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Skridskonätets säkerhetsinformationsgrupp (SIG) 

Sammanfattning 
Vintern 2009/10 var ovanligt kall och gav stor isutbredning. Men rikligt snöande medförde att 

betydligt färre turer genomfördes än säsongen innan.  

Ett antal incidenter där åkare hamnat på isflak har rapporterats från Vänern, Vättern och i 
Sörmlandsskärgården. I två fall fick deltagare rädda sig genom att simma över till fast is. På 
Västkusten finns också rapporter om plötsligt uppbrott av isen vid svinga. På all is utanför skyddande 
öar är isdrift vanligt. Säkrast är att inte åka här alls. 

Flertalet plurrningarna bland Skridskonätets medlemmar är relativt odramatiska. Väl fungerande 
utrustning och god räddningsmetodik är troligen en stor del av förklaringen till detta. Möjligheten att 
med en karbinhake koppla lina till den plurrade har visat sig vara värdefullt vid många incidenter. Vi 
vill poängtera vikten av att ha bra utrustning och att öva hur utrustningens ska användas. 
Räddningsövningar i både kallt och tempererat vatten ger nyttig kunskap. Åkning i grupp ger också 
ökad säkerhet, då fler kan hjälpa till när något inträffar. Medlemmar i Skridskonätet har dessutom vid 
flera tillfällen hjälpt och assisterat utomstående personer som plurrat eller skadat sig på isen.  
 
Trots god utrustning, kunskap och sällskap finns det situationer som kan bli farliga. Situationer man 
bör ha stor respekt för och helst undvika är: 

• Massplurr där många plurrar samtidigt. Detta är extra farligt i grupper med få deltagare. 

• Långt ut på svag is eller smala isbryggor. 

• Is som kan brytas upp eller börja driva pga. vind, strömmar eller vågor. 

• Våris som snabbt kan tappa styrka av solstrålnng och stigande dagstemperatur.  

 

Bland allvarligare skador dominerar skador på axlar, armar och händer. De flesta skador sker i 

samband med fall på isen. Många fall har skett på snötäckta isar. Det är viktigt att anpassa farten till 

isförhållandena samt att träna åkteknik och balans. Användning av hjälm rekommenderas. 



Summary in English 
The winter 2009/2010 was unusually cold and produced an extended coating of ice. However the 

frequent and heavy falls of snow resulted in fewer skating tours than the former season. 

A number of incidents where skaters got themselves stuck on ice floes were reported from Lake 

Vänern, Lake Vättern and along the Swedish Baltic coast. In two cases the skaters had to save 

themselves by swimming to shore fast ice. From the Swedish west coast there were also reports on 

ice breaking apart and drifting away. Ice not sheltered by islands should be regarded as hazardous to 

skate on.  A good advice is not to skate there.  

Most plurrs1 conducted by the members of the Skridskonätet went without complications or drama, 

most likely thanks to well-functioning rescue methods and equipment used. In several incidents the 

possibility to attach a safety cord to the person in the water by a snap-hook has been a valuable 

improvement of the rescue operation. We like to emphasize the importance of relevant equipment 

and the ability to use it. It means that practicing the use of the equipment and rescue operation 

practice in cold and in tempered waters are essential to safety on the ice.  Another safety asset is to 

tour the ice in groups, since more persons mean more resources for assistance in a rescue situation. 

Furthermore, on several occasions members of Skridskonätet successfully has rescued or assisted 

persons in distress on the ice or in the water.  

In spite of adequate equipment, knowledge and company on the ice there are situations which are 
identified as potentially dangerous and well worth attention and respect. Such situations are: 

• Simultaneous plurrs of many skaters. This is particularly important in small groups. 
• Far out on thin ice or on narrow ice bridges. 
• Ice cap in danger of breaking up due to wind, current or waves.  
• Ice affected by spring sun and high temperatures; ice that can rapidly  lose all strength. 

 

The most frequent serious injuries during the season where fractures on shoulders, arms and hands, 

due to falling on the ice. This season many down falls where caused by snow obstructions on the ice. 

It is important to adapt the speed to the ice conditions and to train skating techniques and balance. A 

recommendation is to use helmet. 

 

 

 

 

 

1 The Swedish term ”plurr” is used when someone unintentionally goes through the ice or falls into 
open water.  



Säsongen 2009/2010 
Säsongen 2009/10 var en ovanlig isvinter. Vädret dominerades av långvarig kyla och rikligt snöande. 
Många områden som sällan får is fick denna vinter stor isutbredning. På Västkusten, Vänern och 
Vättern gjordes många turer som sällan går att göra. I Danmark gjordes turer på fjordarna. I 
Nederländerna hade man under längre perioder is på kanalerna, även om åkmöjligheterna 
begränsades av frekventa snöfall. Däremot var säsongen betydligt sämre än normalt i östra Sverige, 
kring Åland, i Finland, i Norge samt på flera andra håll. Många isar blev snötäckta strax efter 
isläggningen. Därmed blev även eftersäsongen kort då kärnisen ofta var alltför tunn när den smält 
fram under snö och stöpis. Säsongen var koncentrerad till januari då 2/3 av all åkning gjordes enligt 
färdrapporterna.  

Säsongens karaktär har påverkat riskerna. Risken för isdrift har varit påtaglig på stora exponerade 
vatten (se separat kapitel). En annan faktor är kyla. Inga köldskador har rapporterats, däremot har 
kylan försvårat ombyten vid plurr (kallaste plurret vid -22!) samt slagit ut material i vindsäckar och 
batterier i GPS:er etc. Då GPS:er numera flitigt används för navigering kan det vara lämpligt att 
medföra extrabatterier i reserv. Det myckna snöande har gjort att åkningen ofta skett på snötäckta 
isar, vilket både ökat riskerna för fallskador och plurr, då snön lätt döljer hinder och isgränser. 

Enligt färdrapporterna gjordes under säsongen 2393 turer med totalt 16 933 deltagare, vilket är cirka 
hälften mot i fjol. (Några färdrapporter som uppger alla deltagare i Vikingarännet och andra tävlingar 
är då borträknade.) Under säsongen har det rapporterats 131 färdrapporter med plurr eller olycksfall 
samt 22 avvikelserapporter. Dessa har SIG gått igenom. I vissa fall har vi tagit kontakt med de 
inblandade för kompletterande information. Bilder och filmer kopplade till färdrapporterna har i 
många fall visat sig ge värdefull information om isläge och andra omständigheter. Incidenter som 
drabbat utomstående är ej medtagna i rapporten. En allmän statistik över drunkningar och isolyckor 
förs av Svenska Livräddningssällskapet (sls.se).  I flera fall har dock åkare inom Skridskonätet bistått 
utomstående personer som gått genom isen.  

Efter genomgång och bortgallring av dubbletter, del- och halvplurr, övningsplurr samt incidenter som 

drabbat personer utanför gruppen, har vi räknat till 99 plurr och 63 skador har rapporterats under 

säsongen. Observera att uppgifter om antal här därmed kan skilja sig från rapporterade i 

färdrapporter på skridskonätet.  I förhållandet till antalet åkare, är antal skador och plurr ungefär lika 

som föregående säsong. Cirka 1 procent av åkarna på varje tur råkar ut för någon form av incident.  

 

 

 

 

 

 

Medverkande i SIG har varit Henry Johansson (Friluftsfrämjandet Järfälla), Maria Lindén 

(Långfärdsskridsko i Västerås), Ulla Morling-Uppsäll (Friluftsfrämjandet Norrviken) samt 

sammankallande Johan Porsby (Stockholms skridskoseglarklubb).  

 



Plurr och skador per grupp  

Tabell 1. Plurr och skador per grupp under säsongen 2009/2010 

Grupp
1
 Turer

2 
Deltagare

2
 Plurr

3
  Skador

3
 Antal plurr per 

1000 deltagare 

Antal skador per 

1000 deltagare 

I 14 92 1 0 10.9 0 

II 69 559 9 3 16.1 5.4 

III 265 2405 21 4 8.7 1.7 

IV 412 4530 12 21 2.6 4.6 

V 212 2495 5 9 2.0 3.6 

VI 19 275  0 0  0 0 

Iskurs 37 517 2 3 3.9 5.8 

Lystur 60 530 1 1 1.9 1.9 

Isspaning 273 940 7 3 7.4 3.2 

Välkomstur 30 454  0  0 0 0 

Annan4 101 1252 1 3 0.8 2.4 

Privat 847 2587 39 15 15.1 5.8 

Övriga5 54 297 1 1 3.4 3.4 
Totalt 

2009/10 2393 16933 99 63 5.8 3.7 

2008/09 4015 34210 201 159 5.9 4.6 
 
Noter: 
1 Innebörden av olika gruppbeteckningar kan variera mellan klubbarna. Allmänt anses lägre siffra stå för grupp med 

snabbare tempo och längre åksträcka. 

2 Antal deltagare och turer är tagna från Skridskonätet färdrapportdatabas. Dessa siffror är inte granskade och är inte 

helt tillförlitliga. De bedöms ändå ger en relativt rättvis bild av antal turer och åkare per grupp. Några färdrapporter 

som inkluderar alla deltagare i publika skridskolopp är exkluderade. 

3 Antal skador och plurr är tagna från SIG:s sammanställning över säsongens incidenter.  

4 Gruppbeteckning ”Annan” används för mycket olika typer av turer, i vissa fall tävlingar och andra udda aktiviteter. 

Vissa föreningar använder inte beteckningarna I – VI utan rapporterar alla sina turer under kategorin ”Annan”. 

5 Övriga gruppbeteckningar (Efter 65, Familjetur, Flaggtur, Segling, Upp till 39) 

 

Fler plurr per deltagare sker i de snabbare grupperna (1 – 3). Isspaningsturer och privatturer uppvisar 

också fler plurr per deltagare. På isspaningsturer och privatturer är grupperna ofta små, i genomsnitt 

3 personer. Små grupper ökar både riskerna för plurr per person och kan göra räddningen mer 

besvärlig. 

Många av plurrningarna har skett vid typiska risker som sund, vindbrunnar och isgränser. Ofta i 

kombination med nyis, snötäckt is eller saltis. 

Statistiken liknar överlag den från i fjol. En risk för att plurra på drygt en halv procent är något vi bör 

ha i åtanke när vi planerar vår åkning. Den risken kan troligen reduceras med lämpliga 

säkerhetsåtgärder, men troligen inte helt elimineras. Därför är det viktigt att vi lär oss att hantera 

plurrningar, samt att vi undviker situationer där plurrningar kan bli farliga, t.ex. långt ut på svag is.  



Skador 
Den största andelen av skadorna beror liksom tidigare säsonger på fall. Säsongens isar var ofta 
snötäckta vilket dolde många hinder. Mjuka saltisar orsakade också många fallskador. Tyngre och 
snabba åkare har lättare att forcera snö och ojämnheter, medan lätta åkare har enklare att ta sig 
fram vid ytmjukhet. Långsamma och ovana åkare har svårigheter i bägge fallen.  
 
I färdrapporterna noterade skador under säsongen 2009/2010: 

Gradering
1
 Antal 

1. triviala 36 

2. medel  17 

3. allvarliga 10 

Totalt 63 

 

Av de 10 allvarliga skadorna var: 
3 axelskador 
2 armbrott 
2 handskador 
3 benskador (2 frakturer, 1 skärskada av skridsko) 

 
Den vanligaste skadeorsaken är fall på grund av isytans beskaffenhet. Genom att anpassa farten och 
åkningen till isförhållandena och den egna åkförmågan bör dessa skador kunna minskas. Träning i 
åkteknik kan troligen minska riskerna ytterligare. Hjälm, knä- och armbågsskydd kan ha viss effekt 
genom att de tillåter mjukare fallteknik.  
 
Något fler allvarliga skador per deltagare sker i långsammare grupperna (4 och 5). Privatturer 

uppvisar också en högre skadefrekvens än genomsnittet.  

I ett fall skedde en allvarlig axelskada i samband med plurr. Räddningen blev dock relativt 

okomplicerad, skadan till trots.   

Handskar skyddar mot allvarliga hand- och fingerskador.  

 

Råd till den enskilda åkaren: 
• Använd skydd mot fallskador (handskar, hjälm, knäskydd och armbågsskydd). 

• Välj inte grupper som är snabbare eller mer krävande än du klarar av. 

• Träna åkteknik, kondition och balans. 

• Var extra försiktig vid förhållanden med stor risk för fallskador, t.ex. på snötäckt is, överis, 

mjuk is, ojämn is, is med många sprickor samt vid hård vind.  

Ledare uppmanas att anpassa farten och turupplägget till rådande isförhållanden och med hänsyn till 

gruppens deltagare, för att minska risken för skador i gruppen. 

 

1 Se fjolårets rapport för förklaring av graderingen av incidenter 

http://www.skridsko.net/dokument/dokument/sakerhet/2009-08-18-SIG-arsrapport-08-09.pdf  



Isdrift 
Att isdrift är en påtaglig risk är tydligt efter den gånga säsongen med stor isutbredning på större 
vattenytor som inte är omgivna av öar som skyddar mot vind och vågor. Flera rapporter har 
inkommit där skrinnare åkt på is som brutits upp eller börjat driva. Bland annat på Vänern och 
Vättern samt på Västkusten och i Sörmlandsskärgården. I två fall fick skrinnarna rädda sig genom att 
simma över till fast is. I andra fall har man i tid upptäckt faran och hunnit sätta sig i säkerhet eller haft 
tur.  

Att bedöma risken för att isdrift är svårt. Vind och vågor samt avsaknad av öar som binder isen ökar 
riskerna. På saltis är svinga (vågor under isen) ofta en orsak till isdrift. Gammal dyning kan också rulla 
in mot rådande vindriktning. Det skedde i Bohuslän den 17 januari, trots frånlandsvind, då gammal 
dyning, som hade skapats av hård vind utanför England något dygn tidigare, plötsligt började bryta 
upp stora isområden som vinden sedan förde ut till havs.  

Svall från båtar kan plötsligt bryta upp isen. Enbart vind kan också få isen att driva iväg. Ju mer is som 
ligger, desto mer kraft får vinden. Ofta släpper då isen nära land. Längs många kuststräckor är risken 
för isdrift stor. I Sörmlandsskärgården har många isflaksincidenter inträffat historiskt. I Bottenhavet 
släpper isen regelbundet kusten på svenska och finska sidan vid frånlandsvind. Längs Sveriges södra 
kuster, som ofta saknar skyddande skärgård, sker ofta isdrift när is finns. På Västkusten, som är utsatt 
för både dyning och strömmar, bryts isen lätt upp nära öppet hav.  

På Vättern och Vänern kan en mycket måttlig vind sätta isen i rörelse. Vindens friktion mot isen 
skapar enorma krafter över de stora ytorna. Det är mer regel än undantag att isen börjar driva här. 
Även om isen driver mot land eller mot gammal is är det svårt att rädda sig. Isen krossas sönder när 
den möter motstånd, och det är livsfarligt att befinna sig i krosszonen. 

 Råd: 

• Åk innanför skyddande öar eller mycket nära land.  
• Var mycket försiktig vid åkning på Vättern och Vättern stora ytor, i skärgårdar nära öppet hav 

samt längs kuster utan skyddande öar. Åk inte här vid minsta risk för isdrift.   
• Var försiktig nära farleder där svall från fartyg plötsligt kan bryta upp isen. 
• Om du hamnar på is som börjar driva är det viktigt att handla snabbt. Ta varje chans att 

rädda dig till fast is. Tveka aldrig att ringa 112 vid minsta osäkerhet.  
 

Mer att läsa om isdrift: 
• Händelserna vid Askö den 15 februari 2003, 

http://www.sssk.se/supplier.htm?outfile=/protokoll/utredning/sakerhet/rapporter/2003-11-
02-sakerhetsutredn-webbversion.pdf (från http://www.sssk.se/kunnande/sakerhet) 

• Isflaksincidenten utanför Simpnäs 2006-03-18, 
http://www.thinkice.com/safety/sv/Simpnasrapporten.pdf 
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