árin 2003-2012.

Rafmagnsslys

Mannvirkjastofnun skráir alvarleg rafmagnsslys sem verða 
við vinnu og flest önnur alvarleg rafmagnsslys. Yfirleitt er um 
að ræða slys sem stofnuninni hafa borist upplýsingar um frá 
raforkufyrirtækjum, lögreglu eða öðrum aðilum.

Á tímabilinu voru skráð 50 rafmagnsslys. Í hlut áttu 20 fagmenn, 
17 leikmenn og í 13 tilfellum er ekki vitað hverjir áttu í hlut.  
Eins og sést á mynd 1 hefur slysum fækkað verulega síðustu 
fjögur árin og á síðasta ári var ekkert slys skráð hjá stofnuninni. 

Áður en of víðtækar ályktanir verða dregnar af fjölda 
skráðra slysa skyldi hafa í huga að allt bendir til þess að 
Mannvirkjastofnun hafi aðeins upplýsingar um lítinn hluta 
slysa og að sérstaklega vanti upplýsingar um minniháttar slys. 
Stofnuninni berast fyrst og fremst upplýsingar um slys frá 
raforkufyrirtækjum og iðjuverum enda ber þeim að upplýsa 
Mannvirkjastofnun um öll slík tilvik. Nánast engar upplýsingar 
um slys berast frá öðrum rafiðnaðarmönnum. Því verður að 
gera ráð fyrir að árlegar breytingar á fjölda skráðra slysa 
kunni í verulegum mæli að endurspegla upplýsingaflæði til 
stofnunarinnar fremur en raunverulega slysatíðni. Ekki eru 
forsendur til að leggja mat á það hversu úrtak stofnunarinnar  er 
sambærilegt milli tímabila og verður ekki gerð tilraun til þess hér. 

Dauðsföll af völdum rafmagnsslysa

Ekkert dauðsfall átti sér stað á tímabilinu 2003-2012  en síðasta 
dauðsfall af völdum rafmagnsslyss varð árið 2001.

Nánari greining rafmagnsslysa

Greining eftir fag- og starfshópum 
Þolendum rafmagnsslysa er skipt í þrjá hópa eftir fagþekkingu 
og starfssviði. Greint er á milli fagmanna og leikmanna, 
en fagmönnum er skipt í starfsmenn rafveitna og aðra 
rafiðnaðarmenn. Fagmenn teljast þeir sem hafa fagþekkingu 
á rafmagni, svo sem rafvirkjar, en einnig eru ófaglærðir 
starfsmenn rafveitna og rafverktaka sem fengið hafa tilsögn 
taldir með fagmönnum. Þessi skipting á við vinnuslys, en 
þolendur slysa í frítíma teljast alltaf vera leikmenn.
Af þolendum rafmagnsslysa síðasta áratugar voru 20 fagmenn 
og 17 leikmenn. Í 13 tilvikum  liggja ekki fyrir upplýsingar. Af 
fagmönnum slösuðust 13 starfsmenn rafveitna og 7 aðrir 
rafiðnaðarmenn, sjá mynd 2. 
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Aldursdreifing slasaðra
Aldursdreifing hinna slösuðu var þannig að 2 voru á aldursbilinu 
0-16 ára, 6 á aldursbilinu 17-29 ára, 16 á bilinu 30-49 ára og 8 á 
bilinu 50-69 ára. Ekki var vitað um aldur 18 aðila. Í ljós kemur 
að flestir slasaðra eru á vinnualdri, en þriðjungur hinna slösuðu 
voru á aldursbilinu 30-49 ára. Aðeins tvö börn undir 17 ára aldri 
slösuðust, sjá mynd 3. 

Greining eftir kynjum 
Yfirgnæfandi fjöldi slasaðra í skrám Mannvirkjastofnunar eru 
karlar, en á tímabilinu 2003-2012 voru karlar 68% slasaðra en 
konur aðeins 6%. Í 26% tilvika er ekki vitað um kyn þeirra sem 
slösuðust.

Tegund slysa
Tegundir rafmagnsslysa eru ljósbogi vegna skammhlaups og 
raflost. Ljósbogi veldur bruna- og/eða augnskaða en raflost er 
rafstraumur í gegnum líkamann. Slys sem verður ekki vegna 
ljósbogans sjálfs eða raflostsins heldur af afleiðingum þeirra 
telst óbeinn skaði. Dæmi um óbeinan skaða er ef maður sem 
stendur í stiga fær raflost, dettur vegna þess og skaddast við 
fallið.

Á mynd 4 má sjá greiningu á tegundum slysa á tímabilinu  
2003-2012.

Orsakavaldar slysa
Orsakavaldar slysa skiptast í tvo hópa, fastalagnir og rafföng. 
Fastalagnir eru raforkuvirki og neysluveitur, en rafföng eru t.d. 
rafmagnstæki, vélar og lausataugar.

Orsök slysa: 
Orsök slysa flokkast í mannlegar og tæknilegar orsakir. 
Mannlegar orsakir eru t.d. mistök eða röng vinnubrögð,  en 
tæknilegar orsakir eru raktar til bilana eða galla í rafbúnaði. 
Greint er á milli hvort tæknileg orsök kemur fram við 
spennusetningu nýs rafbúnaðar eða við notkun búnaðar. 

Þrjátíu slys urðu af mannlegum orsökum síðasta áratuginn, 
en tæknilegar orsakir við notkun ollu fjórtán slysum. Flokkun 
orsaka  sýnir að mannlegar orsakir eiga við í 60 % tilvika,  sjá 
mynd 5. Flest slysanna hefði því mátt koma í veg fyrir með 
aðgæslu og réttum vinnubrögðum. 

Mynd 4. Tegundir slysa 2003-2012. 
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Mynd 3. Aldursdreifing slasaðra 2003-2012.

Mynd 2. Skipting slasaðra eftir faghópum 2003-2012. 
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Sjúkradagar:
Fá má vísbendingu um hversu alvarleg slys eru með því að  
skoða sjúkradaga, þ.e. hversu marga daga hinn slasaði er 
óvinnufær. Sjúkradagar teljast aðeins heilir dagar, þannig 
að fjarvera frá vinnu hluta úr degi slysadaginn sjálfan 
telst ekki sjúkradagur.  Í samnorrænni flokkun slysa sem 
Mannvirkjastofnun vinnur eftir eru slys talin alvarleg ef 

slysadagar eru yfir 30. Samkvæmt því teljast 93 % slysa 
tímabilsins ekki alvarleg.

 Í útreikningi á hundraðshluta er ekki tekið tillit til þeirra slysa 
sem engar upplýsingar liggja fyrir um en það er í 40 % tilvika 
og rýrir það töluvert þessa greiningu. Þrátt fyrir það eru þær 
upplýsingar sem stofnunin hefur birtar, sjá mynd 6.

Óupplýst

20
22

3
1 2 1 1

0

5

10

15

20

25

1-3 4-7 8-14 15-30 31-90 90 +

Mynd 6. Fjöldi slysa  eftir sjúkradögum 2003-2012.Mynd 5. Orsök slysa 2003-2012
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Mynd 7. Næstum slys 2003-2012.
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Mynd 8. Skipting eftir faghópum  2003-2012. 
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Næstum slys

Mannvirkjastofnun berast fyrst og fremst upplýsingar um „næstum 
slys“ frá raforkufyrirtækjum og iðjuverum. Nánast engar upplýsingar 
um næstum slys berast frá öðrum rafiðnaðarmönnum. Jafnframt ber 
að varast að draga of víðtækar ályktanir af fjölda skráðra næstum 
slysa þar sem skráning þeirra er nokkuð mismunandi.

Hvað er næstum slys ?

Með næstum slysi er átt við atburð sem valdið gæti slysi. Næstum 
slys eru kölluð ýmsum nöfnum t.d. atvik, frávik, hættutilvik eða 
slysatilefni.

Nánari greining
Þolendum næstum slysa er eins og þolendum rafmagnsslysa 
skipt í þrjá hópa eftir fagþekkingu og starfssviði. Greint er á milli 
fagmanna og leikmanna, en fagmönnum er skipt í starfsmenn 
rafveitna og aðra rafiðnaðarmenn. Fagmenn teljast þeir sem 
hafa fagþekkingu á rafmagni, svo sem rafvirkjar, en einnig eru 
ófaglærðir starfsmenn rafveitna og rafverktaka sem fengið hafa 
tilsögn taldir með fagmönnum. Þessi skipting á við vinnuslys, en 
þolendur næstum slysa í frítíma teljast alltaf vera leikmenn.

Á tímabilinu voru skráð 164 næstum slys. Í hlut áttu 67 fagmenn 
og 9 leikmenn en í 88 tilvikum var ekki ljóst hverjir áttu í hlut. 
Af fagmönnum áttu 60 starfsmenn rafveitna í hlut og 7 aðrir 
rafiðnaðarmenn.

Orsök
Orsök næstum slysa flokkast í mannlegar og tæknilegar orsakir. 
Mannlegar orsakir eru t.d. mistök eða röng vinnubrögð,  en 
tæknilegar orsakir eru raktar til bilana eða galla í rafbúnaði. Greint 
er á milli hvort tæknileg orsök kemur fram við spennusetningu nýs 
rafbúnaðar eða við notkun búnaðar. 
   Á tímabilinu urðu 114 (70%) næstum slys af mannlegum orsökum, 
en tæknilegar orsakir við notkun ollu 41 (25%) tilviki. Í 6 (4%) 
tilvikum er orsök óljós og aðrar orsakir eru í 3 tilvikum (1%), sjá 
mynd 9.

Vettvangur næstum slysa:
Flest næstum slys eiga sér stað í rafdreifikerfum raforkufyrirtækja 
eða 129 (79%). Iðnaðarfyrirtæki koma þar á eftir með 18 tilvik (11%) 
og heimili með 3 tilvik (2%). Í 14 tilvikum (8%) lágu upplýsingar ekki 
fyrir, sjá mynd 10.

Mynd 9. Orsök næstum slysa 2003-2012. 
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Mynd 10. Tegund næstum slysa 2003-2012. 
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Spennukerfi
 Í nær helmingi tilvika eiga næstum slys sér stað við 
lágspenntar raflagnir eða í 71 (43%) tilviki, 47 tilvik (29%) 
áttu sér stað við háspenntar raflagnir frá 1000 V – 20 kV. 
Í 9 tilvikum (6%) áttu næstum slys sér stað við raflagnir á 

spennubilinu 20 kV – 50 kV og við hærri spennu en 50 kV voru 
tilvikin 15 (9%). Í 5 tilvikum (3%) var ekki hægt að tilgreina 
spennukerfi og í 17 tilvikum (10%) lágu upplýsingar um 
spennukerfi ekki fyrir.  
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Orðskýringar og skilgreiningar

Fagmaður
Fagmenn teljast þeir sem hafa fagþekkingu á rafmagni, svo sem rafvirkjar, rafveituvirkjar, 
raffræðingar, iðnfræðingar og verk- og tæknifræðingar. 

Fastalagnir
Raflagnir neysluveitu og það sem þeim tilheyrir, svo sem töflur, rofar, tenglar og annar 
fasttengdur rafbúnaður. 

Hrörnun / bilun
Bilun sem verður í rafbúnaði vegna galla í tækinu eða hrörnunar, þ.e. slits vegna notkunar í 
langan tíma eða hrakandi ástandi búnaðarins með hækkandi aldri. 

Leikmaður
Hver sá sem ekki hefur fagþekkingu á rafmagni, eða hlotið sérstaka tilsögn til starfa við 
rafbúnað. Það á t.d. við almenna notendur raftækja í heimahúsum eða á vinnustöðum.

Ljósbogi
Rafstraumur sem fer um loftið milli hluta sem spennumunur er á milli.

Maður með tilsögn
Starfsmenn sem hlotið hafa sérstaka tilsögn til starfa við rafbúnað, svo sem ófaglærðir 
aðstoðarmenn rafvirkja og ófaglærðir starfsmenn sem vinna við uppsetningu og prófanir 
heimilistækja og rafeindatækja. 

Rafföng
Hvers konar hlutur sem að einhverju leyti kemur að gagni við nýtingu raforku, þ.e. til vinnslu, 
flutnings, dreifingar, geymslu, mælinga, breytinga og notkunar raforku, svo sem spennar, 
hreyflar, mælitæki, neyslutæki, varnarbúnaður og búnaður til raflagna.

Rafiðnaðarmaður
Fagmaður eða maður með tilsögn sem starfar fyrir rafverktaka, eða fyrirtæki önnur en 
rafveitur eða iðjuver með eigin rafveitu.

Raflagnir
Rafleiðslur neysluveitu ásamt viðeigandi búnaði, svo sem rofum og tenglum.

Raflost
Rafstraumur sem fer í gegnum líkamann.

Rafveitumaður
Fagmaður eða maður með tilsögn sem starfar fyrir rafveitur eða iðjuver með eigin rafveitu.
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