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Våris. Trots stilla väder spricker isen upp och driver till havs.  

Finska viken, väster om Helsingfors och Porkala udd. 31 mars 2013. Foto: Johan Porsby 

Spring ice. Despite calm weather the ice easily breaks up and drifts to sea.  

Gulf of Finland, west Helsinki and Porkkala peninsula. March 31, 2013. Photo: Johan Porsby 

  



Sammanfattning 
Skridskosäsongen 2012/2013 var lång och varade på fler ställen en bit in i april. Antalet plurr var fler 

än under de föregående säsongerna. Många turer gjordes på saltisar och vårisar.  

Viktiga slutsatser: 

 Håll avstånd till den som åker först för att minska risken att flera plurrar samtidigt. Detta är 

extra viktigt i små grupper.  

 Alla naturisar kan ha svagheter. Vissa svagheter kan vara svåra att upptäcka. Var 

uppmärksam på förändringar i isen.  

 Vårisar och särskilt salta vårisar är extra riskabla och svårbedömda.  

(Läs mer om våris i slutet av rapporten.) 

 Flythjälp (ryggsäck) och en räddningslina med karbinhake är viktiga utrustningsdetaljer. 

 Hjälm skyddar mot allvarliga huvudskador. 

 Vänd alltid tillbaka till därifrån du kom vid plurr. Där höll isen tidigare. 

 Tänk på din egen säkerhet när du försöker hjälpa andra. 

Summary in English  
The season 2012/13 was quite long. Many tours were done in March and some even in beginning of 

April. Many skaters went through the ice during the season.  

Important conclusions:  

 Keep distance to the first skater. This will minimize the risk that several skaters go through 

the ice at the same time. This is very important in small groups.  

 All natural ice may have weaknesses and some could be difficulty to spot. Pay attention to 

the ice.  

 Spring ice and particular sea spring ice are more risky and more difficult to judge. 

 Something that makes you float (a backpack or a PFD) and a rescue rope are important safety 

devices on natural ice. 

 A helmet protects against serious head injuries. 

 Always turn back from where you came when going through the ice. There is stable ice.  

 Think of your own safety when helping others. Don’t make the situation worse. 

  



Erfarenheter från säsongen 
Under säsongen 2012/2013 gjordes 5611 turer med totalt 35 233 turdeltagare bland Skridskonätets 

föreningar. Det är både fler turer och deltagare än vad någonsin tidigare rapporterats. Framförallt 

gjordes fler turer på saltis än föregående säsong. Märkbart hade Finland inklusive Åland mycket fina 

isförhållanden på senvintern efter flera dåliga säsonger med ofta översnöade isar.  

Säsongen kom igång rätt sent, liksom flera av de närmast tidigare säsongerna. Få turer gjordes innan 

nyår. Däremot varade säsongen betydligt längre än vanligt. Många turer gjordes i mars och en bit in i 

april. Vårisar är mer riskabla och svårare att bedöma, vilket har satt spår i plurrstatistiken i form av 

många plurr.  

336 plurr och 144 olycksfall har noterats i färdrapporter och avvikelserapporter. Antalet olycksfall är i 

förhållande till antalet turdeltagare i nivå med de fyra tidigare säsongerna som SIG har verkat och 

följt upp rapporterade skador och plurr. Men antalet plurr per turdeltagare var 50 % fler per 

deltagare än de tidigare säsongerna. Det senare finns skäl att reflektera över.  

Utrustning 

Överlag är utrustningen god bland medlemmar i Skridskonätet. Viktig utrustning är en ryggsäck som 

ger bra flythjälp och en räddningslina som flyter och är lätt att kasta. Dessa utrustningsdetaljer har 

visat sig vara till stor hjälp vid många incidenter där personer hamnat i vattnet.  

Några rapporter om problem med räddningslinor har inkommit. I ett fall brast linan vid 

räddningsförsök. Kanske var linan sliten? En annan lina tappade flytkroppen vid kast. Det kan vara 

bra att kontrollera sin lina och att byta ut den om den är gammal eller sliten. Flytande tågvirke 

försvagas med tiden. Vi rekommenderar också att man inför varje säsong övar kast med sin lina.  

Hjälm skyddar mot allvarliga huvudskador. Flera rapporter vittnar om det. 

En ryggsäck med blixtlåsförslutning öppnade sig vid plurr. Ryggsäcken vattenfylldes och blev mycket 

tung, vilket försvårade uppstigning. Ryggsäckar som lätt kan ta in mycket vatten är en risk vid plurr. 

En rapport har inkommit om att ispikar förvarade i bilen kom åt instrumentpanelen och kopplade ur 

bilens antisladdfunktion. Förvaring av ispikar inuti fordon bör även ske så att de inte finns risk för 

skador vid krock eller kraftig inbromsning.  

Flera rapporter om att skridskons skena lossnar från fotplattan. Lundhags modeller är mer utsatta för 

detta problem. En reservskridsko kan vara bra att medföra. 

Plurr 

Antalet plurr per turdeltagare var under säsongen cirka 50 % högre än under de fyra tidigare 

säsongerna som SIG följt upp plurr och skador. Den gångna säsongen var lång. Många turer på vårisar 

kan vara en del av förklaringen, men troligen inte hela. Vårisar är förrädiska, de är svårbedömda och 

kan snabbt försvagas under dagen. På saltis är vårisar extra svårbedömda. Där kan strömmar snabbt 

försämra isen. Man bör vara extra försiktig på våris och avstå från åkning om man är osäker. 

Flera incidenter har skett där flera deltagare samtidigt plurrat. I några fall har hela gruppen hamnat i 

vaken. Det är en farlig situation som bör undvikas. Det är viktigt att hålla ned farten på svårbedömd 

is. Man bör också hålla avstånd till den som åker först. En del klubbar har satt detta i system och har 



en andreåkare som åker på lämpligt avstånd efter ledaren. Övriga deltagare måste hålla sig bakom 

andreåkaren. I små grupper är det extra viktigt att minimera risken för att flera plurrar samtidigt.  

Några plurr har skett långt ut på svag is, vilket är farligt. Det är väldigt ansträngande att bryta is 

tillbaka till en stabil iskant. I flera fall har detta varit omöjligt utan assistans från kamrater med linor.  

Ett vanligt misstag vid plurr är att glömma bort att vända tillbaka när man försöker ta sig upp. Vänd 

alltid tillbaka till därifrån du kom. Där finns bärig is och förhoppningsvis kamrater kvar på isen som 

kan hjälpa till.  

Det är viktigt att tänka på sin egen säkerhet när man försöker hjälpa någon i nöd. Dels finns risk att 

fler drabbas, dels kan ytterligare olyckor försvåra räddningsarbetet. Det är vanligt att många 

onödigtvis befinner sig ute på svag is vid en räddningsoperation. Man bör så långt som möjligt hålla 

sig på säker is. Måste någon ge sig ut på svag is för att hjälpa en plurrad, bör denna vara säkrad med 

lina bakåt. 

Två rapporter från säsongen kan exemplifiera flera av riskerna, särskilt i små grupper. På en tur i 

januari plurrade plötsligt båda deltagarna på Södra Bullaresjön i Bohuslän, som överlag hade stabil is. 

Åkarna hade under dagen åkt med rejäl lucka mellan sig, men råkade vid olyckstillfället åka mer tätt. 

De kom långt ut på svag is vid en åmynning. Båda hade svårt att ta sig upp på den bristande isen. I 

början försökte man ta sig upp i färdriktningen, men efter stund förstod man att det vara bättre att 

vända tillbaka. Efter flera försök lyckades man då med stor möda ta sig upp. Bäck- och åmynningar är 

ofta svåra att se från isen.  

Den andra rapportern är från Nämdöfjärden i Stockholmsskärgård i mitten av mars. Den ena åkaren 

går igenom isen vid en isgräns som upptäcks försent. Tack vare att de två hållit avstånd klara sig den 

andra åkaren från att gå igenom. Den andre åker sedan fram till iskanten för att hjälpa till, men då 

brister isen även för denne. De har båda svårt att ta sig upp på den bristande vårisen, men lyckas till 

sist. Det är lätt att vara efterklok. De konstaterar efteråt att det hade varit bättre om den andra 

åkaren stannat på stabil is och därifrån kastat sin lina för att hjälpa den plurrade.  

Båda rapporterna är exempel på farliga situationer som ibland inträffar. Några viktiga lärdommar: 

 Håll avstånd till den som åker först för att minska risken att flera hamnar i vattnet samtidigt.  

 Alla isar kan ha svagheter. Var uppmärksam på skiftningar i isen. 

 Vänd alltid tillbaka till därifrån du kom vid plurr. 

 Var försiktig när du försöker rädda andra. Ytterligare plurr kan förvärra situationen.  

Skador 

De skador som rapporterats följer huvudsakligen mönstret från tidigare säsonger. Nästan alla skador 

beror på fall, oftast på grund av sprickor i isen eller annan ojämnhet. Bland de allvarliga skadorna 

dominerar dels huvudskador dels axlar ur led samt frakturer på armar och händer. Även benskador 

förekommer, då ofta skador på knän, fötter, muskelbristningar i lår och benfrakturer. Hjälm skyddar 

mot allvarliga hjärnskador. Handskar är bra skydd för händer. 

Skador av ispiken är sällsynta, men förekommer. I några fall har pikens trubbiga ände orsakat skador i 

ansiktet vid fall. Piken bör hanteras med försiktighet och spetsen bör alltid peka nedåt och helst 

framåt för att minska risken för skador.  



Bland de mer ovanliga skadorna rapporteras om en åkare som vid landpassage blev stångad av en 

bagge (hanfår) och fick en sträckning samt en rejäl lårkaka. 

Andra incidenter 

Risken för trafikolyckor bör inte försummas i samband med skridskoåkning. Riskfaktorer är halt 

väglag, mörker samt ofta trötthet vid hemfärd.  

Några rapporterar om borttappade deltagare. I vissa fall har man varit osäker på om deltagare 

kommit bort, avslutat turen eller bytt grupp. I stora grupper är det svårare att hålla koll på alla 

deltagare. Parkontroll kan vara en metod att minska denna risk. Det är också viktigt att deltagare som 

avviker meddelar detta till ledaren eller kökarlen.  

Användning av räddningstjänst 
I 7 fall rapporteras att grupper i Skridskonätet nyttjat ambulans och i 3 fall svävare. I de flesta fall har 

det varit frågan om transport av skadade, men i ett av fallen med svävartransport hade man blivit 

avskuren av en nybruten fartygsränna på östra Mälaren. 

Utöver dessa händelser finn flera observationer att räddningstjänst används för att bistå 

utomstående på is. I några fall har även ambulans- eller räddningshelikopter används.  

Vi misstänker att det finns fler fall där räddningstjänst används men som inte framkommer tydligt i 

färdrapporterna. Vi uppmanar alla att skriva avvikelserapport vid larm eller nyttjande av 

räddningstjänst.  

  



Övrigt 

Issäkerhet.se 

Svenska Livräddningssällskapet har gjort en omarbetning av Issäkerhetportalen, www.issakerhet.se. 

Personer från Skridskonätet har medverkat i arbetet med framtagningen av portalen.  

Isräddningsövning i samverkan  

En isräddningsövning har under säsongen genomförts mellan Friluftsfrämjandet i 

Nyköping/Oxelösund, Sörmlandskustens räddningstjänst och Svenska Sjöräddningssällskapet. Syftet 

med övningen var dels att träna samverkan om räddning på is mellan skridskoledarna och 

räddningsaktörer, dels att identifiera förbättringsfaktorer i räddningsarbetet och former för 

gemensamt övande. Utvärderingen av övningen visade på vikten av att öva tillsammans lokalt för att 

förstå varandras sätt att arbeta och vilka resurser var och en förfogar över, samt visade mycket 

påtagligt att skridskoledarna måste kunna klara de första 30 minuterna själva (innan räddningstjänst 

normalt hinner anlända), organisera upp olycksplatsen och ge första hjälpen. Återkommande övning 

och utbildning i detta är därför viktigt. Erfarenheterna från övningen kan vara grund för utveckling av 

fortsatt övningsverksamhet och utveckling av utbildningssinsatser på området. Projektet 

genomfördes våren 2013 med uppföljning våren 2014. 

Medlemmar från SIG har medverkat på Regionala Samrådsgruppen för Sjöräddning (RSS) för Mälaren 

– Landsorts område. Officiellt har de företrätt SSSK. Där medverkade även Brandförsvaret, Frivilliga 

flygkåren, Kommunal räddningstjänster, Kustbevakningen, Landstinget, SAR Helikopter (Search And 

Rescue), Sjöfartsverket, Sjöpolisen, Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC), Sjöräddningssällskapet 

(SSRS), Sjöstridsflottiljen, SOS Alarm, Strömma Turism samt Trafikverkets färjerederi. Eftersom 

sjöräddning är uppdelad på många aktörer är samverkan mellan dessa inte helt enkel. 

  

http://www.issakerhet.se/


Statistik 

Statistik från färdrapporterna från de fem senaste säsongerna 

Säsong Turer Deltagare Plurr Plurr per 
1000 turer 

Plurr per 
1000 

deltagare 

Olycksfall Olycksfall 
per 1000 

deltagare 

2008/09 4015 33 470 210 52 6,3 149 4,5 

2009/10 2396 16 940 111 46 6,6 60 3,5 

2010/11 3644 22 796 148 41 6,5 109 4,8 

2011/12 4234 27 059 165 39 6,1 106 3,9 

2012/13 5611 35 233 336 60 9,5 144 4,1 

Totalt 19 900 135 498 970 49 7,2 568 4,2 

 

I genomsnitt plurrar 7 av 1000 deltagare på en tur. I år plurrade fler personer än tidigare. Risken att 

plurra påverkas av isläget och hur man åker, dvs. om du tar hänsyn till isläget kan du kraftigt minska 

risken. På saltis och våris sker fler plurr per deltagare än på övrig is.  

 

Plurr per grupp under säsongen 2012/13 

Grupp Turer Deltagare Genomsnittlig 
gruppstorlek 

Antal 
plurr 

Antal plurr per 
1000 turer 

Antal plurr per 
1000 deltagare 

I 31 199 6,4 6 194 30,2 

II 156 1271 8,1 21 135 16,5 

III 488 4275 8,8 49 100 11,5 

IV 846 8851 10,5 65 77 7,3 

V 548 6148 11,2 22 40 3,6 

Lystur 154 1086 7,1 7 45 6,4 

Iskurs 69 800 11,6 3 43 3,8 

Välkommentur 83 1120 13,5 4 48 3,6 

Isspaning 572 1676 2,9 24 42 14,3 

Privattur 2267 6812 3,0 126 56 18,5 

Annan 173 1586 9,2 6 35 3,8 

Övriga grupper 224 1409 6,3 3 13 2,1 

Totalt 2012/13 5611 35 233 6,3 336 60 9,5 

 

Fler plurr per deltagare sker i snabbare och i mindre grupper.  

  



Vårisar 
Med vårisar brukar avses isar starkt påverkade av solens strålar. Vårisar brukar uppträda från en bit 

in i mars. Tidigare på säsongen står solen för lågt för att allvarligt påverka isen. Vårisar är riskabla för 

att de kan snabbt försämras under dagen även om de är tjocka och känns stabila efter en kall natt. 

Solstrålningen kan under dagen tränga ned och in i isen. Isen kan försvagas inifrån trots att isytan 

fortfarande kan vara kall av utstrålning. Det gör vårisen förrädisk. Solen värmer även vattnet under 

isen. 

Våris ser ofta annorlunda ut. Den är mer eller mindre grå till färgen. Även kärnis blir om våren grå av 

solens strålar. Ofta är isen gammal och ärrad. Gränser mellan bärig is och ej bärig is blir svårare att 

se. Generellt gäller att mörkare partier oftare är svaga.  

Vårisar ger sällan ifrån sig tydliga ljud som varnar för svag is. Våris är också svårare att bedöma med 

piken. På saltvatten är vårisar än mer svårbedömda. Strömmar utgör här också en risk. Vattnet börjar 

nu värmas upp och strömmar kan snabbt försvaga isen. Vågor och svall kan snabbt bryta upp stora 

områden när isen är försvagad.  

Vid färd på våris bör man starta tidigt och vara beredd på att avsluta turen innan isen tappar i styrka. 

När detta inträffar kan vara svårt att avgöra på förhand. Ibland sker det redan tidigt på förmiddagen. 

Man måste vara beredd att anpassa sig efter isen. Planera turen så att du lätt kan avsluta när som 

helst det behövs.  

Ofta försämras isen först nära land. Detta kan vara mycket förrädiskt om man åker långt ut på 

fjärdarna där kylan ofta dröjer kvar längre. Därför bör man säkerställa att det hela tiden finns stabil is 

in till land. Helst till en strand i skugga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skridskonätets säkerhetsinformationsgrupp (SIG) består av Jan Insulander (Friluftsfrämjandet), Maria 

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

sammankallande Johan Porsby (Stockholms skridskoseglarklubb). 


