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Ågvatnet, Lofoten, Norge/Norway 2014-02-15  
På bilden kan det se ut som om personen åker ensam, något som vi starkt avråder ifrån. Men 
personen var i sällskap av fotografen samt ytterligare en person utanför bild.  

In the picture, it may look as the person is skating alone, something that we strongly advise against. 
But the person was in the company of the photographer, and one more person outside the picture. 

Foto/Photo: Johanna Löfvenius 



Sammanfattning 
Viktiga slutsatser: 

 Åk i sällskap tillsammans med andra 

 Var extra uppmärksam på svårbedömd is 

 Hjälm skyddar mot huvudskador 

 Försök att åka så att risken för fall är liten, och var försiktig vid ojämnt underlag 

 Var uppmärksam för risken för missförstånd vid förmedling av din position om du behöver 

larma räddningstjänst 

Summary in English  
Key findings:  

 Skate in company with others 

 Pay extra attention when skating on ice difficult to judge 

 A helmet protects your head against injuries if you fall 

 Try to skate so that the risk of falling is small, and be careful on ice with uneven surfaces  

 Be aware of the risk for misunderstanding of your position if you need to call emergency 

services 



Erfarenheter från säsongen 
Säsongen 2013/2014 var kortare än normalt. Våren kom tidigt och få turer gjordes efter första 

veckan i mars, vilket avspelar sig i antal turer och turdeltagare. Totalt gjordes 3142 (5611) turer med 

sammanlagt 19 359 (35 233) turdeltagare bland Skridskonätets föreningar (föregående säsong inom 

parentes).  

Finland hade en bra säsong, både inledningsvis och under senvintern då många stora sjöar fick fina 

framsmälta isar. I Norge hade Lofoten ett unikt bra isläge under en längre tid. 

144 plurr och 61 olycksfall har noterats i färdrapporter och avvikelserapporter. I förhållande till det 

relativt låga antalet turer och deltagare är det nära genomsnittet för de sex säsongerna som SIG har 

sammaställt rapporterade skador och plurr.  

Plurr 

En tragisk dödlig olycka inträffade på Mälaren, där en medlem i Skridskonätet hittades livlös i en vak 

av två andra skridskoåkare. Olyckan visar på riskerna med att åka ensam. Olyckan visar också på 

svårigheter att förmedla var man är. SOS Alarm missuppfattade platsen för olyckan, och dirigerade 

räddningsresurser till fel plats. Detta är ett problem som rapporterats om vid tidigare incidenter. Var 

uppmärksam för risken för missförstånd och var gärna övertydlig när du anger din position. (Se även 

separat kapitel om positionering)  

Vid en tur med 7 deltagare förekom totalt 10 plurr uppdelade på 2 tillfällen. Värmepåverkad is och 

dåligt avstånd till ledaren anges som orsak. Alla kom dock snabbt upp själva eller med hjälp av 

tillkastad lina. Det är lämpligt att hålla avstånd till den som åker först. Det är också lämpligt att vara 

extra uppmärksam på värmepåverkade isar som är mer svårbedömda.  

Vi har fått in en rapport om att prylar i jackans framfickor hakat fast i iskanten och försvårat 

uppstigning efter plurr. Detta är ett känt problem sedan tidigare. Undvik att förvara saker på 

framkroppen.  

En rapport har inkommit om plurr i mörker. Åkning i mörker är riskfyllt. Undvik åkning i mörker på 

osäkra isar. Risk finns också för att tappa bort varandra. Medför alltid en pannlampa. Idag finns lätta, 

ljusstarka och relativt billiga pannlampor med lysdioder.  

I en rapport berättas om att den plurrade hade svårt att fastgöra en tillkastad lina i den egna 

karbinhaken, då karbinhaken, som var fäst i en bröstsele, hamnat under kroppen när personen låg 

halvvägs upp på isen. Karbinhaken bör placeras så att den är lätt att komma åt både i en vak och 

halvvägs upp på isen.  

Skador 

Skademönstret följer i stort det från tidigare säsonger. Majoriteten av alla skador orsakas av fall 

under åkning. Ofta pga. ojämn isyta, sprickor, bristande ytskikt eller huggande snöfläckar. Några 

skador sker också vid passage till och från isen. Det är lätt att halka utan skridskor på fötterna. En del 

skador kan få allvarliga konsekvenser. Dels slag mot huvudet som kan skada hjärnan. Hjälm skyddar 

bra mot dessa skador. Dels skador på axlar, armar och händer, frakturer och axelluxationer, ibland 

med skador på nervtrådar.  



Slukhål och bristande is mellan stenar är situationer som uppmärksammats i rapporter som orsak till 

allvarliga fallolyckor.  

Skador av pikspetsen är relativt sällsynta, men kan bli allvarliga. Det finns goda skäl att alltid hålla 

pikspetsen låg och helst under uppsikt framför kroppen. Vi har mottagit en rapport där pikspetsen 

slagit i glasögonen vid urlastning av utrustning från buss. 

Vi har även noterat ett antal fall där piken används som stativ vid filmning med spetsen riktad mot 

magen. Detta kan ge mycket allvarliga skador. Det finns en tidigare allvarlig olycka från 1987 där en 

person var nära att förblöda efter att ha spetsat levern på sin egen pik.  

Utrustning 

De flesta medlemmar verkar ha god utrustning. Det är relativt få rapporter med utrustningsproblem. 

Det kan dock vara värt att gå igenom utrustningen innan säsongsstart för att säkerställa att den är i 

gott skick. Vi har fått några rapporter om problem med äldre utrustnings, t.ex. linor som inte längre 

har full styrka, ombyten som inte längre fungera bra, sjukvårdsutrustning som gått över tiden och 

tejp som tappat häftförmåga.  

En grupp där en deltagare slog upp ögonbrynet, rapporterar att Steri-Strip suturtejp var överlägen 

vanlig sårtejp för att tejpa skadan.  

Flera rapporterar om skenbrott eller annan skada på skridskon som inte går att reparera under turen. 

Dessutom rapporteras om att skridskons bindning gått upp vid plurr och skridskon sjunkit. En 

reservskridsko är bra att medföra.  

En rapport berättar om att skridskoskydd med magneter stört ut kompassen och orsakat 

felnavigering.  

Användning av räddningstjänst 
I 4 fall rapporteras att räddningstjänst utnyttjas. Av dessa var ett försök att rädda den man som 

hittades livlös i en vak på Mälaren. Övriga var tranport av skadade. Vi misstänker dock att antalet 

verkliga fall var betydligt fler. 

Övrigt 
En grupp råkade ut för att en deltagare plötslig dog av hjärtstopp. Liknande händelser har inträffat 

tidigare. Ledare bör vara förberedda på att en sådan situation kan inträffa.  



Att förklara var man är vid nödläge 
Vid en olycka som kräver hjälp från räddningstjänst är det nödvändigt att kunna förmedla sin position 

för att de ska kunna hitta fram. I naturen finns sällan gatuadresser och det gör saken lite svårare.   

En metod är att ange sin position i förhållande till namngivna platser på kartan. Tänk på att olika 

platser kan ha samma namn. T.ex. finns på Norra Björkfjärden i Mälaren två Fagerön, och likande 

namndubbletter förekommer på många andra håll. Olika kartor kan också ha olika namn utsatta. För 

att minska risken för missförstånd är det lämpligt att ange sin position i förhållande till flera platser.  

Ett exaktare sätt är att uppge sin position med koordinater. Problemet är att det finns många olika 

system för att ange koordinater (se fakta ruta). Ofta anger kartor och i GPS:er vilket system som 

används, men ibland otydligt eller inte alls. SOS Alarm ska kunna konvertera mellan alla vanliga 

system. Det förutsätter dock att de får reda på vilken typ av koordinater som anges. 

Erfarenhetsmässigt har även SOS Alarm svårt att hantera olika koordinatsystem. Själva använder de 

normalt RT 90. Det kan vara bra att öva på hur du ändrar koordinatsystem i din GPS och hur du läser 

ut koordinater från en karta och GPS.  

Bäst är om du kan uppge din position både i relation till namngivna platser och som koordinater. Ställ 

gärna kontrollfrågor för att säkerställa att du uppfattats korrekt. Förhoppningsvis kommer det på sikt 

vara möjlighet att skicka din mobiltelefons position automatiskt, men idag kan inte SOS Alarm ta 

emot sådana meddelanden.  

När räddningsstyrkan är inom synhåll är det bra att använda ett handbloss för att leda dem rätt sista 

sträckan. De har ofta svårare att se dig än du dem.  

Faktaruta – koordinatsystem 
 

Några vanliga koordinatsystem i Sverige: 
RT 90 äldre svenska landkartor (bl.a. många tidiga Tyvek-kartor) 
SWEREF 99 nya svenska landkartor (senare Tyvek-kartor) 
WGS 84 DMS (grader, minuter och sekunder) traditionell global positionsangivelse 
WGS 84 DM (grader, minuter och decimalminuter) vanligt i många moderna system 
WGS 84 DD (grader och decimalgrader) vanligt i tekniska system och vid beräkningar 
MGRS nuvarande system inom försvaret 

 
I andra länder kan andra system användas. 
 
Förväxling mellan WGS 84 DMS och WGS 84 DM kan ge ett fel på nästan en kilometer. 
Förväxling mellan WGS 84 DD och något av de andra WGS 84-systemen kan ge ett fel på 5 mil. 
Förväxling mellan övriga system ger som regel mycket stora fel i positionen. 

 



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 

2013/14 
 

3142 19 359 144 46 7,4 61 3,2 

Totalt 23 042 154 857 1114 48 7,2 629 4,1 

 

I genomsnitt plurrar 7 av 1000 deltagare på en tur. Risken att plurra påverkas av isläget och hur man 

åker, dvs. om du tar hänsyn till isläget och är extra försiktig där isen kan misstänkas vara svag, t.ex. i 

sund, kan du kraftigt minska risken.  
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